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3. Voorwoord
Mijn naam is Daisy van Wijlick, ik ben 30 jaar oud en woon met mijn gezin in Egchel. In mijn derde
leerjaar van de pabo heb ik stage gelopen op OJBS de Omnibus. Na mijn afstuderen hebben ze mij
gevraagd om te komen ondersteunen bij een groep. En nu, zesenhalf jaar later, werk ik er nog steeds.
De eerste drie jaar heb ik groep 4-5 gehad. Daarna groep 6-7 en nu voor het tweede jaar groep 6-7-8.
Wij werken in de bovenbouw ook sinds twee jaar met driejarige stamgroepen. Ik vind het mooi om te
zien wat een driejarige stamgroep voor positieve invloed heeft op de kinderen. Ze zijn echt een groep
en helpen elkaar allemaal. Daarbij zijn ze niet bezig om zichzelf te vergelijken met een ander. Ze
kijken naar hoe een ander kind is. Ik vind dat dit goed is voor een positieve ontwikkeling van
kinderen.
Mijn stamgroep is een groep die leergierig en nieuwsgierig is. Ze gaan graag het gesprek aan en
stellen daarbij veel vragen. Elke ochtend starten wij in een kring. Dit kan een weekend-, lees-, artikel, poëzie-, of liedjeskring zijn. De afgelopen jaren is mij opgevallen dat de evaluatie op een kring niet
tot verdieping komt. De ‘tips en tops’ zijn vaak ‘standaard’ en niet onderbouwd. De kinderen hebben
geen opbouwende feedback waar het uitvoerende kind iets mee kan. De houding tijdens dit moment
is in de groep ook erg passief. Het zijn altijd dezelfde (taalsterke en extraverte) kinderen die de vinger
opsteken en de feedback is bijna elke kring hetzelfde.
Als stamgroepleider vind ik dit jammer. Ik mis de diepgang en het gesprek. Ook mis ik de
opbouwende feedback die kinderen elkaar kunnen geven om een ander te laten groeien. Ik ben op
de Omnibus begonnen in de middenbouw, daarna ben ik doorgestroomd naar de bovenbouw. Dit
maakt dat ik sommige kinderen al 4 á 5 jaar in mijn groep heb. De kinderen in mijn stamgroep zijn
eerlijk naar elkaar, maar tijdens een kringmoment komt dit niet altijd of nauwelijks naar voren.
Voor mij was de bovenstaande situatiebeschrijving het startpunt voor mijn meesterstuk. Ik wil
kinderen leren hoe ze doormiddel van feedback een ander kunnen laten groeien. En laten ervaren
wat dit doet met de ‘mindset’ van een ander.
Bij mijn onderzoek heb ik veel samengewerkt met de kinderen. Het draait immers om hen. Zij
moeten ervaren hoe het is om met een growth mindset aan de slag te gaan. Door het gesprek aan te
gaan en vooral ook naar de kinderen te luisteren, ben ik aan de slag gegaan met mijn onderzoek.
Op de eerste plaats wil ik de kinderen uit mijn stamgroep bedanken voor hun medewerking en hun
openheid. Ik hoop dat ze er veel van hebben geleerd en dat ze het ook in de toekomst zullen
toepassen. Daarnaast wil ik ook mijn duo-partners en andere collega’s bedanken voor hun luisterend
oor en de tijd die ze voor mij hebben vrijgemaakt.
En natuurlijk, niet te vergeten en het allerbelangrijkste, mijn gezin. Voor alle hulp, tijd en steun die ik
heb gehad tijdens het volgen van de Jenaplanopleiding en het maken van mijn onderzoek.

Daisy van Wijlick

Egchel, April 2020
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4. Samenvatting
Het onderzoek is uitgevoerd in bovenbouwgroep 6-7-8A (De vroege vogels) van OJBS De Omnibus in
Baarlo. Dit is een stamgroep met in totaal 29 kinderen. In totaal zijn er 3 stamgroepleiders in deze
stamgroep. Zelf werk ik op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag werkt mijn duo
collega L. Op maandag en dinsdag heb ik een LIO stagiaire S. Zij is veel aanwezig geweest bij de
uitvoering van dit meesterstuk.
Het onderwerp is tot stand gekomen door de ervaringen en huidige situatie die speelden in de groep.
De kinderen vinden het lastig om op een growth mindset manier feedback te geven aan elkaar. De
huidige situatie laat zien dat de kinderen vooral fixed mindset feedback geven, waardoor de ander
niet de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen en te groeien. De tops en tips die nu worden
gegeven zijn erg kort en hebben weinig inhoud. Er is geen aandacht voor het proces, maar er wordt
voornamelijk gekeken naar het product, de presentatie. Daarbij zijn de kinderen zich niet bewust van
deze feedback. En is er weinig aandacht voor verbetering.
Tijdens kringgesprekken is naar voren gekomen dat de kinderen van stamgroep 6-7-8A niet bekend
waren met de termen ‘fixed en growth’ mindset. Ook hebben ze weinig kennis van de werking van
het brein. En hoe dit zich weerhoudt tot een fixed of growth mindset. Termen als inzet,
doorzettingsvermogen en motivatie zijn belangrijke begrippen die weinig aan bod komen in de
stamgroep.
Tijdens het meesterstuk zijn er in de stamgroep verschillende interventies uitgevoerd. Zo is er een
lessenreeks ontwikkeld over de werking van het brein. En daarbij de verbinding met het begrip
intelligentie. Er zijn kringgesprekken gevoerd met uitleg over de termen fixed en growth mindset.
Vanuit al deze informatie zijn er in de stamgroep diverse zaken veranderd. Zo is er aandacht voor het
geven van growth mindset feedback.
De kinderen hebben zich tijdens het gehele proces open opgesteld en waren erg betrokken. Er zijn
nog interventies beschreven die uitgevoerd gaan worden na de meivakantie tot het einde van het
schooljaar. Deze interventies zorgen voor een betere kennis over fixed en growth mindset.
Op het einde van dit meesterstuk zijn diverse conclusies beschreven vanuit de gedane interventies.
Ook zijn er aanbevelingen beschreven op bouwniveau, de school en het team. Ik hoop dat ik met dit
meesterstuk andere collega stamgroepleiders heb geïnspireerd en enthousiast heb gemaakt over het
onderwerp fixed en growth mindset.
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5. Probleemomschrijving
5.1 Huidige en gewenste situatie
Momenteel sta ik in de bovenbouw in groep 6-7-8 (figuur 1). Wij werken in de bovenbouw sinds twee
jaar met driejarige stamgroepen. De kinderen van leerjaar acht geef ik nu al vier jaar les. De kinderen
van leerjaar zeven heb ik nu voor het derde jaar en de kinderen van leerjaar zes voor het eerste jaar.
Het is een sociaal sterke groep die zich wel verantwoordelijk voor elkaar voelen. Ze kunnen goed hun
eigen mening geven en beargumenteren. Wanneer er ‘problemen’ zijn in de groep zijn er altijd een
paar kinderen die met oplossingen komen. Ze zijn redelijk positief ingesteld, maar moeten nog veel
leren over hun eigen ontwikkeling. Ook hoe ze daar zelf verantwoordelijk voor zijn.

Figuur 1: indruk van het lokaal van mijn stamgroep 6-7-8A ‘De Vroege Vogels’.
Ik merk dat de kinderen het lastig vinden om op een goede manier ‘feedback’ te geven aan elkaar.
Dit komt vooral naar voren tijdens kringmomenten (weekend-, lees-, poëzie-, liedjeskring of een
spreekbeurt). De kinderen geven elkaar geen opbouwende feedback. Ook zijn het altijd dezelfde
kinderen die aan het woord zijn. Het merendeel van de groep is erg passief. Er is geen diepgang
waarvan de ander ook daadwerkelijk iets kan leren.
Wanneer ik tijdens werkmomenten (het blokuur) of een les rondloop in de groep merk ik dat de
kinderen niet tot weinig gemotiveerd zijn. Ze zoeken het niet op om te worden uitgedaagd en blijven
bij de veilige basis. Wanneer kinderen een taak hebben afgerond kiezen ze een ‘makkelijke’ taak. Er
heerst bij sommige kinderen een behoorlijke ‘negatieve mindset’. Ze zeggen dingen als ‘dat lukt mij
toch nooit’ en ‘dat kan ik niet, rekenen is moeilijk’. Als stamgroepleider vind ik dit wel lastig. Hoe kan
ik zorgen dat de kinderen ervaren om te leren vanuit intrinsieke motivatie. We hebben in de groep
regelmatig kringgesprekken over eigen verantwoordelijkheid en eigen ontwikkeling. Kinderen praten
mee, maar komen niet tot de verdieping.
Vanuit mijn eigen persoonlijkheid probeer ik kinderen op een positieve wijze aan te spreken. Ik
probeer hen te laten werken vanuit doorzettingsvermogen en inzet. Toch vinden veel kinderen dit
lastig. De manier waarop de kinderen elkaar benaderen tijdens een feedbackmoment is ook erg
oppervlakkig en zonder opbouwende en stimulerende feedback. Tijdens de Jenaplanopleiding
hebben wij theorie geleerd over ‘fixed en growth mindset’. Ik raakte hierdoor geïnspireerd en kon al
snel enkele voorbeelden van mijn eigen stamgroep noemen. Ik gun mijn kinderen om zichzelf te
Daisy van Wijlick
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ontwikkelen op hun eigen niveau met vooral doorzettingsvermogen en inzet. Dat kinderen niet meer
denken dat iemand ‘slim geboren is’. Maar dat je door veel te oefenen, door te zetten en ervoor te
gaan ook veel nieuwe dingen kunt leren.
In mijn ideale situatie zou mijn stamgroep meer diepgang laten zien bij het geven van feedback aan
elkaar, zodat een ander ervan kan leren. Zijn alle kinderen betrokken bij de lessen, maar tonen ze
vooral doorzettingsvermogen en inzet. Zijn mijn kinderen zich ervan bewust dat iedereen zijn eigen
kwaliteiten en talenten heeft en kan leren op zijn / haar eigen niveau.
En in de meest ideale situatie zouden mijn kinderen alle andere kinderen van onze school kunnen
inspireren om een positieve, groeiende mindset te hebben. Dat het niet erg is om fouten te maken,
maar dat je daarvan kunt leren. Ook hoop ik dat ik mijn collega’s enthousiast kan maken met mijn
onderzoek. En dat ik ze kan inspireren om dingen in de groep uit te proberen.
5.2 Doelstelling en resultaat
Aan het einde van het onderzoek weet de stamgroepleider hoe zij kan bijdrage aan een positieve
leeromgeving, waarbij er sprake is van een growth mindset bij de kinderen. Tijdens het toepassen
van de growth mindset laten de kinderen zien, dat ze doorzetten en inzet tonen bij hun eigen
ontwikkeling.
Als resultaat laten de kinderen tijdens diverse kringmomenten en lessen zien dat ze een ander
kunnen helpen door growth mindset toe te passen in de vorm van feedback. Ook is de growth
mindset te zien in de eigen ontwikkeling van kinderen in de vorm van doorzetten en inzet. Daarbij
weten de kinderen dat het niet erg is om fouten te maken en dat je hiervan kunt leren.
5.3 Belanghebbende
 De belanghebbenden bij mijn onderzoek zijn de kinderen van groep 6-7-8A, mijn duopartners, ikzelf en alle stamgroepleiders van OJBS De Omnibus. De kinderen weten hoe ze
een fixed mindset kunnen ombuigen naar een growth mindset. Daarbij hebben ze geleerd
hoe de hersenen werken en wat de invloed hiervan is om te leren.
 De stamgroepleiders weten hoe ze een growth mindset bij de kinderen kunnen ontwikkelen,
zodat zij deze ook zelfstandig gaan toepassen. De stamgroepleiders leren de kinderen om te
kijken naar intrinsieke motivatie en het belang hiervan. Ook weten ze hoe ze de kinderen
kunnen leren om door te zetten en te motiveren.
 OJBS De Omnibus heeft baat bij dit onderzoek omdat het de kinderen leert om vanuit een
positieve insteek (growth mindset) naar zichzelf en een ander te kijken. De kinderen kunnen
dit ook stimuleren bij zichzelf en een ander.
5.4 Algemene onderzoeksvraag
Op welke manier kan de mindset van de kinderen van groep 6-7-8A op een positieve manier worden
gestimuleerd, waardoor de kinderen deze in hun eigen ontwikkeling, bij feedbackmomenten en
omgang met hun klasgenootjes toepassen?
5.5 Deelvragen
1. Wat weten de kinderen van groep 6-7-8A van OJBS De Omnibus over de hersenen?
2. Wat weten de kinderen van groep 6-7-8A van OJBS De Omnibus van hun eigen mindset?
3. Op welke manier geven de kinderen van groep 6-7-8A van OJBS De Omnibus elkaar feedback
na een kringmoment?
4. Welke mening hebben de stamgroepleiders van OJBS De Omnibus over het begrip
‘intelligentie’ en de ontwikkeling hiervan?
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6. Resultaten vooronderzoek
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven. Deze omvat de huidige
situatie en de gewenste situatie van mijn klas (ten opzichte van fixed en growth mindset). Na het
beschrijven van de huidige situatie zijn kort opvallende zaken per onderdeel beschreven.
Kringen in de bovenbouw
In onze bovenbouw stamgroepen starten we elke ochtend met een kring. Dit zijn verschillende
kringen. Veel kringen worden door de kinderen voorbereid aan de hand van een presentatie.
Weekendkring
Elke maandag bespreken we wat de kinderen in het weekend hebben gedaan. Sommige kinderen
hebben iets speciaals meegemaakt, andere kinderen vermelden alleen de uitslag van de
sportwedstrijd. Niet alle kinderen komen aan het woord. Alleen de kinderen die dit zelf willen. De
opzet van de weekendkring is elke week verschillend.
- kring; elk kind mag 1 minuten vertellen. Daarna wordt de beurt overgedragen aan een
ander. Jongens en meisjes om en om. Een kind houdt de tijd bij.
- coöperatieve werkvorm; de kinderen blijven zitten in hun eigen groepje. De klas is ingedeeld
in groepjes van 4 en een groepje van 5. Elke plek heeft zijn eigen nummer. De kinderen
mogen om de beurt 1 minuut vertellen, daarna gaat de beurt naar het volgende nummer. De
andere kinderen in het groepje luisteren en kunnen vragen stellen.
- wie is de mol; de kinderen blijven zitten in hun eigen groepje. Ze mogen om de beurt 1
minuut vertellen over hun weekend. 1 kind is ‘de mol’. De stamgroepleider heeft deze aan
het begin van de les aangetikt op de schouder. Deze ‘mol’ vertelt een verhaal dat niet waar
is. Het groepje probeert te achterhalen welk kind zijn weekendverhaal ‘verzonnen’ heeft.
- popcorn; de kinderen zitten in de kring. Om de beurt mag er iemand 1 minuut vertellen over
zijn/ haar kring. Wanneer een ander kind in de groep iets soortgelijks heeft meegemaakt in
het weekend ‘popt’ hij/ zij op (hij / zij gaat staan). Bij deze werkvorm is het belangrijk dat de
kinderen goed naar het verhaal van de ander luisteren.
Bovenstaande voorbeelden worden willekeurig gebruikt. Soms worden de werkvormen twee keer
achter elkaar gebruikt. De afwisseling is erg fijn voor de kinderen. De interactie van de weekendkring
is wisselend. Wanneer de kinderen ‘gewoon’ in de kring zitten zijn het vaak dezelfde kinderen die aan
het woord zijn. Wel worden alle kinderen regelmatig aangesproken om een opmerking te geven over
hetgeen wat ze net gehoord hebben. Ook krijgen alle kinderen de gelegenheid om vragen te stellen.
Hierdoor ontstaat wel vaak het gesprek. Wanneer we de weekendkring in de groepjes doen is
iedereen ‘verplicht’ om iets te vertellen. De kinderen doen dan actiever mee, omdat ze ertoe
‘gedwongen’ worden. Ze vinden deze vorm wel leuk, omdat er dan heel veel mogen vertellen.
Lees-, poëzie-, en liedjeskring
Leeskring
De kinderen lezen allemaal een door hen zelf gekozen boek. Dit mag een boek van school zijn, uit de
bibliotheek of van zichzelf. Het gekozen boek sluit aan bij hun eigen niveau en interesse. Wij
verwachten van de kinderen dat ze een ‘leesboek’ hebben en geen ‘informatieboek’. Wanneer ze het
boek uithebben gaan de kinderen hierover een presentatie maken. Deze presentatie verwerken ze in
een PowerPoint of Prezi. De presentatie zelf heeft een aantal vaste onderdelen.
De voorbereiding en presentatie maken de kinderen allemaal thuis. Wanneer dit niet mogelijk is door
omstandigheden (bijvoorbeeld als ouders thuis geen device hebben) mogen ze deze na schooltijd op
school maken. Wij hebben ervoor gekozen om dit na te laten doen, omdat wij merken dat de
kinderen er dan op een serieuze manier mee bezig zijn. Wanneer dit tijdens de lesdag gemaakt mag
Daisy van Wijlick
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worden zijn de kinderen afgeleid en krijgen ze hun ander werk niet af. Dit geven ze ook zelf aan.
Meestal komen de ouders van de kinderen ook mee. Zo kunnen ze er samen aan werken. Het doel,
zoals dit beschreven staat en gecommuniceerd wordt aan ouders, is het vergroten van leesplezier en
een ander enthousiast maken om zijn/ haar boek ook te lezen. Dit doel bespreken we ook met de
kinderen. De kinderen omschrijven het vaker als ‘reclame maken voor je eigen boek, zodat een ander
het ook gaat lezen’.
Tijdens de presentatie zitten alle kinderen in een hoefijzervorm met hun stoel. Het kind dat de
presentatie geeft, staat voor de groep bij het bord. Tijdens de presentatie leest het kind ook een
aantal bladzijdes voor aan de groep. Het kind doorloopt zijn/ haar presentatie en ontvangt op het
einde feedback in de vorm van tips en tops. Het kind mag zelf kiezen waar hij/ zij mee wil beginnen.
Kinderen die een tip of top willen geven steken hun vinger op (figuur 2). Wij hebben samen de
afspraak gemaakt dat er drie tips en drie tops gekozen worden. De stamgroepleider is ook aanwezig
bij de presentatie en noteert eigen opmerkingen over de presentatie op een feedbackformulier. Ook
worden de drie tips en tops opgeschreven (Bijlage 1).
Figuur 2: Enkele voorbeelden van tips en tops die na een leeskring worden gegeven.
Tips:
Tops:
Je mag wat harder lezen.
Je hebt een leuk boek gekozen.
Meer plaatjes in de presentatie toevoegen.
Je hebt een mooie PowerPoint gemaakt.
Je mag tijdens het lezen meer in de kring kijken. Je keek tijdens het lezen goed in de kring.
Kernwoorden gebruiken in de presentatie.
Je had mooie foto’s in de PowerPoint.
Meer informatie over het boek.
Je hebt een duidelijke stem.
Op het einde van de leeskring krijgt het kind van de groep een applaus. De stamgroepleider leest dan
het feedbackformulier en de eigen opmerkingen voor. Alle kinderen doen hun ogen dicht voor de
beoordeling. De stamgroepleider leest de normeringen voor (matig – voldoende – ruim voldoende –
goed – zeer goed). Wanneer een kind een normering toepasselijk vindt voor de presentatie, steekt hij
/ zij de hand op. Alleen het kind die de presentatie geeft ziet het aantal vingers per normering. Het
kind vertelt aan de groep welke normering het ‘meeste’ werd gekozen. Als laatste wordt er een foto
gemaakt van het kind en het boek met een door het kind gekozen dia (Bijlage 2). Dit alles wordt
verzameld op het feedbackformulier. Deze doen ze in hun klapper (DAT, dat is andere taal klapper,
soort portfolio).
We hebben samen met de groep regelmatig gesprekken over deze normering. Kinderen geven zelf
aan dat vriendjes en vriendinnetjes vaak een hoge beoordeling krijgen. De kringgesprekken hierover
zijn zeer waardevol. Wij als stamgroepleiders proberen steeds om deze ‘normering’ duidelijk te
krijgen voor de kinderen. Wanneer kan een ander er echt iets van leren? En wanneer is een
presentatie ook echt goed? Wij merken dat de kinderen hier zelf veel voorbeelden over kunnen
geven. De kringgesprekken zullen dan ook blijven gedurende het schooljaar. Zodat de kinderen
inzicht krijgen in wat er van hun verwacht wordt. Ieder op zijn eigen manier, passend bij zijn leeftijd
en vermogen.
Poëzie-, of liedjeskring
In de bovenbouw is er altijd een poëziekring geweest. De kinderen vonden dit niet leuk en er was
weinig intrinsieke motivatie bij de kinderen. Hierdoor was er ook weinig ruimte voor verdieping van
poëzie. Bij een gesprek hierover gaven de kinderen aan dat ze gedichten saai vinden. Ook gaven ze
aan dat je je er makkelijk vanaf kunt maken door een gedicht van internet af te halen. Ze gaven aan
graag uitgedaagd te willen worden en dat ze er iets over willen leren. Door te luisteren naar elkaars
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liedjeskring leren ze ook de ander beter kennen. Na aanleiding van deze informatie hebben we sinds
dit schooljaar de kinderen de keuze gegeven om een poëziekring te houden of een liedjeskring.
Poëziekring
De kinderen kiezen zelf een gedicht uit van internet, een gedichtenbundel of maken er zelf een. Het
moet een gedicht zijn wat bij hen past of waar ze geïnspireerd door raken. Tijdens het kringmoment
gaan de kinderen het gedicht ‘voordragen’. Daarbij letten ze op intonatie, gevoel en stemgebruik. De
kinderen geven ook informatie over het gedicht en de schrijver. Aan het einde wordt het gedicht (dat
evt. op het bord staat) nabesproken. Hoe heeft het kind het gedicht ‘voorgedragen’. Wat is de
andere kinderen opgevallen? Wat is hun eigen mening over het gedicht? Ook wordt er gekeken wat
voor een soort gedicht het is en welk dichtschema er gebruikt is.
De kinderen mogen (net als bij de andere kringen) feedback geven aan de hand van tips en tops
(figuur 3). Ook hierbij worden er weer drie tips en drie tops gekozen. De stamgroepleider noteert bij
deze kring niets op een formulier. Er wordt verder ook geen foto gemaakt. Deze kring wordt
hoofdzakelijk mondeling in de groep besproken. De kinderen hebben zelf aangegeven dat ze wel
graag een ‘beoordeling’ van de groep willen. De kinderen doen dan hun ogen dicht voor de
beoordeling. De stamgroepleider leest de normeringen voor (matig – voldoende – ruim voldoende –
goed – zeer goed). Wanneer een kind een normering toepasselijk vindt voor de presentatie, steekt hij
/ zij de hand op. Alleen het kind die de presentatie geeft ziet het aantal vingers per normering. De
stamgroepleider vertelt aan de groep welke normering het ‘meeste’ werd gekozen.
Figuur 3: Enkele voorbeelden van tips en tops die na een poëziekring worden gegeven.
Tips:
Tops:
Je mag harder lezen.
Je hebt een leuk gedicht gekozen.
Ja mag meer in de kring kijken.
Je hebt goed voorgelezen.
Meer informatie geven over de schrijver.
Je keek goed in de kring.
Meer stemmetjes gebruiken met lezen.
Je hebt veel informatie gegeven.
Je mag harder lezen.
Je hebt een leuk gedicht gekozen.
Liedjeskring
Deze kring is in het leven geroepen om de kinderen meer te motiveren voor een kring. En een
onderwerp te kiezen wat echt bij hunzelf past. Dus daarbij het vergroten van intrinsieke motivatie.
De kinderen kiezen een voor hun betekenisvol liedje uit. Het mag een liedje zijn waar ze een leuke,
speciale of minder leuke herinnering aan hebben. Of misschien zijn ze fan van de zanger / band.
Hierover maken ze een presentatie zoals een PowerPoint of Prezi (Bijlage 3) De presentatie zelf heeft
een aantal vaste onderdelen die benoemd moeten worden. Ook laten de kinderen het liedje (evt.
met videoclip) horen / zien aan de groep. Er zijn kinderen die ervoor kiezen om de songtekst uit te
printen, zodat de groep kan meelezen. Het zijn vaak Nederlandse liedjes soms ook in een andere
taal.
Het feedback moment is aan de hand van tips en tops, net als bij de andere kringen (figuur 4). Ook
hierbij worden er weer drie tips en drie tops gekozen. De stamgroepleider noteert bij deze kring niets
op een formulier. Er wordt verder ook geen foto gemaakt. Deze kring wordt hoofdzakelijk mondeling
in de groep besproken. De kinderen hebben zelf aangegeven dat ze wel graag een ‘beoordeling’ van
de groep willen. De kinderen doen dan hun ogen dicht voor de beoordeling. De stamgroepleider leest
de normeringen voor (matig – voldoende – ruim voldoende – goed – zeer goed). Wanneer een kind
een normering toepasselijk vindt voor de presentatie, steekt hij / zij de hand op. Alleen het kind die
de presentatie geeft ziet het aantal vingers per normering. De stamgroepleider verteld aan de groep
welke normering het ‘meeste’ werd gekozen.
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9

