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1. Voorwoord  
‘Het is logisch dat je een methode gewoon probeert. Als het niet werkt, geef je dat eerlijk toe en 

probeer je een andere. Maar zorg boven alles dat je iets probeert.’ (Franklin D. Roosevelt, president 

van de VS van 1933-1945). Het doel van een Jenaplanschool en dus ook een stamgroepleider is om 

een gemeenschap te ontwikkelen waarin iedereen gelooft dat intelligentie ontwikkelbaar is. Het 

draait om overtuigingen en verwachtingen. In de Jenaplanessenties en principes is terug te lezen hoe 

groot het belang is van kritisch denken op een Jenaplanschool. Zo beschrijven Velthausz & Winters 

(2017) in basisprincipe twee, dat ieder kind recht heeft om een eigen identiteit te ontwikkelen wat 

onder andere gekenmerkt wordt door een kritisch bewustzijn. Veranderingen en verbeteringen 

worden gezien als een nooit eindigend proces waarin een consequente wisseling plaatsvindt tussen 

doen en denken.  Op OJBS de Duizendpoot proberen de stamgroepleiders iedere schooldag op 

verschillende manieren een stukje bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen uit de 

stamgroep. Door middel van gesprek, spel, werk en viering zorgen zij ervoor dat de kinderen zich 

kunnen ontwikkelen naar een persoon met een eigen identiteit. Een eigen identiteit waarin een 

kritische houding een onderdeel van is. In de praktijk blijkt het toch voor veel kinderen lastig te zijn 

om vanuit deze houding te denken en te leren. Dit onderzoek maak ik ter afsluiting van mijn 

opleiding Jenaplan HBO plus. In dit meesterstuk doe ik onderzoek  naar de verschillende ‘‘Mindsets’ 

van kinderen in een stamgroep. Ook onderzoek ik welke manieren er vanuit de theorie bijdragen aan 

een groeiende ‘Mindset’ en hoe dit er in de praktijk uitziet.  
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2. Samenvatting 
In dit meesterstuk wordt onderzoek gedaan naar passende interventies voor de stamgroepleider om 

de ‘Growth Mindset’ van de kinderen in de stamgroep te stimuleren. Hierbij is er eerst een literatuur 

onderzoek gedaan naar de betekenis van ‘Mindset’ en welk effect dit heeft op kinderen. Dit 

literatuur onderzoek is te vinden in hoofdstuk vijf. Er worden in de literatuur verschillende 

interventies voorgesteld die wetenschappelijk getest zijn en bijdragen aan een ‘Growth Mindset’- 

cultuur. Ook is er onderzoek gedaan waarom de overtuiging van een ‘Growth Mindset’ past in het 

Jenaplanonderwijs. In het vooronderzoek wordt beschreven op welke manier er onderzoek is gedaan 

naar de ‘Mindsets’ van de kinderen uit mijn huidige stamgroep. Uit de resultaten van het 

vooronderzoek is gebleken dat de helft van deze groep beschikt over een ‘Fixed Mindset’. Aan de 

hand van de resultaten heb ik een plan van aanpak geschreven. Ik heb een aantal interventies 

uitgekozen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen in mijn stamgroep. Ik heb gekozen 

om een lessenserie voor te bereiden en uit te voeren over de werking van de hersenen. Daarnaast 

heb ik gebruik gemaakt van verschillende beredeneringsspellen tijdens mijn interventies om het 

doorzettingsvermogen van de kinderen op te bouwen. Tijdens de uitvoering van deze interventies 

heb ik het gedrag van de kinderen geobserveerd, samen gereflecteerd en het gedrag geëvalueerd. Bij 

het reflecteren van de interventies en evaluatiemomenten heb ik gebruikgemaakt van de 

voorgestelde steunzinnen van Faber & Voerman (2016) om op deze manier meer diepgang te 

creëren. Nadat ik mijn interventies had uitgevoerd, was ik niet tevreden over het resultaat. Dit is de 

reden waarom ik mijn interventies heb bijgesteld. Deze bijstelling heeft geleidt tot het gewenste 

resultaat.  
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3. Probleemomschrijving 