Figuur 4: Enkele voorbeelden van tips en tops die na een liedjeskring worden gegeven.
Tips:
Tops:
Meer kernwoorden gebruiken.
Je hebt een leuk liedje gekozen.
Meer informatie geven.
Je had veel informatie.
Je mist onderdelen in je presentatie.
Je hebt een mooie presentatie gemaakt.
Harder praten tijdens de presentatie.
Je hebt kernwoorden gebruikt.
Meer kernwoorden gebruiken.
Je hebt een leuk liedje gekozen.
Spreekbeurt
Alle kinderen houden minimaal één keer per jaar een spreekbeurt. Dit mag over een zelfgekozen
onderwerp zijn. Onze afspraak is dat je vanaf groep 7 geen spreekbeurt meer mag houden over een
‘huisdier’. We willen graag dat de kinderen een onderwerp kiezen wat ze echt interesseert en waar
ze nog iets van kunnen leren. We dagen ze uit om een onderwerp te kiezen waar ze nog niets of niet
veel van weten (Bijlage 4)
De kinderen maken deze presentatie doormiddel van een PowerPoint of een Prezi. Voor het maken
van een spreekbeurt zijn geen ‘vaste’ onderdelen. Wel verwachten we van de kinderen dat ze
gebruik maken van kernwoorden in hun presentatie. Ook letten ze zelf op spelling en de lay-out. Er
zijn grote verschillen te zien tijdens de presentaties. Kinderen die goed overweg kunnen met een
computer (PowerPoint of Prezi) en kinderen die dit lastig vinden. Ook de voorbereiding van de
presentaties is erg wisselend. Sommige kinderen hebben veel spullen bij zich om te laten zien,
printen van te voren een hand-out uit om te oefenen en gebruiken andere bronnen dan alleen het
internet.
Tijdens de presentatie zitten alle kinderen in een hoefijzervorm met hun stoel. Het kind dat de
presentatie geeft, staat voor de groep bij het bord. Het kind doorloopt zijn / haar presentatie en
ontvangt op het einde feedback in de vorm van tips en tops. Het kind mag zelf kiezen waar hij / zij
mee wil beginnen.
Kinderen die een tip of top willen geven steken hun vinger op (figuur 5). Wij hebben samen de
afspraak gemaakt dat er drie tips en drie tops gekozen worden. De stamgroepleider is ook aanwezig
bij de presentatie en noteert eigen opmerkingen over de presentatie op een feedbackformulier. Ook
worden de drie tips en tops opgeschreven.
Figuur 5: Enkele voorbeelden van tips en tops die na een spreekbeurt worden gegeven.
Tips:
Tops:
Je mag meer in de kring kijken.
Je hebt een leuk onderwerp gekozen.
Er stonden spelfouten in de presentatie.
Je had mooie plaatjes.
Je mag meer in de kring kijken.
Je keek goed in de kring.
Je had weinig informatie.
Je had veel spullen meegenomen.
Kernwoorden gebruiken in de presentatie.
Je had kernwoorden in de presentatie.
Op het einde van de leeskring krijgt het kind van de groep een applaus. De stamgroepleider leest dan
het feedbackformulier en de eigen opmerkingen voor (figuur 6). Alle kinderen doen hun ogen dicht
voor de beoordeling. De stamgroepleider leest de normeringen voor (matig – voldoende – ruim
voldoende – goed – zeer goed). Wanneer een kind een normering toepasselijk vindt voor de
presentatie, steekt hij / zij de hand op. Alleen het kind die de presentatie geeft ziet het aantal vingers
per normering. Het kind vertelt aan de groep welke normering het ‘meeste’ werd gekozen. Als
laatste wordt er een foto gemaakt van het kind en het boek met een door het kind gekozen dia. Dit
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alles wordt verzameld op het feedbackformulier. Deze doen ze in hun klapper (DAT, dat is andere
taal klapper, soort portfolio).
Figuur 6: Voorbeeld van een beoordelingsformulier met opmerkingen van de stamgroepleider.
Opmerkingen:
Was je zenuwachtig voor de spreekbeurt? Hoe vaak heb je geoefend? Je hebt een passend
onderwerp gekozen dat niet vaak voorkomt. Heb je hier ook echt iets van geleerd? Ik vind dat je
een mooie presentatie hebt gemaakt en goed gebruik hebt gemaakt van kernwoorden. Begrijp je
zelf ook alle moeilijke woorden? Hoe heb je alle informatie verzameld? Heb je de presentatie zelf
gemaakt of met hulp van iemand? De volgende keer kun je proberen om meer in de kring te
kijken, maar dit kan ook door de zenuwen komen. Verder zag het er goed uit! Goed gedaan!

Opvallende zaken met betrekking tot ‘kringen’;
Bovenstaande informatie is de omschrijving van de kringen zoals wij deze nu doen. Deze informatie is
vanuit de huidige situatie beschreven. Wanneer ik dit terug lees, zijn vooral de tips en tops opvallend.
Er zit geen verdieping in, er is geen opbouwende feedback en er wordt niet gekeken naar het proces
(meestal alleen naar het product). Er is weinig verbreding en verdieping als we het hebben over
positief aansluiten bij de ontwikkeling van een kind/ klasgenoot.
Ook de vorm waarin de stamgroepleider een presentatie ‘beoordeelt’, is er erg matig. De
opmerkingen die worden gegeven zijn wel met opbouwende feedback, maar er is weinig ruimte om
hier ook de verdieping in aan te brengen en dit op een positieve manier over te brengen aan het
kind. Als stamgroepleider schrijf ik vaak ook vragen op die ik heb over de presentatie. Ik denk dat hier
nog veel winst te behalen is. Ik heb de kinderen hierover een werkblad laten invullen met hun
mening (Bijlage 5).
Gang van zaken tijdens lessen
Sinds twee jaar werken wij in de bovenbouw met driejarige stamgroepen. Het terugbrengen van
driejarige stamgroepen op onze school hebben wij in stappen gedaan (eerst OB en MB). Momenteel
hebben wij twee bovenbouwgroepen. Zelf werk ik samen met mijn duo-partner L. en LIO-stagiaire S.
De andere bovenbouwgroep wordt gedraaid door M. Hij werkt fulltime in de groep. Wij werken met
verschillende methodes (Bijlage 6).
Wij werken met niveaugroepen van 9.00 uur tot 10.15 uur. Deze niveaugroepen zijn ingedeeld op
jaargroep. Tijdens dit niveaumoment geeft de stamgroepleider aan zijn groep rekenen, spelling en
soms begrijpend lezen. Je hebt dan alleen een jaargroep. In mijn geval heb ik altijd groep 7.
Sinds dit schooljaar werken wij in leerjaar 6 en 7 bij rekenen met pluspunt 4. Deze methode werkt op
een Chromebook. De lessen worden via het digibord gegeven, maar de verwerking is door alle
kinderen op hun Chromebook. In het begin was dit wennen. Het vergt andere vaardigheden van de
kinderen dan alleen het rekenen. Voor de stamgroepleider vergt het ook inzicht op de leerlijn van
rekenen. En de inzet van eigen ervaring op het gebied van een leerlijn. Niet altijd gebruik maken van
een Chromebook, wanneer dit niet wenselijk is.
Tijdens de lessen rekenen wordt er gewerkt met S en F niveau. Kinderen zijn hierop ingedeeld op
basis van hun toetsen van vorig jaar en de CITO gegevens. Dit wil niet altijd zeggen dat dit aansluit bij
de behoeften van de kinderen. Het is de taak van de stamgroepleider om in de gaten te houden
welke kinderen behoeften hebben aan extra verdieping of juist extra instructie. De extra instructie
wordt ingezet als ‘verlengde’ instructie, waarbij de kinderen samen met de stamgroepleider de
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sommen extra gaan behandelen. De verdieping kenmerkt zich vaak door het maken van ‘moeilijke’
opdrachten op hun Chromebook. Het programma past zich aan, aan het niveau van het kind.
Kinderen die zwak zijn op een cognitief gebied (rekenen, spelling, taal of begrijpend lezen) wordt
altijd verlengde instructie aangeboden. Het aanbod is op dit moment nog niet goed gericht op de
talenten van de kinderen. Je bent toch veelal bezig met de doelen en de leerlijn.
Ik merk dat kinderen die ‘zwak’ scoren een negatief zelfbeeld hebben. Ze geven aan dat het hun
‘toch niet lukt’ of dat ze ‘toch niet goed zijn in rekenen’. Ze kiezen ook nooit of nauwelijks voor
uitdagingen omdat ze denken dat het ze toch niet lukt. Dit benoemen ze zelf ook; ‘ik kan dit niet’.
Deze opvatting hebben vooral de D en E scorende kinderen. Voor mij als stamgroepleider is het vaak
lastig om hier een positieve draai aan te geven, omdat je zo afhankelijk bent van de doelen die
behaald moeten worden. Deze kinderen hebben vaak talenten op andere gebieden zoals
bewegingsonderwijs, expressie of op sociaal gebied. Helaas wordt dit niet altijd ‘getoetst’ zoals de
zaakvakken. Wanneer je als stamgroepleider rondloopt tijdens de lessen is het belangrijk om hier
aandacht aan te besteden en te laten zien dat inzet en doorzettingsvermogen ook belangrijk zijn. Dit
geldt niet alleen voor deze kinderen, maar eigenlijk voor de hele stamgroep.
Taal wordt gegeven aan de hele stamgroep. De taalmethode (‘Taal in beeld’) hebben wij uit elkaar
gehaald en alle doelen per leerjaar aan elkaar gekoppeld. Wanneer we een instructie geven krijgen
alle kinderen deze informatie. De verwerking is op eigen niveau, in ons geval per leerjaar, op papier
of mondeling bij het bord. Tijdens de taalinstructies is de betrokkenheid laag. Het zijn altijd ‘dezelfde’
kinderen die hun vinger opsteken om het antwoord te geven. Wanneer ik na de les individueel aan
de kinderen vraag; ‘waarom ze geen vinger opsteken’, is het antwoord meestal dat ze het niet weten
en niet begrijpen. Ze worden niet voldoende uitgedaagd om ook maar een poging te wagen, omdat
ze bang zijn om een fout antwoord te geven. Ze vinden het vervelend om dit ten aanzien van de hele
groep te moeten opzeggen. Ze zijn bang dat ze ‘worden uitgelachen’. Of dat andere kinderen zich
ermee gaan bemoeien ‘weet je dat nog niet?’. Dit is wel een gegeven waar iets mee gedaan moet
worden. Zeker als je kijkt naar een veilig klassenklimaat.
Om bovenstaande te doorbreken vertel ik tijdens mijn lessen steeds vaker dat ik ‘random’ beurten
geef. Ik stel vooraf een vraag aan de groep en geef willekeurig iemand de beurt. Hiermee hoop ik dat
alle kinderen een actieve houding laten zien en voorkom ik dat ‘altijd’ dezelfde kinderen de vinger
opsteken. Sommige kinderen vinden dit wel spannend, omdat ze niet weten of ze aan de beurt
komen. Ik merk dat het mijn betrokkenheid en actieve houding tijdens mijn instructie verhoogd.
Opvallende zaken met betrekking ‘gang van zaken tijdens lessen’
Kinderen die ‘zwak’ zijn in de zaakvakken hebben vaak een negatief zelfbeeld. Ze willen zichzelf ook
niet uitdagen om iets te proberen, omdat ze ervan overtuigd zijn dat het hun ‘toch niet lukt’.
Wanneer ik bovenstaande informatie teruglees, denk ik dat het belangrijk is om hierop in te steken.
En daarbij ook de stamgroep te betrekken. Kinderen kunnen van en met elkaar leren. Ze kunnen een
ander helpen om positief te zijn over hun eigen ontwikkeling. Een ander kan ook helpen om door te
zetten en niet op te geven. Kijkend naar het proces van een ontwikkeling en niet alleen naar het doel.
Ik denk dat hierbij nog veel winst te behalen is. Niet alleen voor mij als stamgroepleider, maar onze
gehele stamgroep. Je bent niet alleen, je kunt het samen doen!
Een opvallend gegevens is de informatie van de taallessen. Kinderen voelen zich daarbij niet fijn om
een antwoord te geven, omdat ze bang zijn om fouten te maken (om te falen). Wij bespreken bijna
dagelijks in de groep dat het niet erg is om fouten te maken. Toch blijkt dat dit nog niet bij alle
kinderen even goed binnenkomt. Belangrijk om hier iets mee te doen. Maar ook om de kinderen te
leren dat het niet erg is om fouten te maken en dat je het dan nog een keer kunt proberen.
Daisy van Wijlick

12

Gang van zaken tijdens blokuur
Elke ochtend starten wij in een kring. Dit kunnen verschillende kringen zijn (zie begin hoofdstuk 6).
Om 9.00 uur starten wij met onze ‘niveaugroepen’. Tijdens dit moment werken wij alleen met onze
jaargroepen. Hierin worden verschillende zaakvakken behandeld, zoals rekenen, spelling en
begrijpend lezen. Na de pauze om 10.30 uur starten wij met blokuur. Het blokuur duurt meestal 60
minuten. Dit lesprogramma is voor vijf dagen hetzelfde. Dit zorgt voor continuïteit en structuur.
Tijdens het blokuur werken de kinderen zelfstandig aan hun vakken (Bijlage 7). Meestal maken ze de
verwerking van de zaakvakken tijdens dit blokuur. Wanneer ze deze taken af hebben mogen ze
kiezen uit een aantal ‘zelf-inplan-taken’. De kinderen werken ook met een ‘weektaak’. Op deze
planning staan alle taken die ze moeten maken. Ook de taken waar ze uit mogen kiezen staan erop.
Ze kleuren iedere dag de taken die ze afhebben met een kleur. In de groepen hangen deze kleuren.
Dit geeft duidelijkheid en zorgt voor overzicht. Ook leren de kinderen hiermee hun eigen taken te
plannen en te letten op tijd. Op de achterzijde van de weektaak is een ‘evaluatieoverzicht’. De
kinderen noteren hoe ze elke dag gewerkt hebben, wat ze die week geleerd hebben, waar ze trots op
zijn, wat ze nog kwijt willen en een stukje om te tekenen. Wij hopen dat ze hiermee inzicht krijgen in
hun eigen ontwikkeling (Bijlage 8). De weektaak is tot stand gekomen na aanleiding van het traject
‘vraag het de kinderen’ van ‘Het Kan’. Wij volgen dit traject sinds dit schooljaar met het hele team.
Tijdens het blokuur werken alle kinderen zelfstandig aan hun taken. De stamgroepleider loopt rond
en helpt waar nodig. De kinderen hebben allemaal een eigen blokje waarmee ze ook andere kinderen
uit het groepje om hulp kunnen vragen. Ook werken wij met ‘de hand’. Dit is ook een onderdeel van
het traject van vraag het de kinderen. De stamgroepleider kan tijdens het blokuur ook extra,
verlengde instructies geven aan kinderen waarbij dat nodig is. Deze extra instructies komen vanuit de
lessen die tijdens het niveaumoment zijn gegeven.
Het blokuur wordt door de kinderen als prettig ervaren, omdat ze dan aan hun eigen taken kunnen
werken. Het biedt hen de kans om verder te gaan en taken af te ronden. Opvallend tijdens het
blokuur is dat er weinig gekozen wordt voor uitdagende taken, zoals bijvoorbeeld smartgames.
Kinderen geven aan dat ze deze saai en te moeilijk vinden. Het niveau in de stamgroep verschilt van
leerjaar 6 tot en met leerjaar 8. De kinderen kiezen liever voor veilige extra taken, zoals een boek
lezen of op de computer oefenen met oefensoftware. Ook sites als Squla en Gynzy worden veelvuldig
gebruikt. Tijdens het blokuur heerst er over het algemeen een ‘veilige sfeer’ in de groep. Elk kind kan
op zijn/ haar eigen manier aan het werk met de taken. Deze zijn afgestemd op hun eigen niveau.
Wanneer kinderen vastlopen kunnen ze om hulp vragen aan een ander kind en uiteindelijk aan de
stamgroepleider.
Opvallende zaken met betrekking ‘gang van zaken tijdens blokuur’
Kinderen zijn vrijwel altijd bezig met ‘veilige taken’ waarvan ze weten dat ze hierbij niet tot
nauwelijks te maken krijgen met teleurstellingen. Een van de opdrachten is bijvoorbeeld het maken
van een werkstuk. Kinderen kiezen hierbij voor de makkelijke manier en ‘raffelen’ het af. Ze zijn niet
bezig met een stuk uitdaging, bang om hierin te falen. Wanneer ik hierover met kinderen in gesprek
ga, geven ze ook aan dat geen fouten willen maken.
CITO periode
Een lastige periode voor de kinderen is de CITO periode. Deze is altijd in januari en in juni. Kinderen
voelen een enorme druk en zijn ontzettend bang om te falen of om ons / ouders teleur te stellen.
Deze druk zorgt er voor dat veel kinderen buikpijn en hoofdpijn hebben. Ze voelen een enorme drang
om goed te moeten presteren. Wij als stamgroepleiders benoemen dagelijks dat het belangrijk is om
je best te doen en dat je van fouten kunt leren. Dat wij het belangrijk vinden dat je doorzet als het
moeilijk is en dat je het toch probeert.
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7. Theoretisch kader
In het volgende hoofdstuk is mijn literatuuronderzoek beschreven dat aansluit bij mijn
probleemstelling en mijn toekomstige gewenste situatie. Daarbij heb ik gekeken naar literatuur van
‘fixed en growth mindset’. Maar ook andere aanvullende literatuur die aansluit bij mijn onderzoek is
toegevoegd. Dit alles heb ik gekoppeld aan de theorie van jenaplan.
Wie is psycholoog Carol Dweck en wat is haar rol binnen het onderwerp mindset?
Psychologe Carol S. Dweck is een van de belangrijkste onderzoekers op het gebied van motivatie.
Haar onderzoek richtte zich op hoe het komt dat mensen succes hebben en hoe je succes kunt
bevorderen.
Zo benoemt Dweck (2006) enkele belangrijke conclusies met betrekking tot een mindset:
- De plasticiteit van het brein; capaciteit en intelligentie groeien door inspanning en oefenen.
- Het belang van de mindsets van de leerlingen: als leerlingen ervan overtuigd zijn dat ieders
vaardigheden kunnen groeien, verbeteren hun resultaten aanmerkelijk.
- Het belang van de mindsets van de leraren; als leraren ervan overtuigd zijn dat ieders
vaardigheden kunnen groeien en ze alle leerlingen de kans geven op hoger niveau te leren,
zullen de leerlingen op hoger niveau presteren.
De effecten van het inrichten van niveaugroepen: deze manier van groeperen stimuleert het negatief
werkende fixed mindset-denken van leerlingen.
Wat is growth en fixed mindset?
Een mindset is een manier van denken die van invloed is op je gedrag en houding ten opzichte van
jezelf en anderen. De mindset van een stamgroepleider is van invloed op het zelfbeeld van een kind
en hoe hij zichzelf ziet als. Een kind met een growth mindset blijf doorzetten, ook als hij hindernissen
tegenkomt. Een kind met een fixed mindset geeft sneller op en gaat het leerproces niet aan. Een
fixed mindset is net een elastiekje dat steeds wil terugveren. De kern van een growth mindset is dat
alle kinderen kunnen slagen als ze inzet, doorzettingsvermogen en motivatie tonen.
Tijdens mijn onderzoek hebben we in mijn stamgroep regelmatig gesprekken gevoerd over fixed en
growth mindset en wat dit eigenlijk inhoudt. De kinderen hebben het vertaald in “Als je iemand
growth feedback geeft dan zorg je dat degene er iets aan heeft en van kan groeien. Dat hij/ zij iets
met de feedback kan doen”. Zelf vind ik dit een mooie verwoording vanuit het kind perspectief. In
ons gesprek geven de kinderen aan dat er vaak fixed feedback wordt gegeven. Ze geven voorbeelden
als “Je hebt mooie plaatjes toegevoegd” en “De volgende keer harder praten”. Ze zijn aan de slag
gegaan met een werkblad met daarop voorbeelden van fixed en growth mindset. Het is voor de
kinderen belangrijk om deze visueel te maken. We hebben daarom in de groep verschillende posters
opgehangen. Dit helpt de kinderen er ook elke dag aan herinneren.
Volgens Dweck (2006) zal iemand met een fixed mindset oprecht geloven dat zijn intelligentie,
vaardigheden of talent al bij voorbaat vaststaan. Voor leerlingen die het moeilijk hebben of die
zichzelf niet zien als slim wordt het een ‘selffulfilling prophecy’- een zichzelf bevestigende
voorspelling. Omdat ze niet echt geloven dat ze succesvol kunnen zijn, geven ze het vaak op en doen
ze geen moeite. Gevorderde, goede leerlingen lopen het risico dat ze, ten koste van alles, alleen nog
maar bezig zijn met ‘slim overkomen’. Een gevorderde leerling met een fixed mindset zal echter vaak
situaties gaan vermijden waarin hij zou kunnen falen en wordt ‘risicomijdend’.
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Hoe begin je met het opbouwen van een growth mindset-schoolcultuur?
Voor het ontwikkelen en opbouwen van een growth mindset-cultuur is het belangrijk dat er een
schoolcultuur is die waarde hecht aan intellectuele groei, met personeel dat ervan overtuigd is dat
intelligentie ontwikkeld kan worden.
Uit een onderzoek van Ricci (2013) blijkt dat de iets meer ervaren leerkrachten een meer fixed
mindset hebben dan de ‘jongere’ leerkrachten. Dit verschil kan veroorzaakt zijn door het moment
waarop ze hun lerarenbevoegdheid hebben behaald in combinatie met de neurowetenschappelijke
kennis van die tijd. Mogelijk hebben de meer ervaren leraren gestudeerd in de tijd waarin veel
opleidingen hun denkwijze baseerden op de normaalverdeling, zoals in de ‘kromme van Gauss’. De
strekking van deze theorie is dat er altijd kinderen aan de lage kant van het gemiddelde zitten die
nooit meer dan een bepaald niveau kunnen bereiken (vergelijk de Cito-waarderingen A t/m E
kinderen.
Wat vind ik van deze literatuur? Hoe sluit deze literatuur aan bij mijn eigen stamgroep?
Deze gehele informatie over mindset vind ik erg interessant. Vooral het stuk dat beschreven is
over het ontwikkelen van growth mindset. Mensen zijn toch geneigd om eerst te kijken naar
hetgeen wat niet goed gaat. Kinderen in de groep doen dit ook. Het is een overtuiging die moet
worden ontwikkeld. Ik denk dat ik een aantal onderdelen tijdens mijn onderzoek aan bod kan laten
komen. Volgend schooljaar kan met 2/3 van mijn stamgroep er mee verder gaan. Het nieuwe deel
kinderen wordt hier dan in meegenomen. Zo blijft het in ontwikkeling.
Wat ik ook interessant vind aan dit stuk, is het stuk over de plasticiteit van het brein. Ik heb er
verder nooit zozeer bij stil gestaan dat je het brein verder kunt ontwikkelen, waardoor intelligentie
groeit. Wij werken in onze stamgroepen met niveaugroepen. Ik heb nu gelezen dat dit vooral
bijdraagt aan een fixed mindset. Ik probeer vanuit mijzelf elke dag te beginnen met een positieve
instelling. Zelf vind ik dit ook wel eens lastig. Wat ik goed kan toepassen in mijn stamgroep is het
stukje dat leerlingen er zich van bewust moeten zijn dat hun vaardigheden kunnen groeien. En dat
de kern van een growth mindset is dat leerlingen kunnen slagen als ze inzet,
doorzettingsvermogen en motivatie tonen. Dit zou ik meteen in mijn stamgroep kunnen aanprijzen
door dit regelmatig te benoemen en visueel in de groep te laten zien.
Ook zou ik informatie in de stamgroep kunnen geven over fixed en growth mindset, zodat de
kinderen weten wat dit inhoud.

Waarom is kritisch denken belangrijk voor een growth mindset-cultuur in de klas?
Willingham (2008), professor in de cognitieve psychologie aan de universiteit van Virginia stelt dat
kritisch denken een proces is waaraan steeds meer kennis moet worden toegevoegd. Om te zorgen
dat leerlingen zich zo ontwikkelen dat ze waar nodig kritisch kunnen denken, is het van essentieel
belang om hen te laten oefenen met hun kennis van de inhoud en deze laten toepassen. De twee
kenmerken die waarschijnlijk het belangrijkste zijn voor een growth mindset, namelijk
doorzettingsvermogen en inzet, gaan hand in hand met oefenen en toepassen.
Als we leerlingen beoordelen op hen prestatie (of in sommige gevallen op hun intelligentie), krijgen
de vermeend zwakkere leerlingen minder gelegenheid om kritisch te denken. Meestal komt het dan
neer op het lees- en rekenniveau waarop ze functioneren. Leerlingen met een andere cultuur, die
een andere taal spreken en zelfs leerlingen met moeilijk gedrag krijgen vaak niet de kans om
uitdagende instructies te volgen. Door leerlingen veel mogelijkheden te geven hun cognitieve
vaardigheden te ontwikkelen door kritisch te denken, wordt het zelfbeeld van de leerling veranderd,
wat bijdraagt aan een growth mindset.
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Wat vind ik van deze literatuur? Hoe sluit deze literatuur aan bij mijn eigen stamgroep?
In mijn stamgroep heb ik enkele kinderen van een andere afkomst en ook een andere cultuur.
Deze kinderen volgen de instructies, maar vinden dit vaak ook lastig. Volgens de beschreven
literatuur is het belangrijk om ook deze kinderen de mogelijkheid te geven hun cognitieve
vaardigheden te ontwikkelen door kritisch te denken. Vaak worden ze meteen geholpen en
hoeven ze het niet meer ‘zelf’ te denken. Het is van belang dat juist deze kinderen meegenomen
worden in het proces om growth mindset te ontwikkelen.

Wat is belangrijk bij het complimenteren van kinderen met betrekking tot een growth mindset?
Dweck (2006) geeft als belangrijk gegeven dat leraren vaak leerlingen complimenten geven over
behaalde successen, hun gedrag en hun houding. Belangrijk voor een growth mindset is dat leraren
zich bewust worden van de manier waarop ze leerlingen prijzen. Belangrijk is dat niet het resultaat,
maar de inzet moet worden geprezen. Pas je compliment zo aan dat je ook de inzet prijst.
Geef leerlingen complimenten over de inzet, het doorzettingsvermogen, het proces of de strategie
die ze gebruikten. En niet over hun intelligentie of hun capaciteiten. Enkele belangrijke onderdelen
volgens Hattie (2015) zijn:
- Leer je eigen fixed mindset te herkennen. Wees je bewust van je mindset.
- Bedenk dat je een keuze hebt hoe je kunt denken; in fixed of growth mindset.
- Vervang je fixed mindset gedachte met een growth mindset gedachte.
- Handelen en keuzes maken vanuit een growth mindset.
In jouw rol als onderwijsgevende: je kunt je kinderen leren om een growth mindset te hebben. Maar
het is geen trucje dat je ze aan kunt leren. Het moet een overtuiging worden. En of dat lukt hangt in
grote mate samen met of het ook jouw overtuiging is.
Door les te geven over mindset vanuit jouw growth mindset, kun je de growth mindset van je
kinderen beïnvloeden en daarmee hun motivatie, veerkracht én groei stimuleren.
Sousa (2009), komt tot de conclusie dat:
“…kinderen die worden geprezen om hun intelligentie waarde gaan hechten aan prestaties, maar dat
kinderen die worden geprezen om hun inzet en harde werk waarde hechten aan mogelijkheden om
te leren”.
Weiner (1992) is vooral bekend om zijn attributietheorie. Zijn theorie richt zich op motivatie en
prestatie. Volgens hem zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de prestatie:
vaardigheid, inzet, moeilijkheid van de taak en geluk. Dit onderzoek was de voorloper van de growth
mindset-theorie. De attributietheorie is een theorie die stelt dat succesvolle mensen hun succes vaak
toeschrijven aan inzet (een interne factor) en dat mensen die niet succesvol zijn de neiging hebben
hun gebrek aan succes of hun mislukkingen toe te schrijven aan de moeilijkheid van de taak en / of
pech (externe factoren).
Op welke manier kun je kinderen helpen omgaan met falen en teleurstellingen met als
belangrijkste onderdeel een growth mindset?
Hoe we reageren op falen en fouten hangt af van onze mindset. Als we oprecht geloven dat
intelligentie ontwikkelbaar is, realiseren we ons dat we bij een fout de taak anders moeten
benaderen of er meer moeite voor moeten doen. Daarbij hoort dat mensen die intelligentie zien als
een statisch gegeven, meestal niet proberen van hun fouten te leren.
Wanneer leerlingen bewust gebruikmaken van de gelegenheid om van al hun fouten te leren, zullen
ze de mislukte taak op een andere manier of met meer inzet benaderen. Leerlingen die geloven dat
het negatieve resultaat een gevolg is van hun natuurlijke vermogen, nemen na een mislukking vaak
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niet de moeite om meer hun best te doen en het anders aan te pakken. Leerlingen die de plasticiteit
van de hersenen kennen en weten welke functionele veranderingen optreden in onze hersenen als
we iets niet leren, kunnen constructiever omgaan met tegenslagen.
Het is noodzakelijk dat leraren in de klas een klimaat creëren waarin mislukkingen worden
toegejuicht en waarin leerlingen leren reflecteren en hun aanpak bijsturen, zodat ze de uitdagende
taak op een andere manier of met meer inzet kunnen aanpakken.
Als leerlingen falen kan de leerkracht feedback geven op de inzet van de leerling of de strategieën die
hij gebruikt heeft. Over wat hij verkeerd heeft gedaan en hoe hij het wel kan aanpakken.
Uit onderzoek blijkt dat dit leerlingen stimuleert om te willen leren om ergens goed in willen
worden. Met andere woorden: leerkrachten zouden leerlingen moeten helpen begrijpen dat vooral
inzet belangrijk is om ergens goed in te worden. Teveel leerlingen denken dat inzet alleen nodig is
voor leerlingen die de leerstof niet vanzelf beheersen. Volhardende inzet, dus langere tijd, is de
sleutel tot uitstekende prestaties.
Als leerlingen het maken van fouten zien als een manier om feedback te krijgen of om te leren aan
welke onderwerpen ze nog moeten werken, betekent dit dat ze geloven dat ze met inzet,
doorzettingsvermogen en hulp (waar ze zelf om gevraagd hebben) de leerstof uiteindelijk onder de
knie zullen krijgen. Je biedt de leerlingen dan om de fout als nuttige ‘informatie’ voor later te zien. Zo
voorkom je dat de leerlinge vanwege de fout een negatief zelfbeeld van zichzelf krijgt.
Tough (2012) stelt dat we ervoor moeten zorgen dat onze leerlingen veerkracht ontwikkelen als het
gaat om omgaan met falen. Bruner (1961) geeft aan ‘succes en falen moeten niet worden ervaren als
beloning en straf, maar als informatie’.
Wat vind ik van deze literatuur? Hoe sluit deze literatuur aan bij mijn eigen stamgroep?
Bovenstaande literatuur sluit goed aan bij mijn eigen visie op belonen. Ik merk dat mijn stamgroep
en ook de niveaugroep ontzettend veel waarde hechten aan ‘beloningen’ van buitenaf. Het liefste
in de vorm van een snoepje. Kinderen vragen hier ook om. Ik denk dat het een growth mindset kan
bijdragen aan het vergroten van intrinsieke motivatie. Kinderen moeten zien dat ze meer waarde
moeten hechten aan de inzet en doorzettingsvermogen. Ik denk dat op dit gebied nog winst te
behalen is.
De literatuur geeft aan dat het van belang is dat je de kinderen complimenteert/ beloont op hun
inzet, doorzettingsvermogen en motivatie. Belangrijk hierbij is dat de kinderen weten wat dit
inhoudt en hoe de hersenen werken. Dit heb je nodig wil je een growth mindset als overtuiging
kunnen zien. Ik wil mijn stamgroep een aantal lessen aanbieden over het brein, zodat ze weten
wat er gebeurt tijdens het leren. Ik denk dat je hiermee ook de groei van growth mindset kunt
stimuleren.
Belangrijk is om met de stamgroep in gesprek te gaan over het stukje ‘beloningen’. Wat dit inhoud
en wanneer dat je er echt een goed gevoel van krijgt (intrinsieke motivatie).

Wat zegt de literatuur van jenaplan over mindset?
In het boek van jenaplan, school waar je leert samenwerken staat beschreven dat Suus
Freudenthal (1908-1986) een achttal grondprincipes heeft geformuleerd waaraan jenaplanscholen
zich kunnen spiegelen.
- Opvoeden tot inclusief denken
- Humanisering en democratisering van de schoolwerkelijkheid
- Dialoog
- Antropologisering van het onderwijs
- Authenticiteit
- Vrijheid
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- Opvoeden tot kritisch denken
- Creativiteit
Al deze grondprincipes laten zien dat je met elkaar samenwerkt. Je bent samen een groep. Daarbij
ben je met elkaar in gesprek in plaats van ieder voor zich. Je neemt samen besluiten door
sociocratie. Ook moet er ruimte zijn voor authentiek, geen schijnwerkelijkheid.
Peter Petersen (1884-1952), de oprichter van het jenaplanonderwijs, heeft veel aandacht in zijn
concept besteedt aan het leren samenleven. Daarbij ook veel verantwoordelijkheid geven aan
kinderen. De kinderen moeten leren goed voor zich zelf te zorgen en goed voor de groep te
zorgen.
Dit omschrijft dat je bij jenaplanonderwijs veel met jezelf en elkaar bezig bent. Je leert om naar
elkaar te luisteren en ernaar te handelen. De jenaplanschool is zo georganiseerd dat zij optimale
ontwikkelingskansen biedt voor elk kind. Kinderen ontwikkelen zich optimaal in een goed
pedagogisch klimaat. Bij een jenaplanschool wordt hier veel aandacht aan besteed. Dit vindt vaak
plaats in het gesprek.
Bovenstaande theorie uit de literatuur van jenaplan is natuurlijk erg belangrijk bij de ontwikkeling
van een positieve mindset. Ik denk juist dat het jenaplanonderwijs een voorloper is om een
growth mindset te ontwikkelen en verder te stimuleren. Er wordt een groot beroep gedaan op het
eigen handelen van een kind. De stamgroepleider neemt hierbij een begeleidende rol aan,
waardoor het kind zich nog verder op een positieve manier kan ontwikkelen.