Inleiding en context  

Uit mijn observaties is gebleken dat de kinderen uit mijn stamgroep veel behoefte hebben aan 

beloningen. Ik merk dit aan het gedrag en de houding van de kinderen. Ik zie dat de kinderen het 

werk zien als een verplichte taak van de stamgroepleider. Wanneer er hard wordt gewerkt, wordt er 

vaak verwacht dat hier een beloning aan gekoppeld is, zoals een sticker, kaartje, spelletje of extra 

keuzetijd. Hieruit durf ik te concluderen dat veel kinderen extrinsiek gemotiveerd zijn bij het maken 

van een taak. Ik heb het gevoel dat de kinderen uit mijn stamgroep niet hard werken voor zichzelf 

maar hard werken voor de juf, voor hun ouders of voor de beloning. 

Hoe mooi zou het zijn als ik de kinderen zou kunnen leren, waarom nieuwe dingen leren belangrijk is, 

wat er met je brein gebeurt en wat je met motivatie kunt bereiken. Ik denk dat hiervoor een andere 

aanpak nodig is. Ik ben benieuwd wat er in de theorie staat beschreven over een ‘Fixed’ en een 

‘Growth Mindset’. Ik hoop hiermee praktische tips te krijgen waarmee ik aan de slag kan gaan in mijn 

stamgroep. Ik hoop door middel van deze interventies bij te dragen aan een ‘Growth Mindset’ en een 

kritische houding van de kinderen in mijn stamgroep. 

4. Resultaten vooronderzoek/beginsituatie  
Dit onderzoek wordt uitgevoerd op een Jenaplanschool gelegen in Midden-Limburg. Op de 

desbetreffende Jenaplanschool zitten ongeveer 150 kinderen. Deze kinderen zijn verdeeld over 

zeven heterogene stamgroepen. Een team van twaalf stamgroepleiders staat iedere week klaar om 

van en met elkaar te leren. De stamgroep waarin dit onderzoek heeft plaatsgevonden bestaat uit 

negentien kinderen. Deze kinderen hebben een leeftijd tussen de zes en de negen jaar. De kinderen 

uit deze stamgroep werken gedurende de dag aan verschillende taken in de klas. Zo bestaat de dag 

uit verschillende blokuren. In deze blokuren worden de kinderen op een aantal momenten in de 

kring geroepen voor een cursus. Deze cursus bestaat uit een korte maar krachtige instructie over 

doelen waarmee de kinderen vervolgens zelfstandig of in groepjes mee aan de slag gaan. De 

kinderen van groep vier en vijf werken met een weekplan. De kinderen van groep drie werken met 

‘klaar-taken’. In de stamgroep wordt gebruik gemaakt van een stoplicht. Wanneer dit stoplicht op 

rood staat, mag er niet overlegd worden. Er mag wel met maatjes worden gewerkt als het stoplicht 

op oranje of groen staat. Ten alle tijden mogen de kinderen gebruikmaken van ‘de stappen van de 

hand’. Dit is een middel waardoor het oplossingsgericht denken van de kinderen wordt gestimuleerd 

zonder dat ze de stamgroepleider om hulp vragen. Wanneer degene echt niet verder komt zonder de 

hulp van de stamgroepleider wordt er een vraagteken op de tafel gelegd. De stamgroepleider loopt, 

tussen de cursussen door, rond om de kinderen verder op weg te helpen.  

Op het weekplan staan de taken die de kinderen in die week af moeten ronden. Sommige kinderen 

hebben een aangepast weekschema dat aansluit bij hun behoeftes. Er is ook ruimte voor een eigen 

leerdoel. Dit kan een leerdoel zijn over stof die ze nog niet beheersen. Dit kan ook een creatief 

leerdoel zijn, zoals het ontwerpen van een Prowise-presentatie, poster of verhaal op hun 

Chromebook. Iedere week wordt er tijdens keuze-uur tijd vrij gemaakt om te werken aan een 

creatief doel.  