Kun je intelligentie veranderen?
Wanneer ik deze vraag in mijn stamgroep stel is het antwoord dat je sommige dingen nog moet
leren. We zijn hierover in gesprek gegaan met de hele stamgroep. De kinderen benoemden
voorbeelden zoals de tafeltjes. In het begin begrijp je er nog niets van. Na heel veel oefenen lukt het
je steeds beter om ze uit je hoofd op te noemen. Belangrijk daarbij is dat je doorzet en niet opgeeft.
Het steeds maar opnieuw proberen (doorzetten) is een belangrijke eis hierbij.
Dweck (2006) stelt dat intelligentie een eigenschap is die ontwikkeld kan worden: een growth
mindset. Mensen met een growth mindset geloven dat ze zo ongeveer alles kunnen leren. Het zal
wellicht veel moeite kosten en ze zullen weleens fouten maken, maar ze begrijpen dat ze door inzet
en doorzettingsvermogen kunnen groeien. Iemand met een growth mindset is erop gericht om te
leren, niet om slim over te komen. Een leraar met een growth mindset gelooft dat iedere leerling
aanzienlijke vooruitgang kan boeken als die leerling zich inzet en hard werkt. Alle leerlingen hebben
recht op uitdagingen. Voeg aan deze overtuiging een leraar toe die is uitgerust met leermiddelen die
afgestemd zijn op de leerling, aangepast kunnen worden aan zijn behoeften en die een kritisch
denkproces bevorderen, en je hebt een recept voor optimale leeromstandigheden voor de leerling.
Om te weten of intelligentie al vanaf de geboorte vaststaat is het belangrijk om te kijken wat
wetenschappelijke onderzoeken hierover schrijven.
Neurologisch onderzoek (Kolb, 2010) benadrukt het concept neuroplasticiteit. Neuroplasticiteit is het
vermogen van de hersenen om zich gedurende ons hele leven aan te passen, te veranderen en
opnieuw verbindingen te leggen.
De Universiteit van Michigan en de Universiteit van Bern hebben samen een onderzoek uitgevoerd
naar de vraag of het mogelijk is om je IQ te verhogen (Palmer, 2008). Hieruit is naar voren gekomen
dat leraren slechts in beperkte mate kennis hebben van cognitieve wetenschappen. Met als
voorbeeld van IQ-testen meten. IQ-testen meten ontwikkelde vaardigheden. Deze vaardigheden en
capaciteiten worden ontwikkeld door ervaringen ‘binnen en buiten de school’ (Lohman, 2002).
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Wat vind ik van deze literatuur? Hoe sluit deze literatuur aan bij mijn eigen stamgroep?
Zelf heb ik nooit echt nagedacht over het veder ontwikkelen van intelligentie. Ik ben wel altijd van
mening geweest dat je dingen misschien ‘nog’ niet kunt. Je kunt het oefenen en daardoor verder
ontwikkelen. Wanneer ik terug kijk in mijn stamgroep herken ik dit wel. Kinderen die in het begin
van het schooljaar nog geen tafeltjes kennen en na de kerstvakantie in eens hun tafeldiploma
hebben gehaald. Dit alles wordt bereikt door veel oefenen en herhalen. Mooi om te zien dat de
theorie dit ook weergeeft in ontwikkeling in de hersenen (neuroplasticiteit).
De kinderen in mijn groep weten dat ze vanzelf beter worden in dingen wanneer ze het vaak
oefenen en herhalen. Door deze theorie er nu bij te pakken kan ik ook laten zien dat dit ook echt
ontwikkeld wordt in de hersenen. Juist kinderen hebben het nodig om dit visueel te zien.
Om te kijken of deze literatuur aansluit bij onze school heb ik een enquête uitgevoerd onder mijn
collega’s. Hierbij heb ik een aantal vragen gesteld over intelligentie en of dit ontwikkelbaar is. De
leeftijd van stamgroepleiders op OJBS De Omnibus varieert van 21 tot en met 61 jaar. Het
resultaat hiervan heb ik toegevoegd in de bijlagen. Ook heb ik hierbij een conclusie beschreven.
Het laat bijvoorbeeld zien dat het merendeel van het team ervan overtuigd is dat je intelligentie
verder kunt ontwikkelen. Toch laat het ook zien dat IQ (gebaseerd op een test) een resultaat geeft
waar wij als school naar handelen. Ik denk dat IQ over de jaren heen zeker verder ontwikkeld kan
worden. Meer dan alleen de basisschooltijd. In de theorie is ook beschreven dat hersenen pas
rond het 25e levensjaar volledig volgroeid zijn. Dit betekent dat de kinderen nog een tijd hebben te
gaan! Genoeg tijd om zich verder te ontwikkelen.

Wat zegt de literatuur van jenaplan over intelligentie?
In het boek van jenaplan, school waar je leert samenwerken staat informatie over
jenaplanonderwijs beschreven. Ook het tijdschrift ‘mensenkinderen’ is een tijdschrift vanuit het
NJPV met informatie. In ‘mensenkinderen’ (jaargang 30, nummer 143, september 2014) is het
volgende geschreven over intelligentie;
Een strikte koppeling van kalenderleeftijden en ontwikkelingsstadia lijkt door veel wetenschappers
te zijn verlaten, maar helaas nog niet door alle beleidsmakers. In ‘Der kleine Jenaplan’ staan
interessante en nog altijd sterke argumenten voor heterogene leeftijdsgroepen.
Juist door verschillen in leeftijd in een stamgroep doen zich vruchtbare ontwikkelingsmomenten
voor. Petersen vergelijkt de stamgroep met de driedeling in het gildestelsel dat leerlingen,
gezellen en meesters onderscheidde. Ook in de stamgroep zijn er wisselende posities, die zich in
elke opeenvolgende stamgroep opnieuw voordoen. Een sterke identificatie met wie jonger en
ouder zijn is daarvan onder meer het effect. Begaafde kinderen ervaren als jongsten in de
stamgroep dat capaciteiten ook met leeftijden samenhangen. Oudere kinderen kunnen en weten
nu eenmaal meer. Omgekeerd ervaren oudere kinderen die minder begaafd zijn dat zij in
vergelijking met jonge kinderen tot veel in staat zijn.
Hieruit is af te leiden dat vooral de driejarige stamgroep bijdraagt aan een positieve ontwikkeling
bij kinderen. Kinderen zijn niet alleen bezig met de lesstof die ‘past’ bij de jaargroep, maar ook
met de leerstof van jongeren en ouderen. Hierdoor kunnen de kinderen met hun intelligentie
groeien op eigen niveau. Ook het hulp bieden aan andere kinderen draagt hierbij bij.
Ik denk dat bovenstaande theorie uit de literatuur aansluit bij mijn onderzoek, omdat het aangeeft
dat jenaplanonderwijs niet denkt in ‘kader’. Juist door de inzet van heterogene groepen (in de
vorm van twee of driejarige stamgroepen), leer je kinderen dat ze moeten kijken naar eigen
ontwikkeling. Niet alleen wat er aangeboden wordt in hun eigen leerjaar. Daardoor zullen de
kinderen zich ook veel minder gaan ‘meten’ aan een ander leeftijdsgenootje. Ook zullen er minder
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vooroordelen zijn wanneer een kind iets niet begrijpt en met een ander leerjaar meedoet met de
instructies. Hierdoor zullen de kinderen meer geneigd zijn om een ander te helpen.

Wat is er belangrijk voor een leerkracht met betrekking tot het lesgeven?
Hattie (2015) geeft aan dat we (voornamelijk) in een fixed world leven. In de westerse wereld zetten
we leerlingen in groepen van vergelijkbaar niveau, ze krijgen cijfers voor testen die ons helpen hen te
labelen en we verwijzen ze naar het speciaal onderwijs of geven hen extra ondersteuning buiten de
klas, wat bijdraagt aan hun fixed mindset.
Als leerlingen niet goed presteren in de klas, ligt dat misschien niet aan hen, maar zouden we de
manier waarop we lesgeven moeten veranderen. Verander de omgeving en niet het kind.
Als we werken in groepen van vergelijkbaar niveau, leerlingen categoriseren op hun cijfer en niet
variëren in onze instructie, zullen we leerlingen blijven behandelen in een fixed mindset. Doordat we
als leraar een fixed mindset hebben maakt het risico groter dat onze leerlingen ook een fixed
mindset hebben. Om dat te doorbreken zouden we het volgende moeten doen:
- Minder toetsen: een voornemen hierbij is minder summatieve toetsen. Een beter alternatief is
formatieve evaluatie. Met de onderdelen die hieruit volgen krijgt een leerling meer dan alleen
een punt.
- Meer feedback: hierbij is het belangrijk dat je kijkt naar de manier waarop je feedback geeft.
Complimenten hoort iedereen graag, maar ze zetten niet aan tot leren. Kijk naar de inzet en
zorg voor diepgang bij het geven van feedback.
- Flexibele groepen: als je leerlingen indeelt in groepen op basis van hun niveau, hebben
leerlingen snel genoeg door of ze in de groep van de hoogst-scorende of de groep van de
minder goed presterende zitten. Leerlingen kunnen, ongeachte hun niveau, elkaar effectieve
feedback geven als het goed wordt voorgedaan.
- Gedifferentieerde vragen: 95 % van de vragen die leerkrachten stellen gaan over het
oppervlakkige niveau. Hattie’s onderzoek toont aan: ervaren leerkrachten stellen voor 75%
oppervlakkige vragen en 25% diepe vragen. Expert-leerkrachten stellen voor 75% diepe vragen
en 25% oppervlakkige vragen.
- Praat niet zoveel: leerkrachten kunnen wel tot 200 vragen per uur stellen. Leerlingen krijgen
maar kort de tijd om een antwoord te formuleren en ze krijgen niet de gelegenheid om met
elkaar te praten.
Wat vind ik van deze literatuur? Hoe sluit deze literatuur aan bij mijn eigen stamgroep?
De zin ‘verander de omgeving, niet het kind’ vind ik erg waardevol. We moeten kijken naar de
behoeften van het kind en daarop aansluiten. Minder toetsen vind ik een goede stelling. Ik denk
dat het meer waarde heeft om tussentijds te ‘toetsen’. Ik denk persoonlijk dat het wel belangrijk is
om te toetsen. Zo kun je de ontwikkeling bijhouden en raken kinderen alvast gewend aan het
‘toetsen’. Meer feedback geven vind ik een belangrijk onderdeel. En dan vooral de manier waarop
wordt sterk omschreven. Een goede aanbeveling voor mijn stamgroep. De laatste zin ‘praat niet
zoveel’ begrijp ik volledig! Dit ga ik vooral proberen om te doen, al wordt het wel soms lastig.

Wat zegt de literatuur van jenaplan over wat belangrijk is voor een stamgroepleider?
Eigenlijk is het hele jenaplanconcept een handleiding voor de stamgroepleider (leerkracht). Er zijn
verschillende documenten beschreven die passen bij het jenaplan;
 Er zijn 20 basisprincipes van het jenaplanonderwijs. Deze moet een jenaplanschool
hebben als basis, als grondhouding en als principieel uitgangspunt. Dit betekent ook dat
een stamgroepleider hiernaar moet handelen.
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Er zijn 10 jenaplan essenties. Deze zijn gemaakt voor de stamgroepleiders en de kinderen.
Ze bieden een houvast om te kijken in hoeverre de kinderen deze essenties hebben
ontwikkeld. Ze passen bij de dagelijkse bezigheden op school.
 Volgens de Nederlandse Jenaplan vereniging (NJPV) draait het in jenaplanonderwijs om
relaties. Er zijn 3 kernkwaliteiten (het kind in relatie met zichzelf, de ander en de wereld).
De scholen moeten proberen om aan deze 3 kernkwaliteiten te voldoen. Dat kinderen
deze kunnen laten zien en ontwikkelen.
Bovenstaande documenten zijn toegevoegd in een hand-out die ik heb gemaakt voor de
bovenbouw kinderen om meer informatie te krijgen over jenaplanonderwijs. Dit geeft de kinderen
een inzicht hoe het werkt in een jenaplanschool.
Ik vind het namelijk belangrijk dat kinderen weten wat een jenaplanschool inhoud en waarom dat
deze scholen anders zijn dan andere scholen. Hierdoor krijgen ze ook meer inzicht en zullen ze
wellicht meer vragen stellen. Dit kan bijdragen aan hun eigen ontwikkeling.

Op welke manier kun je met een growth mindset omgaan met beoordelingen?
Leerkrachten kunnen leerlingen leren om van uitdagingen te genieten. Leer ze dat het doen van
eenvoudige taken tijdverspilling is. Dat geconfronteerd worden met een uitdaging leuk is. Laat ze
strategieën bedenken die ze kunnen gebruiken om een uitdaging aan te pakken. Leer ze de waarde
van ‘leren’ in te zien. Te veel leerlingen worden vastgepind op hun resultaten. Cijfers zijn belangrijk,
maar leren is belangrijker.
In ons onderwijsstelsel zijn cijfers belangrijk. Het probleem ontstaat wanneer voor leerlingen vooral
hun prestatie telt en ze daardoor kansen om te leren laten liggen en hun intellectuele groei
beperken. Dit kan leerlingen schaden; als het moeilijk wordt kunnen ze zich snel inadequaat voelen,
ontmoedigd raken en hun vaardigheden of wil om goed te zijn op een bepaald vlak verliezen.
Als de leerlingen een opdracht maken, vraag er dan ook bij hoeveel inzet ze hebben geleverd. Een
voorbeeld hiervan is om de volgende opdrachten toe te voegen.
- Ik heb hard gewerkt op een schaal van 1 tot 10.
- Ik heb mezelf uitgedaagd op een schaal van 1 tot 10.
- Ik ging door toen het moeilijk werd op een schaal van 1 tot 10.
- Of laat ze het werk bij het inleveren in het bakje moeilijk, middelmatig of makkelijk leggen.
Het grootste effect dat door Hattie (2015) is gemeten is het effect van jezelf vooraf inschatten (een
inschatting maken van je cijfer voor het maken van de toets). Het is dus van enorm belang dat we
leerlingen de gelegenheid geven hun prestaties te voorspellen en om hen te leren zichzelf uit te
dagen en doorzettingsvermogen en zelfcontrole te hebben. Hoe je brein werkt en dat je van fouten
maken leert.
Wat vind ik van deze literatuur? Hoe sluit deze literatuur aan bij mijn eigen stamgroep?
Ik werk op een Jenaplanschool. Wij werken niet met cijfers, maar met woordbeoordelingen. Toch
zijn de kinderen erg gefocust op een cijfer. Wanneer ik deze bijvoorbeeld in een systeem voer van
een methode komt er een punt te staan. De kinderen willen dit weten. Ik denk dat de kinderen
niet bezig zijn met het leren, maar vooral de uiteindelijke beoordeling. Het voorbeeld zoals
gegeven wordt in de literatuur, vind ik erg waardevol. Kinderen leren om te kijken naar eigen
inzet. Dit wil ik zeker gaan toepassen in mijn stamgroep en niveaugroep.
Ook het beoordelen van elkaar is erg belangrijk. Kinderen moeten leren om eerlijk naar elkaar te
zijn en weten dat ze een ander ermee kunnen helpen groeien. Dit wil ik verder gaan uitbreiden bij
mijn onderzoek in de stamgroep.

Daisy van Wijlick

21

Wat zegt de literatuur van jenaplan over beoordelingen?
Vanuit de 20 basisprincipes (Kees Both en Kees Vreugdenhill, ’90) wordt in basisprincipe 19 gezegd
‘In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit
de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in overleg met hem / haar’. In basisprincipe 20
wordt gezegd ‘In de school worden veranderen en verbeteringen gezien als een nooit eindigend
proces. Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken’.
In de bijbehorende indicatoren is beschreven dat een jenaplanschool ontwikkelingsgericht is. Een
van de onderdelen is een prestatiecultuur, geen prestatiecultus. En de rapportage bestaat vooral
uit het zichtbaar maken van ontwikkeling (portfolio).
Vanuit de 3 kernkwaliteiten staat ook belangrijke literatuur beschreven. Bij het onderwerp ‘het
kind in relatie met zichzelf’ staat ‘kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in
ontwikkeling’. Op een jenaplanschool ben je in staat om een objectieve en een subjectieve
beoordeling te geven. De objectieve beoordelingen zijn afgemeten aan wat een kind van die
leeftijd zou moeten kunnen. Daarbij is een leerlingvolgsysteem handig. Daarmee kun je het kind
vergelijken met een landelijke gemiddelde, een objectieve standaard.
Zo heb je een maatstaf, een referentiekader waarmee je de prestaties van kinderen kunt
vergelijken en verantwoorden naar ouders en naar derden, bijvoorbeeld een inspectie.
Daarnaast is het belangrijk het subjectieve deel van de beoordeling in te zetten. Ieder mens is
immers uniek, bezit zijn eigen talenten. Daarmee breng je ook een pedagogisch element in de
beoordeling. Zo kun je ook de vooruitgang benadrukken, met als doel de resultaten te verhogen.
Hoop geven is bij beoordelen een belangrijk aspect zonder hoop verdwijnt snel de inzet.
Ook kinderen moeten leren anderen te beoordelen en zichzelf. Samen met de stamgroep, of
samen met een individueel kind de prestaties naar waarde inschatten.
Daarnaast is het beoordelen van het proces belangrijk. Daarbij spelen zaken als goed je best doen
inzet), samenwerken en effectiviteit een rol.
Foutenanalyses zijn op een jenaplanschool noodzaak. De stamgroepleider moet daardoor
achterhalen waarom de fouten tot stand zijn gekomen. Met een foutenanalyse kun je achterhalen
welke instructies of welke oefening noodzakelijk is om het doel te bereiken. Kinderen op een
jenaplanschool leren daarom zelf hun werk na te kijken en te beoordelen. Daarmee worden ze
actief betrokken in het reflecteren op het leerproces.
Bovenstaande theorie uit de literatuur van jenaplan laat precies zien wat er belangrijk is voor het
kind. Ik sluit mij aan bij de theorie en probeer dit al veel toe te passen in mijn stamgroep. Kinderen
betrekken bij hun eigen fouten dragen bij aan een positieve ontwikkeling van een groeiproces. Dit
is dan weer toepasselijk bij het ontwikkelen van een growth mindset.
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Wat is mijn mening over de literatuur en de literatuur van jenaplan?
Bovenstaand literatuuronderzoek heb ik verkregen door het lezen van verschillende boeken en
artikelen. Bijgevoegd heb ik steeds een verwijzing geplaatst naar mijn eigen stamgroep. Hoe sluit
de theorie aan bij de praktijk in de stamgroep. Daarbij heb ik ook geschreven welke theorie vanuit
de jenaplanliteratuur aansluit bij de beschreven theorie.
Wanneer ik de literatuur lees van het jenaplanonderwijs zie ik veel overeenkomsten. Zo is te lezen
dat er veel zelfsturing wordt gestimuleerd bij het jenaplanonderwijs. De stamgroepleider neemt
daarbij een begeleidende rol aan. Doordat de kinderen gestimuleerd wordt om eigen
zelfontwikkeling te laten zien kan een stamgroepleider helpen door opbouwende feedback te
geven. Dit zorgt weer voor een positieve ofwel growth mindset.
Wat ook kenmerkend is bij jenaplanonderwijs is het stuk over beoordelen. De theorie over growth
mindset heeft hier een duidelijk mening over, zoals het stimuleren van eigen ontwikkeling en
vragen stellen. Ik zie dit ook terug in de literatuur van het jenaplanonderwijs. Bijvoorbeeld het
gesprek aangaan over een foutenanalyse. Dit geeft het kind inzicht in zijn of haar eigen
ontwikkeling.
Ik denk dat mijn onderwerp over fixed en growth mindset goed aansluit bij de uitgangspunten van
het jenaplanonderwijs. Zowel voor de stamgroepleider als voor de kinderen en dus de stamgroep.
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8. Methode zichtbaar maken
Nu ik mijn probleem helder heb en ik weet wat er allemaal bekend is over mijn ‘probleem’ door mijn
literatuuronderzoek, vragenlijsten, enquête, gesprekken enz. Ga ik aan de slag met het zichtbaar
maken van de methode die ik ga gebruiken om mijn huidige situatie te veranderen.
Wat ga ik nu aanpakken?
Vanuit mijn literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat fixed en growth mindset een ruim begrip
is. Dit houdt in dat er veel bij komt kijken. Wil ik de fixed en growth mindset op de juiste manier
volledig gaan integreren in mijn stamgroep, dan zal ik daarvoor scholing moeten volgen. Ook is dit
een traject wat meer als een jaar zal duren. Het is namelijk een basishouding / mindset waarbij je
continu gespiegeld moet worden.
Voor dit onderzoek heb ik een aantal onderdelen gekozen van de growth mindset die ik met mijn
stamgroep wil gaan toepassen. Daarbij heb ik gekeken naar de toepasbaarheid in de groep, is het
meetbaar, is het acceptabel voor de groep, is realistisch en is het haalbaar binnen de bepaalde tijd
(SMART). Ook heb ik een enquête afgenomen bij mijn collega’s om erachter te komen wat hun visie
en mening is over intelligentie en fixed en growth mindset.
Welke uitdaging ga ik aan en op welke wijze?
Onderstaand heb ik de onderdelen met de werkwijze beschreven die ik wil gaan uitvoeren met mijn
stamgroep en andere stamgroepleiders.
- De kinderen uit mijn stamgroep leren hoe hun brein werkt en of je hier zelf invloed op hebt.
o Werkwijze; ik wil dit gaan doen doormiddel van het geven van twee lessen met
informatie, filmpjes en opdrachten.
-

De kinderen uit mijn stamgroep leren wat fixed en growth mindset is en wat dit precies inhoud.
o Werkwijze; ik wil dit gaan doen doormiddel van een kringgesprek. Daarbij vertel ik
over dit onderwerp en geef voorbeelden aan de hand van de theorie. Ook geef ik
voorbeelden uit onze stamgroep, zodat het begrijpelijk wordt voor de kinderen.

-

Het feedback moment (tips en tops) na een kring (leeskring, spreekbeurt, poëzie en
liedjeskring) veranderen in growth mindset feedback.
o Werkwijze; ik wil dit gaan doen doormiddel van het voeren van gesprekken over
growth mindset feedback na een presentatiekring. Hierbij gebruik ik de informatie
die ik vooraf heb verteld over fixed en growth mindset. Ook wil ik een soort
afsprakenlijst maken waarop we alle gegevens die we samen als stamgroep hebben
afgesproken kunnen opschrijven.

-

Onderzoeken welke mening de stamgroepleiders van OJBS De Omnibus hebben over het begrip
intelligentie.
o Ik wil een enquête afnemen bij mijn collega’s over intelligentie en fixed en growth
mindset. Daarbij ben ik benieuwd naar hun mening en welke visie ze hierover
hebben. De vragen van de enquête zullen gesloten en open zijn. Ook is er ruimte
voor eigen inbreng. De inhoud wordt bepaald door het literatuuronderzoek dat ik
heb gevoerd.
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9. Actieplan / interventie zichtbaar maken
In dit hoofdstuk wordt het actieplan beschreven, zoals deze zal worden uitgevoerd in mijn
stamgroep. Hierbij worden alle gegevens beschreven om de situatie te verbeteren om dichter bij de
gewenste situatie te komen.
Welke interventies ga ik inzetten?
In het vorige hoofdstuk heb ik beschreven dat ik enkele onderdelen heb gekozen uit de growth
mindset. Deze onderdelen zijn gekozen vanuit de SMART methodiek. Ze zorgen ervoor dat het
realistisch is om mijn onderzoek uit te voeren in de groep en houden het vooral behapbaar.
Welke interventie?
Lessenreeks geven
over de werking
van het brein.

Wat heb ik hiervoor nodig?
-

-

Een lessenreeks van 2 lessen waarin de informatie
over de werking van het brein wordt uitgelegd.
De informatie over de werking van het brein,
verkregen uit het literatuuronderzoek, zal moeten
worden omgezet naar ‘kindertaal’, zodat het te
begrijpen is voor de kinderen van leerjaar 6-7-8.
Een duidelijk filmpje op niveau over de werking van
het brein die de informatie visueel zal ondersteunen.
Vanuit de lessenreeks zullen de kinderen aan de slag
gaan met een opdracht. Deze opdracht moet
aansluiten bij de gekregen informatie.

Wie is hierbij betrokken?
-Ik, als stamgroepleider,
moet een lessenreeks
met bijbehorend filmpje
en opdracht ontwikkelen
voor de kinderen van de
stamgroep.

Kringgesprek
voeren over wat
fixed en growth
mindset is.

-

In gesprek gaan met de stamgroep over wat een fixed -Ik ga als stamgroepleider
en growth mindset is. Hier ook informatie over geven met de kinderen het
met voorbeelden.
gesprek aan.

Feedback moment
na een kring
(leeskring,
spreekbeurt, poëzie
en liedjeskring)
veranderen naar
een ‘growth
mindset’ feedback
moment.

-

Doormiddel van een gesprek samen met de
stamgroep evalueren hoe de kringen op dit
momenten worden beoordeeld. En hoe er feedback
wordt gegeven.
Een afsprakenlijst maken waarop alle afspraken staan
die we samen hebben afgesproken m.b.t. het geven
van growth mindset feedback.

-Ik ga als stamgroepleider
met de kinderen het
gesprek aan. Vanuit deze
informatie word er een
afsprakenlijst gemaakt
die we hanteren bij het
geven van feedback
tijdens kringmomenten.

Enquête afnemen
bij de
stamgroepleiders
van OJBS De
Omnibus over
intelligentie en
fixed en growth
mindset.

-

Een enquête met open en gesloten vragen. Er moet
ook ruimte zijn voor eigen inbreng en visie. De
inhoud wordt bepaald uit het literatuuronderzoek.
Op het einde de gegevens verzamelen en analyseren.

-Ik ga een enquête
samenstellen met de
nadruk op intelligentie en
fixed en growth mindset,

-

-
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Hypothese; wat zijn de (waarschijnlijke) gevolgen van de interventies?
- De kinderen uit mijn stamgroep leren hoe hun brein werkt en of ze hier zelf invloed op hebben.
Door de lessenreeks die gegeven wordt, leren de kinderen meer over de werking van hun brein. Ze
zullen geprikkeld worden om er meer informatie over te krijgen. Ook zullen ze tijdens de lessenreeks
vragen stellen. Het is belangrijk dat ik als stamgroepleider hiervoor open sta. Wanneer ik er geen
antwoord op heb, moet ik de kinderen de gelegenheid bieden om het antwoord op te zoeken. Dit
zorgt ervoor dat het gaat leven bij de kinderen. En dat ze zelf eigenaar worden van het proces.
- De kinderen uit mijn stamgroep leren wat fixed en growth mindset inhoud.
Doordat de kinderen informatie krijgen over fixed en growth mindset, zijn ze al voorbereid voor alle
interventies die er nog gaan komen. Daarbij is het belangrijk dat het voor de kinderen duidelijk is wat
het inhoud. De koppeling met voorbeelden uit de groep (denk aan de presentatiekringen) is hierbij
erg belangrijk. Er is nu gekozen voor een kringgesprek. Het kan gebeuren dat de kinderen zo
enthousiast zijn, dat ze er meer tijd in willen steken en meer informatie over willen krijgen.
-

Het feedback moment (tips en tops) na een kring (leeskring, spreekbeurt, poëzie en liedjeskring)
veranderen in growth mindset feedback.
Belangrijk is dat de kinderen betrokken worden bij dit proces. Ze zullen waarschijnlijk met hele
goede ideeën komen. Belangrijk is dat alle kinderen de kans moeten krijgen om hun gedachten en
ideeën te kunnen vertellen. In een groepsgesprek zullen de extraverte kinderen de leiding nemen.
Belangrijk is om na te denken over een manier dat alle kinderen aan dit proces, met nieuwe ideeën,
kunnen deelnemen. Wellicht een kringgesprek, met als vervolg een individuele opdracht op papier.
Zo kunnen alle kinderen op hun eigen manier deelnemen.
-

Een enquête afnemen bij de stamgroepleiders van OJBS De Omnibus over intelligentie en fixed
en growth mindset.
Doordat ik een enquête afneem bij mijn collega’s, zullen zij ook op de hoogte zijn en worden
meegenomen in mijn onderzoek. Daarbij is er ook plaats voor eigen inbreng. Wellicht komen hier nog
goede tips uit en nieuwe vragen die mijn collega’s hebben aan mij of over het onderzoek. Al deze
informatie kan ik meenemen in de uitvoering van mijn interventies.
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Wat is het tijdspad van het actieplan?
Tijd:
Wat:
Week 50
- Informatie les over fixed en growth mindset geven (wat is het?)
Week 51
- Kinderen vullen test eigen mindset in + bespreken
Week 52
Kerstvakantie
Week 1
Kerstvakantie
Week 2
Week 3
- Kringgesprek over feedbackmoment na presentatie (huidige situatie +
gewenste situatie).
- Nieuwe afspraken formuleren op een afsprakenlijst over feedback growth
mindset kringen
Week 4
- Afnemen online enquête bij de stamgroepleiders
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Week 5
- Les 1 over het brein
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Week 6
- Les 2 over het brein
- Vervolgopdracht over het brein opgeven
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Week 7
- Deze week opdracht over het brein af
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Week 8
- Evt. uitloop
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Week 9
Carnavalsvakantie
Week 10
- Kringgesprek informatie braingames.
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Week 11
- Braingames inzetten
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Week 12
- Braingames inzetten
thuis
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Week 13
- Braingames inzetten
thuis
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Week 14
- Braingames inzetten
thuis
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Week 15
- Braingames inzetten
thuis
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Week 16
- Laatste week voor de meivakantie
thuis
- Braingames inzetten
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
*Na de meivakantie gaan de interventies verder tot en met het einde van het schooljaar. Regelmatig
worden deze met de kinderen geëvalueerd en aangepast waar nodig.
Doel is om de interventies volgend jaar voor de herfstvakantie op te starten, zodat het traject van
een positieve en dus growth mindset door kan lopen.
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10. Verslag resultaten cyclus 1
In dit hoofdstuk is een documentatie te lezen van het uitgevoerde actieplan. Hierin staan
bevindingen beschreven, de wijze waarop het actieplan is uitgevoerd en welke processen er
ontstonden. Ook is te lezen of de situatie is verbeterd en we dichter bij het gewenste situatie komen.
Evaluatie van het actieplan:
- Informatie les (tijdens een kringgesprek) over fixed en growth mindset geven (wat is het?)
- Kinderen vullen test eigen mindset in + bespreken
Tijdens een kringmoment heb ik informatie gegeven over wat fixed en growth mindset is. Ik heb
hierbij gebruik gemaakt van de theorie die ik heb gelezen en verwerkt in mijn literatuuronderzoek.
Daarbij heb ik de koppeling gemaakt met voorbeelden uit de groep. Bijvoorbeeld hoe je kunt
reageren op een ander.
De kinderen waren betrokken tijdens dit kringmoment. Ik merkte dat ze vooral veel baat hebben bij
concrete voorbeelden. Wanneer ik vragen stelde om het gesprek aan te gaan, liet ik de kinderen
voorbeelden noemen. Zowel van fixed als growth mindset. Ik heb ze dit ook laten oefenen aan de
hand van een aantal voorbeelden. Daarbij moesten ze aan hun rechter buurman/vrouw fixed
feedback en daarna growth mindset geven. De kinderen die moeite hebben met ‘taal’ (bijvoorbeeld
de NT2 kinderen) vinden dit erg lastig. Ik heb hen daarna nog een keer ‘verlengde instructie’
gegeven. Ook hebben we in de stamgroep op de muur verschillende posters gehangen met
informatie over fixed en growth mindset. Deze posters kunnen regelmatig aangehaald worden
tijdens gesprekken (Bijlage 9)
Aan de hand van het kringgesprek dat ik vorige week met de kinderen heb gevoerd, hebben ze deze
week een ‘mindset test’ ingevuld (Bijlage 10). Deze test bestaat uit een aantal stellingen. De kinderen
hebben hierbij moeten aangeven op welke manier ze hiermee omgaan. Bij de gegeven antwoorden
hoort een puntentelling. Het totale aantal punten laat zien welke ‘mindset’ het kind heeft.
De test is aangepast naar een kindniveau. Voorafgaand heb ik op het bord alle stellingen behandeld,
zodat de kinderen wisten wat deze betekende.
Belangrijk vanuit het jenaplanconcept:
- Informatie geven over fixed en growth mindset
- Eigen mindset test invullen
Vanuit het boek ‘jenaplan, school waar je leert samenwerken’ wordt gezegd dat het belangrijk is
om in dialoog te gaan (acht grondprincipes, Suus Freudenthal 1908-1986) met elkaar. Daarbij
wordt er in de leef- en werkgemeenschap met elkaar gesproken en overlegd.
Ik heb geprobeerd om tijdens het gesprek zoveel mogelijk het gesprek met de kinderen aan te
gaan. Daardoor worden de kinderen betrokken gemaakt. Ook de grondprincipes
‘antropologisering van het onderwijs’, ‘authenticiteit’ en ‘opvoeden tot kritisch denken’ zijn erg
belangrijk. Vanaf het begin van mijn jenaplanopleiding heb ik de kinderen op de hoogte gehouden
van mijn opleiding. Als ik iets nieuws had geleerd, besprak ik dit met de groep en gebruikte we het
in de stamgroep.
Bij het geven van informatie is het belangrijk dat de kinderen weten wat het belang hiervan is. Ook
het geven van duidelijke voorbeelden uit de praktijk zijn erg belangrijk. Hierdoor voorkom je
schijnwerkelijkheid, waardoor het voor de kinderen minder belangrijk wordt.
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Vanuit de resultaten van de eigen mindset test die is afgenomen bij de kinderen, zijn verschillende
resultaten af te lezen. Onderstaand zijn deze uitslagen beschreven (figuur 7, 8 en 9).

Uitslag mindset-test kinderen
Fixed mindset 8-12 = 0%
Fixed mindset 13-16 = 0%

4%

4%
8%0%
0%

Fixed mindset 17-20 = 4 %

12%

Fixed mindset 21-24 = 0%

24%

20%

Fixed mindset 25-28 = 12%
Growth mindset 29-32 = 20%

28%

Growth mindset 33-36 = 28%
Growth mindset 37-40 = 24%
Growth mindset 41-44 = 4%
Growth mindset 45-48 = 8%

Figuur 7: In bovenstaand figuur zijn de percentages na aanleiding van de mindset test af te lezen.
Het merendeel van de groep heeft een growth mindset.

Mindset-test in drie categorieën
Fixed mindset
4%
Fixed en growth
mindset
33%
Growth mindset
63%

Fixed mindset
Fixed en growth mindset
Growth mindset

Figuur 8: In totaal hebben er 24 kinderen deelgenomen aan de mindset test. Vanuit deze gegevens
is af te lezen dat het merendeel van de stamgroep (15 kinderen), een growth mindset heeft. Er is 1
kind dat duidelijk scoort bij een fixed mindset en 8 kinderen die scoren bij een fixed en growth
mindset.
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Algemene indruk mindset groep 6-7-8A

17%

Fixed mindset
Growth mindset

83%

Figuur 9: Deze cirkeldiagram laat de algemene indruk van de mindset van groep 6-7-8A zien. Een
ruime meerderheid (83%) heeft een growth mindset. Een klein percentage 17% heeft een fixed
mindset.
- Kringgesprek over feedbackmoment na presentatie (huidige situatie + gewenste situatie).
- Nieuwe afspraken formuleren op een afsprakenlijst over feedback growth mindset kringen
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Tijdens een gepland kringmoment hebben we een gesprek gehad over de huidige situatie met
betrekking tot het geven van feedback na een presentatiekring. Op welke manier wordt er op dit
moment feedback gegeven na een presentatie? (leeskring, spreekbeurt, poëzie of liedjeskring).
In ben begonnen met vragen stellen over fixed en growth mindset (herhaling van de theorie). De
kinderen konden hier over vertellen. Daarna heb ik de kinderen de blaadjes terug gegeven van de
mindset testen. Deze mochten ze eerst zelf bekijken. Ik heb toen de algemene scores op het einde
(welke soort mindset bij een totaal aantal punten past) behandeld. Zodat ze voor zichzelf een beter
beeld konden schetsen. Daarna kregen ze 2 minuten de tijd om hun eigen score met de
buurman/buurvrouw te bespreken. Het was leuk om te zien hoe de kinderen hierop reageerde.
Sommige kinderen hadden extra uitleg nodig van mij (voor al NT2 kinderen).
Tijdens het kringgesprek hebben de kinderen een aantal voorbeelden genoemd over fixed en growth
mindset. Vanuit deze voorbeelden hebben we een aantal belangrijke voorwaarden opgesteld die we
vanaf volgende week gaan toepassen tijdens kring momenten. Deze voorwaarden hebben we op een
groot blad geschreven en zichtbaar in de groep opgehangen (Bijlage 11).
Het plan is om elke keer voordat we een kringmoment doen de afspraken over growth mindset aan
te halen, zodat de kinderen feedback kunnen geven die hierop gericht is.
We zijn deze week meteen begonnen met het toepassen van de gemaakte afspraken betreft het
geven van feedback na een presentatiekring. De eerste kring was een leeskring. Voordat we aan de
slag gingen met het geven van feedback hebben we kort de afspraken door genomen. Het kind wilde
graag eerst beginnen met een top. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen actief meedenken in dit
proces hoeven de kinderen geen vinger meer op te steken. Het kind mag ‘random’ 3 kinderen kiezen
voor feedback. De feedback moet daarbij opbouwend zijn, zodat het kind hiervan kan leren. En
daarbij gekeken naar growth mindset. Een aantal genoemde tops en tips zijn genoteerd.
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Belangrijk vanuit het jenaplanconcept:
- Kringgesprek over feedback (huidige situatie en gewenste situatie)
- Formuleren van nieuwe afspraken voor het geven van feedback
- Toepassen afspraken feedback growth mindset
Vanuit het boek ‘jenaplan, de school waar je leert samenwerken’ staat veel theorie over het
jenaplanconcept. Gekeken naar de bovengenoemde onderdelen is het belangrijk om te kijken naar
de 20 basisprincipes. Hierin wordt bij het onderdeel ‘over de samenleving’ beschreven; dat
mensen moeten werken aan een samenleving die iedereen (en zijn uniek zijn) respecteert. Het
kringgesprek vraagt veel van de eigen mening en houding van kinderen. Ze moeten leren om
eerlijk te zijn, maar ook de ander te respecteren. Wanneer er iets verteld wordt is het belangrijk
om een positieve houding hierbij aan te nemen.
‘Een goed pedagogisch klimaat ontstaat als stamgroepleiders op een goede manier leiding geven
(leiderschap), als stamgroepleiders veel weten (inhoud), goed kunnen lesgeven (didactiek) en hun
werk goed kunnen managen (organiseren)’. Vooral het pedagogisch klimaat tijdens dit gesprek is
erg belangrijk. Ik als stamgroepleider moet hier op een goede manier leiderschap laten zien.
En hierbij passen ook de indicatoren die aansluiten bij de kwaliteitskenmerken. Vooral de
kwaliteitskenmerken ‘een jenaplanschool is ontwikkelingsgericht en kritisch’ passen hierbij. Zolang
het gesprek maar mét de kinderen wordt aangegaan tijdens dit proces, niet vóór de kinderen. Op
deze manier draag je samen de verantwoordelijkheid.