Uit verschillende observaties in 2016 bleek dat het team behoefte had aan een cursus over feedback. 

Er is namelijk veel aandacht voor wat stamgroepleiders kunnen doen om het leren van hun kinderen 

te bevorderen. John Hattie (2012) onderzocht duizenden onderzoeken naar effectieve interventies 
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van leraren. Hij maakte een checklist waarin hij in een opsomming aangaf welke leeractiviteiten van 

leraren het beste werken en welke minder. In dit onderzoek kwam naar voren dat de invloed van de 

leraar op het leren van de leerling niet te onderschatten is. Rosenthal en Jacobson (1968) stellen dat 

leerkrachten zouden moeten letten op de manier van vragenstellen, aanwijzingen en feedback 

geven. Dat is de reden waarom het team in 2017 en 2018 onder begeleiding van een externe een 

cursus heeft gevolgd over didactisch coachen. Ik ben zelf in maart 2018 gestart met werken in de 

onderbouw. De scholing van didactisch coachen liep toen op zijn eind. In 2019 heeft het team als 

aanvulling op dit voorgaande traject een cursus gevolgd over het bevorderen van de zelfstandigheid 

en het eigenaarschap van de kinderen. 

Op dit moment ontbreekt het bij mij aan kennis en vaardigheden over de methodiek ‘Mindset’. Ik 

heb hier ooit een artikel over gelezen en wil me hierin graag verdiepen. Dit is de reden waarom ik 

gestart ben met het lezen van verschillende boeken en artikelen over ‘Mindset’. Vervolgens is het de 

bedoeling dat er een vertaling wordt gemaakt vanuit de theorie naar de praktijk. Voordat dit wordt 

gedaan moet de beginsituatie in kaart worden gebracht. Zo heb ik een enquête afgenomen bij de 

kinderen uit de stamgroep met vragen over hun ‘Mindset’. Uit de resultaten is gebleken dat de helft 

van de stamgroep een groeiende ‘Mindset’ heeft. Zij geloven dat je intelligentie en vaardigheden 

kunt laten groeien en dat je fouten mag maken zodat hiervan kunt leren. De andere helft van de 

groep denkt dat de vaardigheden en intelligentie waarschijnlijk niet veel zullen veranderen. Zij 

houden van stof waarbij ze goed kunnen scoren waarbij ze niet veel moeite hoeven te doen. De 

gewenste situatie zou zijn dat meer dan de helft van mijn stamgroep een ‘Growth Mindset’ 

ontwikkelt. Een ander deel van dit vooronderzoek omvat het inzicht krijgen in de beginsituatie van de 

kinderen op het gebied van kennis over de werking van de hersenen. Kennis over de hersenen draagt 

namelijk volgens Ricci (2017) bij aan een ‘Growth Mindset’. Uit het vooronderzoek is gebleken dat 

veel kinderen weten waar de hersenen in het hoofd zitten en hoe ze er ongeveer uit zien. Dit is een 

voorlopige conclusie en tevens de reden waarom ik dit nog verder ga onderzoeken. Zeven van de 

achttien ondervraagde kinderen geven aan dat je je hersenen nodig hebt om na te denken en om te 

bewegen. Eén kind geeft aan dat je met je hersenen kunt zorgen dat je geen fouten maakt. Negen 

van de achttien ondervraagde kinderen geven aan dat je door je hersenen veel kunt onthouden. Uit 

dit onderzoek kan dus gesteld worden dat de kennis over de werking van de hersenen niet groot is. 

De interventies die worden ingezet hebben als doel de kennis te vergroten over de werking van de 

hersenen. Door deze interventies hoop ik de kinderen te leren waarom het belangrijk is om nieuwe 

verbindingen tussen neuronen aan te maken. De stamgroepleider hoopt hiermee te bereiken dat de 

kinderen op deze manier met een kritische houding aan de slag te gaan met de taken.   