- Afnemen online enquête bij de stamgroepleiders
Aan de hand van mijn literatuuronderzoek heb ik een enquête opgesteld over intelligentie en fixed
en growth mindset. Ik heb er bewust voor gekozen om er open en gesloten vragen in te verwerken.
Mijn doel is namelijk om erachter te komen wat de mening is van de stamgroepleiders over
intelligentie en fixed en growth mindset. Ook heb ik ruimte vrijgehouden, zodat de stamgroepleiders
er een opmerking in konden vullen (Bijlage 12).
De stellingen die ik bij de eerste vragen heb beschreven zijn afkomstig uit de literatuur. Vanuit de
literatuur is aangegeven om deze stellingen in het team te bespreken. Als extra heb ik gevraagd om
de gegeven antwoorden te beargumenteren.
Mijn conclusie is dat de mening over intelligentie ongeveer overeenkomt (Bijlage 13). Mijn collega’s
geven aan dat intelligentie een groot begrip is. Dat er meer bij komt kijken dan alleen het ‘IQ’. Ook
wordt er door meerdere mensen aangegeven dat intelligentie ook op andere vlakken kan, zoals
creatief en sociaal emotioneel. Het begrip meervoudige intelligentie wordt ook benoemd. Ik zou dit
graag willen toepassen in mijn interventie met de stamgroep. Zodat de kinderen ook leren wat dit
inhoud. Alle collega’s zijn het erover eens dat je je als persoon kunt ontwikkelen, dat je bijvoorbeeld
gevoelige periodes hebt. Maar dat het wel belangrijk is welk aanbod je krijgt.
Meer dan de helft (63%) is van mening dat intelligentie niet een fundamentele eigenschap van de
mens is. Daarbij wordt aangegeven dat je je intelligentie is een onderdeel van je is. En dat het
belangrijk is hoe je dit ontwikkeld en wat je ermee doet. Het zegt niets over je persoonlijkheid. Een
ander geeft aan dat intelligentie belangrijk is om jezelf, de ander, de maatschappij verder te
ontwikkelen. Iedereen is het er wel over eens, dat intelligentie bij je hoort, maar niets egt over jou als
persoon. Ik denk dat dit voor de kinderen ook erg belangrijk is om te horen. Wanneer je een laag IQ
hebt, wil dat niets zeggen over jouw karakter of persoonlijkheid. En wellicht zijn er dingen waar je
talent voor hebt, denk hierbij aan meervoudige intelligentie.
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Meer dan de helft (72%) geeft aan dat je nieuwe dingen kunt leren en daarmee ook kunnen
veranderen hoe slim we zijn. Daarentegen geeft 27% aan, dat je niet kunt veranderen hoe slim je
bent. De beargumenteren wisselen. De meerderheid geeft aan dat intelligentie ook op andere
vlakken geldt, niet alleen hoe slim je bent. Toch wordt er ook door collega’s geschreven dat je IQ vast
staat en dat je een bepaald plafond hebt. Over het algemeen geven de collega’s aan dat je bepaalde
dingen kunt trainen of verbeteren, maar dat je wel hiervoor de juiste middelen moet hebben. Ook
kan niet iedereen dit bereiken doordat je een bepaalde ‘max’ hebt. Daarnaast is er nog een verschil
tussen verbaal en performale intelligentie.
Bij de vraag of begaafdheid ontwikkeld kan worden, zegt de meerderheid dat dit mogelijk is. Maar
alles komt erop neer hoe je je zelf hiervoor inzet en welke middelen je hebt. Niet alle kinderen
hebben een rijke leeromgeving. Daarnaast kun je ook begaafd zijn op andere vlakken (zie
meervoudige intelligentie).
Een kleine minderheid (5 personen) hebben nog nooit gehoord van fixed en growth mindset. Een
kleine meerderheid (6 personen) geeft aan dat ze er wel eens van gehoord hebben of iets van
gelezen. Dit geeft aan dat het onderwerp van dit meesterstuk een goede toevoeging zou zijn op onze
school OJBS De Omnibus.
Op de vraag of onze maatschappij geloofd in een growth mindset geven 2 collega’s dat ze dit te
weinig terug zien. Vaak is er veel negativiteit te zien in de maatschappij. Verder geven 4 collega’s aan
dat ze dit steeds meer zien in de maatschappij. Daarbij is het ook erg belangrijk dat je als mens
bewust omgaat met hetgeen wat er is. Opleidingen steken hier ook steeds meer op in. En 5 mensen
geven aan dat het erg wisselend is. Zowel fixed en growth mindset is terug te zien in onze
maatschappij. Het is wel erg afhankelijk van de situatie en de gebeurtenis. En in welke fase van het
leven je als mens zit.
Als je kijkt naar een fixed en growth mindset op zakelijk of persoonlijk gebied zie je dat de meeste
mensen een ‘growth’ mindset hebben. Wel geven ze aan dat het sterk afhankelijk is van de situatie of
gebeurtenis. Ook wordt er aangegeven dat iedereen uitgaat van het positieve. Ze willen het graag
proberen of laten zien, maar dit lukt niet altijd. Ik begrijp wel dat er situaties en gebeurtenissen
kunnen zorgen voor een andere mindset.
Bij de vraag hoe de stamgroepleiders bijdragen aan een growth mindset in de stamgroep zie je vooral
terug dat iedereen het gesprek erg belangrijk vindt. Daarbij gaan ze ook uit van de kracht van de
kinderen individueel. Ook het openstaan voor de kwaliteiten en talenten van kinderen is erg
belangrijk. Het wordt ‘nog’ komt ook veel terug in de reacties ‘ik kan dat ‘nog’ niet’.
Alle collega’s zijn enthousiast over het onderwerp en willen er graag meer over weten. Het is fijn om
te lezen dat het onderwerp de collega’s boeit en ook interesseert. Ik hoop dat ik mijn collega’s kan
met mijn onderzoek kan inspireren.
- Les 1 over het brein
- Les 2 over het brein
- Vervolgopdracht over het brein opgeven (werkblad)
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Ik heb vanuit mijn literatuuronderzoek en op internet informatie verzameld voor mijn lessenreeks.
Vanuit deze informatie heb ik twee lessen gemaakt op kindniveau over de werking van het brein
(Bijlage 14). Tijdens deze eerste les waren de kinderen erg betrokken. Wel merkte ik dat de
introverte kinderen niet goed naar voren komen tijdens deze les. Hier wil ik de volgende les rekening
mee houden.
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De kinderen stelde heel veel vragen. Ze vroegen zich af hoe de hersenwerking is bij een
herseninfarct. Vooral de kinderen van leerjaar 8 vonden dit interessant. Sommige kinderen hadden
hier zelf ook voorbeelden van. Verder ben ik tevreden over de les en ook de betrokkenheid van de
kinderen. En de informatie die ik heb kunnen geven.
Na een week heb ik de tweede les gegeven van mijn lessenreeks over het brein. De inhoud van de les
was meer gericht op de growth mindset en wat dit met je hersenen kan doen. Bijvoorbeeld aan de
hand van feedback of reacties wat iemand kan ontvangen.
De kinderen hebben als opdracht een werkblad gekregen, waarbij ze een aantal vragen over de
theorie van de lessenreeks moeten invullen (Bijlage 15). Wat hebben we behandeld? Welke
informatie hebben ze onthouden? En vooral wat vinden ze zelf belangrijk. De kinderen hebben
uiterlijk 1 week de tijd om het werkblad af te maken en in te leveren.
De les was een positieve aanvulling, omdat ik meer heb kunnen vertellen over fixed en growth
mindset. Vooral de informatie over de neuronen in de hersenen heeft een goede bijdrage
toegevoegd. Het plaatje was zeer duidelijk in combinatie met het filmpje. Daarbij heb ik nog een
tekening kunnen maken op het bord met de hersenen om het visueel te maken.
Alle kinderen hebben het werkblad ingeleverd. Sommige kinderen vonden het erg moeilijk. De NT2
kinderen hebben samen met mij het werkblad ingevuld. De kinderen hebben elkaar allemaal
geholpen. Toen ik merkte dat de kinderen het erg lastig vonden heb ik de presentatie (inclusief de
foto’s en filmpjes) naar hun gestuurd, zodat deze konden gebruiken bij het invullen van de vragen.
Dit maakte het makkelijker voor de kinderen.
De kinderen hebben allemaal hun werkblad ingeleverd. We hebben tijdens ons kringgesprek eerst
alles van de afgelopen weken herhaald. Wat hebben we behandeld? Waar ging het over? Wat
houden de termen fixed en growth mindset in? Ook hebben we hierbij een aantal voorbeelden
gegeven. Ik merkte dat het vooral de kinderen van groep 6 veel houvast geeft als ze voorbeelden ze
horen krijgen.
Ook deze week zijn we verder gegaan met het toepassen van growth mindset feedback na een kring
moment. De kinderen pikken het snel op. Vaak kijken ze even mij aan voor een feedback moment. Ik
heb gemerkt dat er een aantal kinderen erg sterk zijn op dit gebied. Ze kunnen oprecht goede,
opbouwende feedback geven.
Na afloop van een kring vraag ik even aan de presentator hoe hij / zij deze feedback heeft ervaren. En
wat ze hiervan geleerd hebben. De kinderen geven aan dat ze er iets van kunnen leren, bijvoorbeeld
met harder praten: thuis oefenen voor de ouders om harder te praten tijdens de presentatie.
Ik merk dat het feedback moment ook wat meer tijd in beslag neemt. Ik vind dit niet erg, omdat het
inhoudelijk een stuk sterker en beter is dan voorheen.
Mijn duo partner heeft op donderdag de artikelkring. Zij heeft nu de feedback methode met stokjes
toegevoegd. Wanneer er tops en tips worden gegeven, trekt het kind vijf stokjes (ijscostokjes met
namen erop) uit het bakje. Deze kinderen geven dan de feedback. Door deze methode wordt er van
alle kinderen verwacht dat ze actief meedoen. Ook worden niet altijd dezelfde kinderen gekozen.
Deze methodiek zouden we ook bij de andere kringen kunnen toepassen.
Belangrijk vanuit het jenaplanconcept:
- Les 1 over het brein
- Les 2 over het brein
- Vervolgopdracht over het brein opgeven (werkblad)
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
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Vanuit de jenaplan literatuur zijn indicatoren te lezen die aansluiten bij de 20 basisprincipes. Een
daarvan is de indicator ‘een jenaplanschool is wereld oriënterend’. Daarbij wordt aangegeven dat
het belangrijk is om momenten van verwondering te gebruiken. Tijdens de lessen die ik heb
gegeven merkte ik dat de kinderen erg verwonderd waren door de informatie. Ik zag dit door hun
houding (mond open, actieve houding en de vinger opsteken). Ik had genoeg
documentatiemateriaal verzameld, daardoor was de betrokkenheid groot.
Ook is het een persoonlijk thema, omdat we met de hele stamgroep aan dit thema gaan werken.
De werking van het brein sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen, omdat ze allemaal
weten wat dit is. De filmpje sloten daarbij erg aan bij de belevingswereld van de kinderen.
Dit geeft aan dat het ook een vorm is van betekenisvol leren. Ze hebben nu voornamelijk
informatie gekregen vanuit mij als stamgroepleider, maar we gaan er wel gedurende het
schooljaar betekenis aan geven. Zo blijft het leven bij de kinderen.
Door de koppeling te maken met het fixed en growth mindset, maken we een sprong naar de
jenaplankernkwaliteit, het kind in relatie met de zichzelf, de ander en ede wereld.
Je zou dit ook kunnen koppelen aan stamgroepwerk. We gaan met de hele stamgroep aan de slag
met een doel. Daarbij gaan we verschillende ‘lessen’ volgen om het doel te bereiken.
Een jenaplanschool kenmerkt zich door een goed pedagogisch klimaat. Daarbij horen ook de
essenties van het jenaplanonderwijs. De vaardigheden van samenwerken, presenteren,
reflecteren en verantwoorden komen hierbij aan bod.
Wat mij opvalt is dat de kinderen ‘eerlijk’ naar elkaar durven te zijn. Veel meer dan in het begin.
Toen was de feedback erg oppervlakkig. Nu durven ze ook feedback te geven waarvan ze weten
dat de ander ervan groeit en echt iets heeft.
Over het algemeen hoor ik regelmatig terug dat de kinderen op een ‘natuurlijke’ manier
presenteren. Dit klopt natuurlijk wel. Wij dagen de kinderen uit om zichzelf te presenteren en
passen dit ook toe. Dit zie je ook terug in het jenaplanconcept.

- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
Het toepassen van de growth mindset feedback loopt door. De kinderen hebben het zich meer eigen
gemaakt en kunnen omschrijven wat een fixed en growth mindset is. Belangrijk is dat de regels en
afspraken regelmatig herhaald worden. Zeker voor NT2 kinderen en kinderen die taal /
woordenschat over het algemeen lastig vinden, is herhaling noodzakelijk. Ook het gesprek hierover
aangaan is belangrijk wil deze mindset ‘vanzelfsprekend’ worden.
Na de meivakantie gaan de interventies verder tot en met het einde van het schooljaar. Regelmatig
worden deze met de kinderen geëvalueerd en aangepast waar nodig.
Doel is om de interventies volgend jaar voor de herfstvakantie op te starten, zodat het traject van
een positieve en dus growth mindset door kan lopen.
Het regelmatig evalueren van deze stappen is wel belang. Zo kunnen we als groep samen de
verantwoordelijkheid dragen voor deze interventies.
Belangrijk vanuit het jenaplanconcept:
- Toepassen afspraken feedback growth mindset kringen
In de literatuur van het jenaplanconcept wordt beschreven dat Suus Freudenthal acht
grondprincipes heeft geformuleerd waaraan jenaplanscholen zich kunnen spiegelen. Een daarvan
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is de dialoog (met elkaar in plaats van ieder voor zich). Deze literatuur weergeeft wat het belang is
het kringgesprek. Er wordt namelijk in de leef- en werkgemeenschap met elkaar gesproken,
overlegd.
Ook de kwaliteitskenmerken komen hierbij naar voren. Over het algemeen wordt er gezegd dat de
kinderen van onze school (OJBS De Omnibus) ‘mondig’ zijn. Ik denk dat dit ook wel klopt. De reden
hiervan is dat onze kinderen gewend zijn om hun mening te geven. Daarbij voeren wij veel
kringgesprekken om belangrijke zaken uit de stamgroep te bespreken. In onze stamgroep heerst
een positieve en veilige sfeer. Dit is ook ontzettend belangrijk voor een growth mindset.
Wil je growth mindset feedback op een eerlijke manier zeggen tegen een ander moet je je veilig
voelen in de groep. Daar tegenover staat dat degene die de growth mindset ontvangt hier ook
open voor moet staan. Dit alles kun je krijgen door het creëren van een positieve en veilige sfeer
in de groep voor iedereen. Denk hierbij aan de jenaplankernkwaliteiten van het NJPV; het kind in
relatie met zichzelf, de ander en de wereld.
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11. Beschrijvingen bijstellen
interventie
Het is belangrijk om tussentijds regelmatig met de stamgroep te evalueren hoe het gaat en of het
plan evt. bijgesteld. Onderstaand is deze stap beschreven.
Bijstellen interventie
Na aanleiding van mijn interventies ben ik regelmatig met de groep in gesprek gegaan. Zelf heb ik
aangegeven dat ik de growth mindset tussen in de groep mis. Vanuit mijn literatuur heb ik veel
gelezen over het onderdeel motivatie. De kern van een growth mindset is dat alle kinderen kunnen
slagen als ze inzet, doorzettingsvermogen en motivatie tonen.
In de literatuur over fixed en growth mindset is het volgende beschreven:
Volgens Dweck (2006) zal iemand met een fixed mindset oprecht geloven dat zijn intelligentie,
vaardigheden of talent al bij voorbaat vaststaan. Voor leerlingen die het moeilijk hebben of die
zichzelf niet zien als slim wordt het een ‘selffulfilling prophecy’- een zichzelf bevestigende
voorspelling. Omdat ze niet echt geloven dat ze succesvol kunnen zijn, geven ze het vaak op en
doen ze geen moeite. Gevorderde, goede leerlingen lopen het risico dat ze, ten koste van alles,
alleen nog maar bezig zijn met ‘slim overkomen’. Een gevorderde leerling met een fixed mindset
zal echter vaak situaties gaan vermijden waarin hij zou kunnen falen en wordt ‘risicomijdend’.
Willingham (2008) stelt dat kritisch denken een proces is waaraan steeds meer kennis moet
worden toegevoegd. Om te zorgen dat leerlingen zich zo ontwikkelen dat ze waar nodig kritisch
kunnen denken, is het van essentieel belang om hen te laten oefenen met hun kennis van de
inhoud en deze laten toepassen. De twee kenmerken die waarschijnlijk het belangrijkste zijn voor
een growth mindset, namelijk doorzettingsvermogen en inzet, gaan hand in hand met oefenen en
toepassen.

Samen met de kinderen hebben heb ik een kringgesprek gehad over hoe we de begrippen motivatie,
inzet en doorzettingsvermogen kunnen toepassen in de groep. Vanuit mijn gelezen theorie en kennis
over growth mindset heb ik als voorstel het inzetten van ‘braingames’ besproken.
Doordat we de growth mindset missen buiten de kringen om, kunnen we op deze manier de
begrippen gaan stimuleren. Daarbij kunnen de kinderen zelf actief aan de slag gaan met uitdagingen.
Ze kunnen zichzelf uitdagen om iets te proberen en daarbij ook daadwerkelijk door te zetten. De
kinderen kunnen elkaar ook aanmoedigen door het geven van growth mindset feedback (win-win
situatie dus).
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12. Verslag resultaten cyclus 2
Uitdaging na aanleiding bijstellen interventies:
- De kinderen uitdagen met behulp van verschillende ‘braingames’ om iets nieuws te proberen
en door te zetten, zodat ze succeservaring opdoen en een positief gevoel eraan overhouden.
o Werkwijze; ik wil dit gaan doen doormiddel van het introduceren van verschillende
braingames. Deze stimuleren kinderen namelijk (vanuit mijn literatuuronderzoek) om
iets nieuws te proberen en daarbij door te zetten. Dit draagt bij aan de
succeservaring en dus een growth mindset Het inzetten van braingames wil ik op een
structurele manier doen, zodat ook iedereen ermee in aanraking komt.
Actieplan: inzetten interventie:
Structureel
- Binnen onze school bekijken welke braingames er
inzetten van
aanwezig zijn.
braingames in de
- Een structurele planning maken voor de stamgroep
stamgroep.
die ervoor zorgt dat alle kinderen aan de slag
kunnen met braingames.
- Een kringgesprek inplannen om de planning met de
stamgroep te bespreken en daarbij ook de
braingames te introduceren.

-Ik moet als stamgroepleider
mij gaan verdiepen in de
braingames die aanwezig
zijn op school.
-Ik moet als stamgroepleider
de planning maken.
-Ik ga als stamgroepleider
het gesprek met de
stamgroep aan.