5. Theoretisch kader  

5.1 Inleiding 

Zoals in het voorgaande besproken, is het van belang om een duidelijk beeld te hebben van de 

toekomstige werkwijze met betrekking tot een ‘Mindset’. In het theoretisch kader wordt dan ook in 

paragraaf 5.2 beschreven wat een ‘Mindset’ inhoudt. In deze paragraaf wordt ook dieper ingegaan 

op de begrippen een ‘Growth’ en ‘Fixed’ ’Mindset’. In paragraaf 5.3 en 5.4 wordt beschreven welke 

rol als stamgroepleider gewenst is om een positieve bijdrage te leveren aan een ‘Growth Mindset’. In 

paragraaf 5.5 wordt beschreven welke relatie een ‘Growth’ en ‘Fixed Mindset’ met het 

Jenaplanonderwijs in het algemeen te maken heeft.  
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5.2 ‘Mindset’  

De afgelopen jaren is de aandacht ontstaan voor het idee dat je intelligentie bij zowel kinderen als 

volwassenen kunt laten groeien en veranderen. Dit is ontstaan dankzij het onderzoek van dr. Carol 

Dweck, professor in de psychologie aan de Stanford University, en haar boek ‘Mindset, de weg naar 

een succesvol leven’ (2006). Het onderzoek van Dweck en haar ontwikkeling van de theorie van de 

‘Fixed Mindset’ en ‘Growth Mindset’ hebben bijgedragen aan een grote verandering in de manier 

waarop men kijkt naar de intelligentie van de kinderen en hoe ze leren (Ricci, 2017).  

 

Ik werd door iemand uit mijn naaste omgeving getipt, die ook werkzaam is in het onderwijs, om mij 

eens te verdiepen in de overtuiging van Dweck. Ik kreeg van haar verschillende boeken die inmiddels 

al vertaald zijn in het Nederlands. Bij het doorlezen van de boeken werd ik al direct enthousiast. Het 

beeld wat er wordt geschetst bij de verschillende ‘Mindsets’ kon ik ook al direct koppelen aan het 

gedrag van verschillende kinderen uit mijn stamgroep. 

 

‘Kun je invloed uitoefenen op wat jou jou maakt?’ (Hymer & Gershon (2017). Een ‘Mindset’ is volgens 

Hymer, professor in de onderwijspsychologie aan de universiteit van Cumbria in Lancaster,  en  

Gershon, leraar, trainer, consulent en schrijver van het boek ‘‘Growth Mindset pocketboek’,  een 

overtuiging over jezelf en je basiseigenschappen, zoals bekwaamheid en aanleg, geloof, of het gebrek 

daaraan, persoonlijkheid, politieke voorkeur en talent.  

Hymer & Gershon (2017) concluderen dat niet alleen je aanleg ertoe doet, maar vooral wat jij gelooft 

over je aanleg. De vraag die hierbij wordt gesteld is: ‘Geloof je dat je je aanleg verder kunt 

ontwikkelen, of dat wat je kunt, al vaststaat voor je heden, verleden en toekomst?’.  

 

Hoe mooi zou het zijn als ik hier een rol in kan spelen bij de kinderen?  Hoe mooi zou het zijn als ik een 

bijdrage kan leveren aan de groeiende ‘Mindset’ van de kinderen op mijn school. Ik ben een 

stamgroepleider die het heel erg belangrijk vindt dat kinderen in zichzelf geloven. Mijn visie start dan 

ook bij de basisbehoeftes van Stevens; relatie, competentie en autonomie. Mijn mening is dat er aan 

alle drie de behoeftes evenveel aandacht besteed moet worden. Ook op een Jenaplanschool zijn deze 

drie behoeftes in de basisprincipes van het Jenaplanponderwijs te vinden. Ik ben van mening dat het 

ook belangrijk is om vanuit een kritische houding naar je proces en je resultaten te kijken. Ik denk dat 

het een voorwaarde is om eerst in jezelf te geloven.  

 

5.2.1 ‘Growth Mindset’ 

Een ‘Growth Mindset’ is volgens Ricci (2017), onderwijsconsulent, spreker en schrijver van het boek 

‘Mindset op school’, een geheel aan innerlijke overtuigingen dat stelt dat iemand zijn intelligentie kan 

vergroten of ontwikkelen door inzet, doorzettingsvermogen en door zich te richten op het proces.  