Hypothese; wat zijn de (waarschijnlijke) gevolgen van de interventies?
- De kinderen uitdagen met behulp van verschillende ‘braingames’ om iets nieuws te proberen en
door te zetten, zodat ze succeservaring opdoen en een positief gevoel eraan overhouden.
Uit de afgelopen jaren weet ik dat braingames vaak door ‘hoogbegaafde’ kinderen werden gepakt en
gebruikt. Op de Omnibus hebben we ook een ‘plusgroep’ gehad. Hierbij werden ook ‘moeilijke
opdrachten’ gedaan. De afgelopen drie jaar heb ik in de bovenbouw geen gebruik van de braingames
gezien. Bij het invoeren van deze interventie is het van belang dat alle kinderen ermee in aanraking
komen. Dat ze succeservaring opdoen, wanneer het is gelukt. Het zou kunnen gebeuren dat er
kinderen zijn die alsnog snel opgeven. Door een growth mindset in de groep te stimuleren kunnen
ook deze kinderen aangemoedigd en uitgedaagd worden om het toch te blijven proberen. Belangrijk
is om hier als stamgroepleider nauw betrokken bij te zijn.
Verslag resultaten cyclus 2:
- Kringgesprek informatie braingames
- Braingames inzetten
Ik heb op school verschillend braingames verzameld, zodat ik deze in de stamgroep kan gebruiken
(Bijlage 16). Vanuit het literatuuronderzoek heb ik er enkele op internet bekeken. Deze houd ik
achter de hand voor als er meer nodig is voor de gewenste situatie te behalen.
Vanwege omstandigheden heb ik deze interventie (cyclus 2) nog niet kunnen uitvoeren in mijn
stamgroep. Mijn doel is wanneer de scholen weer ‘open’ zijn dat ik een kringgesprek ga voeren over
braingames. Daarbij wil ik graag weten wat de kinderen hier al vanaf weten. Zijn ze ermee bekend?
Wie heeft er wel eens een braingame gespeeld? Wat zijn de ervaringen. Graag wil ik een open
gesprek voeren, zodat ik weet wat de beginsituatie is van de groep.
Daarna wil ik graag op de weektaak als ‘moet’ taak de braingames toevoegen. Mijn doel is dat alle
kinderen minimaal 1x per week een braingame hebben gespeeld. Daarbij mogen ze om ‘hulp’ vragen
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van een ander kind uit de stamgroep. De taak van dit kind is een begeleidende rol waarin het geven
van growth mindset feedback centraal staat.
Na het spelen van de braingame vullen de kinderen een ‘evaluatieformulier’ in. Hierop vullen ze in
welk spel ze gespeeld hebben, hoe dit hebben ervaren, of ze hulp nodig hebben gehad, op welke
manier enz. Dit formulier heb ik al ontwikkeld (Bijlage 17).
Elke week wil ik een kringgesprek houden over de inzet van de braingames. Hoe dit verloopt en of er
tops en tips vanuit de kinderen komen. Ook ben ik benieuwd naar de ervaringen en of kinderen echt
aan het leren zijn om ook door te zetten wanneer iets niet lukt. Wellicht wordt het evaluatie
formulier tussentijds nog aangepast.
Belangrijk vanuit het jenaplanconcept:
- Kringgesprek informatie braingames
- Braingames inzetten
De literatuur voor het toepassen van de growth mindset feedback staat bij het bovenstaande
stukje beschreven. Het jenaplanconcept geeft aan dat het belangrijk is dat kinderen zich op hun
eigen niveau kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is dat kinderen in heterogene
leeftijdsgroepen worden geplaatst. Hierbij nemen ze elk jaar een andere positie aan. Het doel
hierachter is dat ze leren van het betekent om jongste, middelste en oudste van een groep te zijn.
In deze taken is het helpen van elkaar en hulp bieden aan een ander een dagelijkste bezigheid.
Door de inzet van braingames worden de kinderen uitgedaagd om te door te zetten en zich
positief in te zetten. Daarbij kan een driejarige stamgroep goed bijdrage aan het bieden van hulp.
Een braingame heeft als intentie; doorzetten wanneer iets niet lukt, andere hersengebieden
stimuleren (niet alleen op reken of taalgebied) bijv. het inzichtelijk vermogen.
Kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken kunnen goed zijn in braingames. Ze zijn
misschien goed in het inzichtelijk vermogen of vooruit denken in stappen. Ook kunnen de
kinderen de braingames met twee personen spelen, waarbij een kind een begeleidende rol kan
aannemen en ook growth mindset feedback kan geven.
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13. Consequenties voor de andere
stamgroepen / team / school /
kinderen
In het volgende hoofdstuk zijn de consequenties voor de rest van de school met betrekking tot mijn
onderzoek over fixed en growth mindset beschreven. En wat er belangrijk is voor de borging van dit
document.
Belangrijke informatie over fixed en growth mindset:
Zoals al eerder is beschreven in hoofdstuk 8 is het onderwerp fixed en growth mindset niet iets wat
binnen een paar weken of maanden volledig ingevoerd kan worden. In de beschreven literatuur staat
ook dat het vaak een traject is van een jaar of langer. Daarbij is ook teamscholing belangrijk. Het is
van belang om met het hele team dezelfde visie hierover te hebben. Om dit te realiseren kan er
gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om een gastspreker (expert) naar school te laten
komen. Deze expert kan dan met het team het traject aangaan over growth mindset binnen de
school.
Over het algemeen zullen alle mensen een positieve mindset willen stimuleren. Echter het in de
praktijk brengen hiervan is nog niet zo eenvoudig. Niet alleen moet je als stamgroepleider een
‘growth mindset’ hebben, je moet dit ook kunnen overbrengen op de stamgroep. Dit vergt veel
geduld en oefening. Daarbij geven veel mensen aan dat het hebben van een growth mindset sterk
afhankelijk is van een bepaalde situatie of gebeurtenis. Wanneer er binnen de school al een ‘growth
mindset cultuur’ heerst kan dit op een positieve manier bijdragen aan het overbrengen hiervan.
Ik heb er daarom voor gekozen om in de onderzoek aan de slag te gaan met kleine interventies.
Wanneer ik deze volledig geïntegreerd heb in de groep, kan ik deze uitbreiden en steeds een stapje
verder gaan. Dit is erg van belang voor andere stamgroepleiders.
Vanuit de literatuur wordt beschreven dat ouders een belangrijke rol hebben in het stimuleren van
een growth mindset. Hoe geef je een kind opbouwende (en dus growth mindset) feedback. Door het
gedrag en de reactie van de ouders wanneer het kind een fout maakt, kan juist de fixed mindset
worden opgebouwd en gestimuleerd. Ouders doen dit vaak onbewust. Ze weten niet hoe ze moeten
reageren of wat echte opbouwende feedback is. In de literatuur wordt beschreven dat scholen hier
een informatie avond aan kunnen besteden. Het boek van ‘Mindsets op school’ geeft hier goede
theorie over.
Om te zorgen dat de inzet van growth mindset niet verdwijnt is het belangrijk dat deze worden
toegepast in de stamgroep vanaf het begin van het schooljaar. Dit betekent voor de
stamgroepleiders dat zij zich voor de start van het schooljaar moeten inlezen in de literatuur
hierover. Daarnaast kan de growth mindset worden ingezet, naast het project van de ‘Gouden
weken’. Dit project wordt elk schooljaar voor de herfstvakantie in alle stamgroepen aangeboden.
Hierbij is er aandacht voor de vorming van de stamgroep.
Vanuit mijn onderzoek en interventies wil ik ook graag aandacht besteden aan braingames. Door
deze in te zetten in de stamgroep worden de kinderen gestimuleerd om inzet, doorzettingsvermogen
en motivatie te tonen. Op onze school heb ik veel braingames (deze zijn van smartgames) gezien. De
verdeling klopt niet helemaal. Daardoor zijn er groepen die er veel hebben en groepen die er weinig
hebben. Ook het soort braingames verschilt sterk per groep. Ik zou graag willen zien dat elke groep
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minimaal 5 braingames heeft met verschillende opdrachten. Daarbij moet duidelijk zijn voor alle
stamgroepleiders welke spellen er op school zijn, bijvoorbeeld met een geborgen digitaal document.
Wanneer een stamgroepleider een volledige les hieraan wil besteden kan hij / zij deze van andere
groepen lenen.
Vanuit de literatuur worden verschillende braingames onder de noemer ‘thinkfun’ beschreven. Dit
zijn spellen die het doorzettingsvermogen van de kinderen kunnen opbouwen doordat deze
‘redeneringsspellen’ complexer worden naarmate ze gespeeld worden. Enkele voorbeelden hiervan
zijn: ‘Chocolate Fix, Brick by Brick, Shape by Shape, Rush Hour, Swish en Block by Block. Deze spellen
zijn onder andere verkrijgbaar bij bol.com. Graag zou ik zien dat we er hiervan enkele op school
hebben, zodat ze door de stamgroepleiders ingezet kunnen worden.
Inzet voor in schoolplan:
- Stamgroepleiders zijn voor de start van het nieuwe schooljaar op de hoogte van de literatuur
over ‘fixed en growth mindset’. Daarbij heeft elke stamgroepleider het boek ‘Mindsets op
school gelezen’.
- Tijdens de studiedagen wordt er aandacht besteed aan de inzet van growth mindset feedback
in de groepen. Hierbij is het wenselijk om regelmatig een ‘expert’ te laten komen die het team
begeleid in het proces van growth mindset.
- Er worden op schoolniveau een aantal posters ‘uitgekozen’ die in elke stamgroep komen te
hangen. Deze posters zijn een geheugensteun voor de kinderen en stamgroepleiders om
growth mindset in de stamgroep toe te passen. Er kan ook worden gekozen voor een
werkgroep die een aantal posters uitzoekt met behulp van en expert. Daarbij wordt er gekeken
naar de visie van de school en het team.
- Er kan 1x per jaar of misschien 1x in de 2 jaar een informatieavond zijn voor ouders of fixed en
growth mindset op school. Hierbij is het belangrijk om als team al enige tijd bezig te zijn met dit
traject, zodat iedereen de vragen kan beantwoorden. En natuurlijk op de hoogte te zijn van de
huidige ontwikkelingen op dit gebied. Ook hierbij kan een expert worden uitgenodigd voor het
geven van een lezing aan de ouders.
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14. Aanbevelingen voor verder onderzoek
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen geschreven voor anderen voor verder onderzoek met
betrekking tot fixed en growth mindset. Ook is er beschreven wat ik nog graag zou willen doen
wanneer ik meer tijd had.
Resultaten vanuit mijn onderzoek:
Vanuit mijn onderzoek heb ik al het een en ander toegepast in de stamgroep. Daarbij heb ik al veel
bereikt. Mijn interventies waren:
- Lessenreeks over het brein
- Kringgesprek over fixed en growth mindset
- Toepassen van growth mindset na een kring
- Enquête afgenomen bij stamgroepleiders over intelligentie en fixed en growth mindset
Vanuit mijn tweede test cyclus had ik gepland om ‘braingames’ in te zetten. Hiermee worden de
begrippen inzet, doorzetten en motivatie gestimuleerd. Helaas heb ik deze (nog) niet kunnen
inzetten. Mijn doel is wel om dit na de meivakantie in te gaan zetten.
Mijn aanbevelingen voor mijn collega stamgroepleiders:
Ik heb gemerkt dat de stamgroep de lessenreeks over het brein erg interessant vond. Ze waren hier
erg betrokken bij. Ik ben van mening dat als je de mindset in de groep wil veranderen, de kinderen
ook moeten weten wat een mindset is en hoe dit werk in de hersenen.
Hierbij hoort ook het gesprek over wat fixed en growth mindset is. Daarbij kun je onderscheid maken
tussen de verschillende leeftijdsgroepen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw).
Onderstaande tabel laat de veranderingen in fixed en growth mindset per schooljaar in de
onderbouw en middenbouw zien (figuur 10).
Groep
Fixed mindset
Growth mindset
1-2
n.v.t.
100%
3
10%
90%
4
18%
82%
5
42%
58%
Figuur 10 laat een weergave zien van de mindset in onder- en middenbouw. Er is duidelijk te zien
dat de growth mindset door de jaren heen steeds verminderd. Belangrijk om hierop te letten en
aan te werken. Uit het boek: ‘mindsets op school’.
Onderbouw:
Vanuit de literatuur worden verschillende prentenboek benoemd die gebruik kunnen worden om
jonge kinderen te leren hoe de hersenen werken, hoe je elkaar positief kunt benaderen of hoe je
elkaar kunt helpen. Een aanbeveling is het boek: ‘je fantastische elastische brein’.
Korte inhoud van het boek:
Een toegankelijk prentenboek over de werking en groeikracht van het brein. Je Fantastische
Elastische Brein is een perfecte introductie op de ontwikkeling van een 'growth mindset'. De
illustraties, de helderheid van de feiten over het brein, de humor en de inspirerende boodschappen
over hoe we direct invloed kunnen uitoefenen op de groeicapaciteit van ons brein, maken van dit
boek een onmisbare bron voor thuis en op scholen. Zoals de auteur zegt: 'Iedere actie van een kind
als 'breinkunstenaar', vormt onze toekomstige wereld'.
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Mijn aanbeveling zou zijn om in de onderbouw het prentenboek ‘je fantastische elastische brein’ te
lezen met de stamgroep. Slimme kleuters zijn bijvoorbeeld gewend dat ze alles kunnen, dat iets
nieuws proberen of iets oefenen lastig is. Na het gesprek met de stamgroep kun je de stap maken
naar een aantal andere prentenboeken. Deze prentenboek zou ik ook ter beschikking stellen voor de
kinderen, zodat ze deze zelf kunnen bekijken. Ik heb in de bijlagen een overzicht geplaats van een
aantal aanbevelingen betreft prentenboeken voor de onderbouw. Daarbij heb ik ook enkele
voorbeelden van lesjes toegevoegd (Bijlage 18).
Vanuit mijn conclusies heb ik beschreven dat er schoolbreed een aantal posters in de stamgroepen
moeten hangen over fixed en growth mindset. In de onderbouw is dit ook zeer wenselijk.
Als je kijkt naar de werk les van de onderbouw, zou ik ook aandacht besteden aan braingames voor
jongere kinderen. Daarbij is het belangrijk om een kind te begeleiden, zodat het ook leert door te
zetten wanneer het moeilijk wordt. Deze ‘braingames’ zijn er ook voor jonge kinderen.
Niet alleen kinderen van leerjaar 2 kunnen hiermee aan de slag, ook de kinderen van leerjaar 1
worden hiermee uitgedaagd. Het is natuurlijk een fantastisch gevoel wanneer de kinderen van
leerjaar 1 ook ‘moeilijke’ werkjes mogen doen.
Het gesprek met de kinderen is ontzettend belangrijk. Door de kinderen te leren dat ze inzet en
doorzettingsvermogen moeten tonen, stimuleer je een growth mindset.
Middenbouw:
In de middenbouw kan ook het prentenboek ‘je fantastische, elastische brein’ worden gebruikt. Deze
zou ik aanbevelen, omdat er ook aandacht wordt besteed aan de werking van het brein op een
niveau dat te begrijpen is voor kinderen.
Daarnaast zou ik nog een aparte les aanbieden waarbij je dieper ingaat op de werking van het brein
en de neuronen. Dit zou vooral toepasselijk zijn voor de vijfdejaars, maar ook zeker voor de derde en
vierdejaars (Bijlage 19).
Zoals ook bij de onderbouw is beschreven is het ophangen van de posters over fixed en growth
mindset een erg goede stimulans voor de kinderen.
Het kwaliteitenspel kan hierbij worden ingezet, omdat kinderen de positieve eigenschappen van de
ander moeten benoemen. Kringgesprekken zijn hierbij ontzettend belangrijk. Door het gesprek aan
te gaan leer je kinderen hoe je growth mindset kunt toepassen.
Als aanbeveling zou ik ook de inzet van braingames willen stimuleren. In mijn conclusies heb ik hier al
het een en ander over beschreven in de vorm van inzetten thinkfun games. Voor de middenbouw
zou dit een goede inzet zijn. Door alle kinderen hiervan gebruik te laten maken, leren ze de
begrippen inzet, doorzettingsvermogen en motivatie te stimuleren. Ik zou dan ook willen aanraden
om in het begin twee kinderen samen een spel te laten doen. Een kind krijgt daarbij een
begeleidende rol door het geven van growth mindset feedback. Dit zou bijvoorbeeld een ouder kind
met een jonger kind kunnen zijn (derde en vijfdejaars). Naarmate de kinderen meer gewend zijn met
de braingames, kunnen ze deze zelfstandig spelen.
De middenbouw maakt ook gebruik van diverse kringen. Juist bij de inzet van deze kringen kunnen de
stamgroepleiders de kinderen stimuleren om growth mindset feedback te gebruiken. Ik zou graag
zien dat een kind uit de bovenbouw een kring bijwoont en daarna helpt bij het geven van deze
feedback. Zo ondersteunen de kinderen elkaar. Ik zie het voor mij dat de kinderen van mijn
stamgroep de ‘experts’ zijn op dit gebied en de rest van de school hierbij helpt en ondersteunt.
Het belangrijkste is het gesprek aangaan met elkaar. Growth mindset is een leef- en denkwijze. Niet
alle kinderen zijn dit gewend. Door hier op de juiste manier op in te spelen wordt er aandacht aan
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besteed. De rol die de stamgroepleider hierbij aanneemt is erg belangrijk. Hij / zij is immers het
voorbeeld voor de kinderen. En goed voorbeeld doet volgen.
Bovenbouw:
In de bovenbouw zijn we met twee stamgroepen. De stappen die wij met mijn stamgroep hebben
doorlopen zou ik ook willen aanbevelen bij mijn bouw collega.
Een lessenreeks aanbieden over het brein. Zo kan er gebruik worden gemaakt van de PowerPoint
presentatie. Daarna het invullen van een werkblad over deze lessen. Dit kan door de kinderen
bewaard worden in hun DAT-klapper (portfolio klapper vanuit dat is andere taal, deze methode
gebruiken we nu niet meer, maar het portfolio wel).
Daarna een kringgesprek aangaan over fixed en growth mindset. Belangrijk is om hierbij voorbeelden
te benoemen van de groep. Daardoor wordt het voor de kinderen herkenbaar. Daarna het
introduceren van de fixed en growth mindset posters, zodat deze in de groep opgehangen kunnen
worden. Samen met de kinderen de feedback evalueren zoals deze nu na een kring wordt gegeven.
Ook hierbij zou ik willen aanraden om kinderen van mijn groep eens mee te laten kijken. Wellicht
kunnen zij hierbij nog goede tips geven, zodat ook de kinderen weten hoe ze growth mindset
feedback moeten geven. De groep kan daarna met de stamgroepleider een afsprakenlijst ontwerpen
waaraan de kinderen zich ‘moeten’ houden als ze feedback geven. Dit is een geheugensteuntje.
En zoals dit ook is beschreven bij de middenbouw, de inzet van braingames. Samen met de kinderen
het gesprek aangaan wat dit zijn en wat hier het doel van is. Ik heb begrepen van mijn bouw collega
dat ze nu wel vaker gespeeld worden. Maar weten de kinderen ook het doel ervan? Pakken alle
kinderen deze spellen of altijd dezelfde? Wellicht zou de inzet van ‘thinkfun games’ een goede
aanvulling zijn (Bijlage 20).
Wanneer de bovenbouw kinderen ‘experts’ zijn op het gebied van growth mindset feedback kunnen
ze ook andere kinderen op school hierbij begeleiden. Daarbij kun je denken aan het spelen van een
braingame of juist het uitvoeren van een moeilijk taakje. Doordat de posters door de hele school
hangen zijn alle kinderen bekend met deze termen en spreken we allemaal dezelfde taal.
Algemeen:
Over het algemeen denk ik dat we op OJBS De Omnibus een redelijk goede basis hebben als het gaat
om growth mindset. Ik heb dit ook terug gezien in mijn enquête die is afgenomen onder de
stamgroepleiders. Toch denk ik dat het belangrijk is om aan sommige punten nog wat aandacht te
besteden. Zo is het belangrijk dat alle stamgroepleiders op de hoogte zijn van de literatuur over fixed
en growth mindset. De inzet van poster op school vind ik wel een toegevoegde waarde hebben,
omdat het dan visueel wordt voor kinderen. Maar het is ook meteen te zien dat wij als school
hierachter staan. Ouders die binnenlopen zullen deze posters ook zien hangen en wellicht vragen
over stellen. De inzet van prentenboeken en braingames is een effectieve en ‘snelle’ interventie die
ingezet kan worden in alle stamgroepen. Daarvoor is het wel belangrijk dat deze aanwezig zijn op
school. Vanuit mijn conclusies en aanbevelingen heb dit ook beschreven.
Doordat de kinderen in de bovenbouw hebben kunnen experimenteren tijdens dit onderzoek,
kunnen zij ook in andere groepen ingezet kunnen worden om te helpen en te begeleiden.
Daarnaast zou ik het voor het team erg waardevol vinden als we tijdens een studiedag een
gastspreker laten komen die meer kan vertellen over fixed en growth mindset en het toepassen
hiervan binnen school.
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15. Evaluatie en reflectie op
onderzoeksproces en product
In dit hoofdstuk wordt er geëvalueerd op het actieplan. Ook wordt de beginsituatie vergeleken met
de huidige situatie. Niet alleen het product, maar ook zeker het proces wordt geëvalueerd. Een
terugblik op het totale meesterstuk/onderzoek.
Evaluatie op mijn actieplan:
 Proces (hoe het verliep/verloopt):
Ik ben tevreden over de inhoud van mijn actieplan. Ik heb er bewust voor gekozen om de interventies
‘behapbaar’ te houden. Vanuit de literatuur heb ik namelijk ‘geleerd’ dat het onderwerp fixed en
growth mindset niet binnen een paar weken volledig te integreren is. Wel heb ik in de literatuur
allerlei activiteiten gelezen om in te zetten, zodat je er wel mee kan starten.
Ik ben zelf wel trots op de gekozen interventies. Tijdens de uitvoering van de presentatie merkte ik
dat de kinderen erg betrokken waren. Ik ben ook blij met de presentatie die ik zelf heb gemaakt.
Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van de literatuur en heb deze volledig aangepast op kindniveau.
Het werkblad was wel erg pittig, daarom heb ik gaandeweg aangegeven dat ze deze samen mochten
maken. Een volgende keer zou ik ervoor kiezen om deze samen met de kinderen te maken.
De kringgesprekken die ik heb gevoerd met de kinderen waren erg waardevol. Ik vind het prettig om
met de bovenbouw te werken. Je merkt dat ze betrokken zijn en echt een eigen mening en visie
hebben. Ik ben wel trots op de aanbevelingen die ik heb geschreven voor mijn collega
stamgroepleiders. Ik denk namelijk dat het een waardevol thema is om schoolbreed mee aan de slag
te gaan.
Gaandeweg de uitvoering van mijn tijdspad ben ik erachter gekomen dat ik deze best ‘strak’ had
georganiseerd. Aan de ene kant geeft het mij een houvast, omdat ik precies weet wat ik moet doen.
Aan de andere kant benadeelt het mij als er zaken in de planning en op school veranderen. Dan moet
ik gaan schuiven. Dit is ook regelmatig gebeurt. Daarom heb ik bij het beschrijven van mijn verslag
van cyclus 1 niet meer per week beschreven, maar per onderdeel.
Wat ik jammer vind is dat ik mijn bedachte interventie van de braingames niet heb kunnen uitvoeren.
Ik heb hier veel goede literatuur over gelezen. Wel heb ik deze volledig beschreven, zodat ik hem na
deze heftige periode (corona virus) wel nog kan uitvoeren. Ik heb ook in mijn conclusie beschreven
dat ik deze ook graag in elke groep zou willen zien. Daarvoor is het nodig om materialen aan te
schaffen.
Tijdens het gehele proces ben ik veel bezig geweest met het jenaplanconcept. Zo heb ik de kinderen
veel zelf laten ervaren en heb ik veel kringgesprekken gehad. Daarbij heb ik rekening gehouden met
de eigen inbreng en ontwikkeling van de kinderen. Ik heb echt geleerd om minder zelf te praten en
meer vanuit de kinderen te laten komen.
 Product (opbrengsten van de verandering):
Mijn gewenste situatie is voor een groot gedeelte behaald. Toch ben ik van mening dat er nog winst
te behalen valt. We hebben een goede start gemaakt om aan de slag te gaan met een growth
mindset cultuur in de groep. Ik voel mij toch wel trots wanneer ik kinderen vraag om te omschrijven
wat het is en hoe wij dit na een kring toepassen. Dan weet ik dat mijn doel toch wel behaald is.
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Ik ben erg benieuwd hoe de kinderen omgaan met de interventie van de braingames. Ik verwacht
namelijk dat het voor sommige kinderen best een hele uitdaging zal worden. Ik kijk wel heel erg uit
naar deze interventie, omdat ik dan ook andere kinderen kan inzetten als ‘expert’. Dit vind ik ook
echt bij het jenaplanconcept passen. Elkaar helpen en begeleiden.
Evaluatie beginsituatie en huidige situatie:
In het begin merkte ik dat de kinderen wel geïnteresseerd waren over het onderwerp. Al kon niet
iedereen zich een voorstelling van maken. Naarmate het onderzoek vorderde werd de hele
stamgroep betrokken.
Wanneer we nu een kringmoment hebben is de feedback veel meer met een growth mindset. Ik
merk wel dat dit voor sommige kinderen nog erg lastig is. Daarom is het belangrijk dat de
interventies ook na het onderzoek doorlopen. Ik wil dan de kinderen die het lastig vinden meer gaan
begeleiden, zodat ze op hetzelfde niveau komen als de rest van groep. Dan heb ik het voornamelijk
over het begrijpen van de theorie over het brein, fixed en growth mindset.
Wanneer het voor kinderen nog lastig is om growth mindset feedback te geven, help ik ze door
vragen te stellen waarbij ze uitleg geven aan het kind wat de presentatie geeft. Dit biedt al veel
ondersteuning.
De afspraken en posters van fixed en growth mindset zijn wel een goede visuele ondersteuning voor
de kinderen in de stamgroep. Wanneer er een kringgesprek is waarbij er ‘negatief’ gepraat wordt kan
ik meteen verwijzen naar de afspraken en posters. Ik heb de kinderen gevraagd een formulier als
evaluatie in te vullen (Bijlage 21).
Ik heb mijn onderzoek in eerste instantie op woensdag ingezet. Later ben ik de stappen ook op
maandag en dinsdag gaan toepassen. Ik weet dat de kinderen op donderdag en vrijdag bij mijn duo
partner ook werken met feedback methodes. Het plan is om deze samen te gaan combineren.
Ik denk dat ik mijn ‘doel’ betreft niveau van de stamgroep bijna bepaald heb. Ik ben er nog niet, maar
ben goed op weg. Dit is een proces wat goed op de voet gevolgd moet worden en wekelijks moet
worden toegepast. Daarom heb ik ook beschreven dat ik het volgend schooljaar vanaf het begin
hiermee aan de slag wil gaan.
Ik heb mijn LIO-stagiaire gevraagd naar haar mening over de beginsituatie en de huidige situatie.
Deze heeft ze verwoord op papier.
Hallo Daisy,
Hieronder een antwoord op jouw vraag over veranderingen in de groep tijdens de
Jenaplanopleiding rondom het onderwerp Growth en Fixed mindset.
De lessen rondom de mindset hebben vooral op woensdag plaatsgevonden. Het resultaat van deze
lessen was duidelijk te merken op maandag en dinsdag (mijn stagedagen). Op dinsdag starten we
de dag met een leeskring en we sluiten de ochtend af met een spreekbeurt. De kinderen geven
tijdens deze momenten steeds betere feedback. De feedback is meer gericht op proces. Een
voorbeeld van feedback voor de lessen van Daisy: 'Je hebt een leuk boek gekozen'. Na de lessen
van Daisy is een voorbeeld van de feedback: 'Je vertelde in je eigen woorden, ik kan daaraan
merken dat je goed voorbereid bent'.
De kinderen stellen daarnaast vragen met meer diepgang. De vragen gingen bijvoorbeeld van:
'Hoe vaak heb je geoefend?' naar 'Waarom heb je voor een boekendoos gekozen in plaats van een
PowerPoint?'. Er komt daardoor meer diepgang in de kring.
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Ieder kind denkt nu actief mee in het geven van feedback. Daisy heeft met de kinderen
afgesproken dat ieder kind feedback moet kunnen geven. Kinderen steken dus niet meer hun
vinger op bij het geven van feedback. De kring lijkt daardoor meer op een gesprek en dat voelt
prettig en brengt wederom diepgang.
Ik denk dat deze groep veel kan bereiken met deze manier van werken. De werkmentaliteit van
sommige leerlingen zou beter kunnen. Ik denk dat deze mentaliteit beter zou worden als we
structureel aandacht blijven besteden aan de growth mindset. Er is dus al een verbetering in gang
gezet en ik denk dat het waardevol is om deze manier van werken door te zetten in de klas met
alle stamgroepleiders. Het wordt dan een manier van denken in plaats van een kortdurend project.
Groetjes, Simone

Evaluatie meesterstuk / onderzoek:
In het begin zag ik ontzettend op tegen het maken van een meesterstuk. Niet omdat ik niet opensta
voor het doen van een onderzoek in mijn stamgroep. Maar omdat ik mij afvroeg waar ik de tijd
vandaag moest halen. Het hele onderzoek heeft mij heel wat uren gekost. Zowel het maken van het
meesterstuk (op papier) als de uitvoering ervan.
Zoals ik eerder al heb beschreven had ik een erg strakke planning. Dit heeft mij wel vaker gekneld,
omdat er zaken veranderden op school. Hierdoor heb ik wel vaker moeten afwijken en een andere
manier of tijdstip moeten zoeken.
Ik ben blij met mijn meesterstuk. Ik vind dat ik er hard aan heb gewerkt. In combinatie met een gezin,
een opleiding waarvoor nog meer documenten moeten worden samengesteld en een parttime baan
is het wel erg zwaar. Thuis was ik dan ook niet altijd de gezelligste zullen we maar zeggen. Maar ik
ben trots op mijn eindresultaat.
Ik ga wel verder met de uitvoering van mijn interventies. Ook volgend schooljaar wil ik mijn
onderzoek vanaf het begin van het schooljaar gaan uitvoeren. Als ik had geweten wat ik nu weet, had
was ik waarschijnlijk ook eerder begonnen. Wellicht had ik tijdens de interventies nog wat meer
diepgang kunnen creëren.
Daarnaast vind ik het fijn om de koppeling met het jenaplanconcept te leggen. Ik heb veel geleerd
tijdens de jenaplanopleiding en heb dit zoveel mogelijk gekoppeld aan mijn meesterstuk. Ik denk dat
ik nog heel veel meer kan leren over het jenaplanconcept, maar de basis in combinatie met dit
meesterstuk is goed gelukt.
Ik hoop dat ik mijn collega stamgroepleiders heb geïnspireerd met mijn meesterstuk en dat ze
hierdoor enthousiast zijn geworden om zelf ook aan de slag te gaan met growth mindset.
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17. Bijlagen
(Bijlage 1)
Feedback van kinderen na een leeskring.
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(Bijlage 2)
Trotse kinderen op de foto’s na de leeskringen.
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(Bijlage 3)
Voorbeeld van een PowerPoint presentatie van een liedjeskring.
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(Bijlage 4)
Voorbeeld van een spreekbeurt, gemaakt door een kind uit leerjaar 6.

(Bijlage 5)
Mening van kinderen over de feedback na de kringmomenten.
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(Bijlage 6)
Overzicht vakken en methodes (rekenen, spelling, schrijven, DWD).

Sinds dit schooljaar werken de leerjaren 5-6-7 met pluspunt 4. Deze methode werkt digitaal. De
kinderen verwerken alle stof op hun Chromebook. Vanaf volgend schooljaar zal ook groep 8 deze
gaan gebruiken.

(Bijlage 7)
Overzicht werken tijdens blokperiode.
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(Bijlage 8)
Weektaak aan de voorzijde, evaluatie aan de achterzijde.
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(Bijlage 9)
Posters fixed en growth mindset in de stamgroep.
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(Bijlage 10)
Aantal ingevulde eigen mindset testen van kinderen.
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Deze test laat de uitslag zien bij de mindset test. De scores 8 t/m 28 horen bij een fixed mindset (zie
oranje streep). De scores 29 t/m 28 laten een growth mindset zien.
Ik heb nog een tweedeling toegevoegd (zie de zwarte strepen). De scores 8 t/m 24 horen bij een
fixed mindset. Bij de scores 25 t/m 32 is een tweedeling te zien. In de omschrijving is te lezen dat
deze kinderen zowel een fixed als een growth mindset laten zien.
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(Bijlage 11)
Afsprakenblad met de gemaakte afspraken over growth mindset.
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(Bijlage 12)
Online enquête die is afgenomen bij mijn collega stamgroepleiders.
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(Bijlage 13)
Antwoorden gegeven op de online enquête. Ingevuld door collega stamgroepleiders.
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(Bijlage 14)
Lessenreeks presentatie ‘de werking van het brein’.
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Een aantal foto’s tijdens de lessenreeks:
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(Bijlage 15)
Werkblad na lessenreeks over de werking van het brein.

Het brein
1. Is er een verschil tussen de hersenen van mannen en vrouwen?
Zo ja, beschrijf deze:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Wat is de functie van de hersenen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.




Noem de drie grote hersenonderdelen:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.





Kun je de vier hersenkwabben noemen?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Weet je ook nog de namen van de vier hersenkwabben?
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6. Wat zijn neuronen en wat doen ze?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Maak een tekening van neuronen met verbindingen:

8. Noem 4 hersenweetjes die je hebt onthouden:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Wat is intelligentie?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Denk jij dat je je intelligentie kunt veranderen? En waarom?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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(Bijlage 16)
Aantal ‘braingames’ die aanwezig zijn op school. Erg zonde dat ze op dit moment niet
tot nauwelijks structureel gespeeld worden.

Sommige spellen zijn wel bekend bij de kinderen.
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(Bijlage 17)
Evaluatieformulier braingames.
Naam:
Datum:
Welk spel heb je gespeeld?
Heb je hulp gehad?
Zo ja van wie?

Wat vond je van het spel?

Hoe lang heb je het spel gespeeld?

Kun je uitleggen hoe of wanneer je hebt doorgezet toen het moeilijk werd?

Is dit spel een aanrader voor anderen? Waarom?

Heb je nog ‘speel’ tips voor anderen als ze het spel gaan spelen?

Daisy van Wijlick

77

(Bijlage 18)
Aanbevelingen voor de onderbouw.
Je fantastische, elastisch brein.
Te koop bij uitgeverij bazalt voor €15,95
Een aanrader om te gebruiken in de onder- en
middenbouw.
Een introductiefilmpje over het boek:
https://youtu.be/0QY_ITcmNcE

Onderstaande boeken kunnen gebruikt worden voor lessen over de hersen of over mindsets. Deze
zijn allemaal verkrijgbaar bij bo.com.
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Op de site https://platformmindset.nl/ staat veel extra informatie, waaronder de mindset posters.
Op deze site is ook een ‘Groei in je groep’ map voor de onderbouw te vinden (figuur 11).
De activiteiten in deze map zijn gericht op de onderbouw van de basisschool en er wordt daarom
weinig op het platte vlak gewerkt of gelezen en geschreven. De activiteiten in deze map zijn gericht
op dóen en ervaren.
‘Groei in je Groep’ start met een stevige theoretische basis: in ruim 30 pagina’s krijg je een uitgebreid
theoretisch kader om met mindset aan de slag te gaan in je groep. Vervolgens vind je 50 uitgebreide
mindset-activiteiten (plus nog een heleboel tips!) passend bij de 5 mindset thema’s: breinologie,
uitdagingen, fouten maken, strategieën en doorzetten. De activiteiten worden uitgebreid beschreven
en toegelicht met groeitaal en veel extra tips.
Op de volgende site is een preview te zien van de inhoud van de ‘Groei in je groep’ map.
https://drive.google.com/file/d/1HHr1XFmrlLUTUthJBEmo-SXRVVDr7a1f/view

Figuur 11: Groei in je groep map OB.

Figuur 12: prentenboeken pakket.

Bovenstaande site (https://platformmindset.nl/) heeft een prentenboekenpakket (t.w.v. €126,10)
(zie figuur 12) waarin acht boven zitten met thema’s als leren, het brein, doorzetten, fouten maken,
talent en lef aan de orde. Dit pakket bevat ook verschillende boeken die ook in de literatuur worden
aanbevolen.
Kleuters laten regelmatig een werkje zien. Al snel zeg je dan 'mooi hoor', 'knap' of 'goed gedaan'.
Ook hierbij kun je complimenten geven die gericht zijn op groei (figuur 13).
Complimenten die de statische mindset
Op groei gerichte complimenten
versterken
- Wat een mooi bouwwerk.
- Hoe heb je dit zo voor elkaar gekregen?
- Wat knap van jou.
- Door al het oefenen ben je flink vooruit gegaan.
- Wat heb je dat slim aangepakt.
- Wat heb je daar hard voor gewerkt.
- Wat kun jij goed schilderen.
- Wat heb je geconcentreerd zitten werken.
- Wat kun jij fantastisch zingen.
- Je hebt iets nieuws geprobeerd, wat fijn.
- Prachtig.
- Je hebt hier goed over nagedacht.
- Dit heb je handig aangepakt.
- Je hebt het geprobeerd.
- Je hebt fijn samengewerkt.
- Je hebt je fantasie gebruikt.
Figuur 13 laat een weergave zien van complimenten die fixed zijn of gericht op groei.
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(Bijlage 19)
Aanbevelingen voor de middenbouw.
Lesvoorbeeld de werking van neuronen;
Alle kinderen staan of zitten in de kring. Elk kind stelt een ‘neuron’ voor. Een kind krijgt een bol wol.
De kinderen geven elkaar om de beurt een compliment. Als dit lastig is kan de stamgroepleider bij elk
kind een compliment geven. Telkens wanneer er iets genoemd is, gooit, rolt of (in het begin) brengt
het kind de bol wol naar een ander kind, maar hij / zij houdt het touwtje vast. Zo gaat het verder en
krijg je als het ware een ‘spinnenweb’ met allemaal draden. Deze draden laten zien hoe de
verbindingen in de hersen werken.
Je zou het moeilijker kunnen maken door een aantal ‘complimenten’ naar een kind te laten gaan (en
dus de bol wol) die al een touwtje heeft. Zo kunnen ze zien dat deze verbinding sterker wordt.
Deze opdracht kun je ook doen met tafeltje. Des te vaker dat kinderen deze opnoemen des te beter
wordt de verbinding. De hersenen leren hiervan!

Daarnaast kan de stamgroepleider een les geven over de werking van het brein. De PowerPoint
presentatie die gebruik is in de bovenbouw zou ook in de middenbouw gebruikt kunnen worden. Wel
wordt aangeraden om deze te verdelen over meerdere lessen. De filmpjes die erbij horen kunnen
misschien nog te moeilijk zijn. Met de juiste begeleiding zouden deze gebruikt kunnen worden
(bijlage 14 en 15).
Op de site https://platformmindset.nl/ staat veel extra informatie, waaronder de mindset posters.
Ook heeft deze site een aantal mindset kaarten die in de middenbouw gebruik kunnen worden.

Figuur 14: ‘Groeikaarten’ MB en BB.

Figuur 15: ‘Mindset kwartet voor MB en BB.

Deze kaarten set bestaat uit 45 kleurrijke kaarten met prikkelende vragen die kinderen uitnodigen
om een groeimindset te (blijven) ontwikkelen en daarmee het beste uit zichzelf te halen! (figuur 14).
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Figuur 15 laat een mindset kwartet zien. Deze is in te zetten in de midden en bovenbouw.
Door dit ‘Mindset Kwartet’ ontdekken de kinderen dat je op verschillende manieren kunt denken
voer zaken zoals leren, uitdagingen, fouten maken en doorzetten. Speel het spel volgens de
algemene kwartetspelregels. Ga samen in gesprek over de verschillende zinnetjes.
Herken jij bepaalde gedachten? Wat is het effect van die gedachten? Wil je daardoor stoppen met
leren of krijg je juist zin om te groeien? En als je vast zit maar liever wilt groeien, wat kun je dan het
beste tegen jezelf zeggen? Het Mindset Kwartet nodigt uit om een groeimindset te (blijven)
ontwikkelen en zo het beste uit jezelf te halen!
Er zijn nog een aantal werkvormen die toepast kunnen worden met het Mindset Kwartet spel.

Ook de inzet van braingames raad ik zeker aan in de middenbouw. Braingames zijn er in verschillende
vormen en soorten te krijgen. Ook zijn ze te krijgen voor verschillende leeftijden. Bij de
aanbevelingen voor de bovenbouw zijn enkele voorbeelden van ‘thinkfun’ spellen (zoals deze in de
literatuur worden beschreven) toegevoegd.
De interventie om het gesprek aan te gaan over fixed en growth mindset en hierover als stamgroep
afspraken te maken, kan zeker in de middenbouw worden toegepast. Ook kinderen uit de
middenbouw kunnen na een kringmoment gestimuleerd worden om growth mindset feedback te
geven.
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(Bijlage 20)
Aanbevelingen voor de bovenbouw.
Dit gehele onderzoek is gemaakt en uitgevoerd in een bovenbouw stamgroep (leerjaar 6-7-8). Op
OJBS De Omnibus zijn twee bovenbouwgroep. De bovenbouwgroep waar dit onderzoek nu niet is
gedaan, kan wel zeker gebruik maken van alle interventies die zijn beschreven en uitgevoerd.
In deze bijlage wil ik nog even extra aandacht geven aan braingames. In de literatuur worden deze
‘thinkfun’ spellen getoond.

Deze spellen zijn verkrijgbaar bij bol.com of op de site van thinkfun.com.
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(Bijlage 21)
Evaluatie formulier ‘feedback na de kringen nieuw’.
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