Mensen met een ‘Growth Mindset’ zijn volgens Hymer & Gershon (2017) mensen die geloven dat de 

basiseigenschappen kunnen groeien. Zij stellen net als Dweck (2000) en Ricci (2017) dat ze kunnen 

veranderen, en onder bepaalde omstandigheden opbloeien of juist verwelken. Hymer & Gershon 
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(2017) geven aan dat wanneer je een ‘Growth Mindset’ hebt, men een uitdaging als een ideale 

leermogelijkheid ziet. Zij stellen dat je hierbij een kans ziet om je kennis en vaardigheden uit te 

breiden. Ricci (2017) spreekt van het begrip ‘potentieel’. Zij geeft aan dat door het woord ‘potentieel’ 

te gebruiken er eindeloze mogelijkheden gestimuleerd kunnen worden. Zolang men er maar in 

gelooft dat intelligentie, talent, vaardigheden en zelfs sportieve aanleg, kunnen worden ontwikkeld.  

 

Heb ik een ‘Growth’ of een ‘Fixed Mindset’? Ik geloof dat ik in de basiseigenschappen kan groeien. 

Alhoewel ik niet altijd iedere uitdaging als een ideaal leermogelijkheid zie. Ik geloof dat je door middel 

van veel oefenen, jezelf kunt ontwikkelen. Dit geef ik de kinderen uit mijn stamgroep ook mee. Ik wil 

namelijk dat ze leren dat je intelligentie, talent, vaardigheden en sportieve aanleg kunt blijven 

ontwikkelen zolang je maar de motivatie hebt en in jezelf geloofd. Ik geloof dat je er alleen komt als je 

in je eigen kunnen gelooft. Heb ik dan nu een antwoord op mijn vraag?  

 

5.2.3 ‘Fixed Mindset’  

Een ‘Fixed Mindset’ is volgens Ricci (2017), Dweck (2000), Hymer & Gershon (2017) een geheel aan 

innerlijke overtuigingen dat stelt dat iemands intelligentie, vaardigheden en talenten al bij voorbaat 

vaststaan en dus in de loop der tijd niet veranderen.  

Uit onderzoek van Hattie (2008) is gebleken dat 40 procent van de mensen een ‘Fixed Mindset’ heeft. 

Ook stelt hij dat ongeveer een even groot deel een ‘Growth Mindset’ heeft en dat deze ‘Mindset’ 

redelijk stabiel is over de verschillende domeinen. Hiermee worden domeinen zoals bijvoorbeeld 

sport, kunst en academische presentaties bedoeld. Vijftien tot twintig procent van de mensen heeft 

een gemengde ‘Mindset’. Dit houdt in dat zij een ‘Growth Mindset’ hebben in het ene domein en een 

‘Fixed Mindset’ in het andere domein.  

Hymer & Gershon (2017) stellen dat als je een ‘Fixed Mindset’ hebt, men een uitdaging ziet als een 

kans op ‘mislukking’. Uit de resultaten van het onderzoek van Dweck (2000) is gebleken dat mensen 

met een ‘Growth Mindset’ meer openstaan voor uitdagingen en constructieve, kritische feedback. 

Ook zijn deze mensen veerkrachtiger met het omgaan van tegenslagen en geloven ze sterker dat je 

eigen inzet het verschil kan maken. Daarnaast is er gebleken dat deze mensen beter met en van 

anderen kunnen leren en meer kans hebben om de top te halen en daar te blijven. 

 

Ik merk dat ik op sommige vlakken of ‘domeinen’, een ‘Growth Mindset’ heb. In andere domeinen een 

heb ik juist een ‘Fixed Mindset’. Over sommige zaken ben ik onzeker en dat zijn de vlakken waarbij ik 

een uitdaging zie als een kans op een mislukking. Ook als stamgroepleider ben ik vaker onzeker . Zo 

vind ik het lastig om een filmpje te maken van mijn les om hier vervolgens kritisch naar te kijken of 

hierover feedback te ontvangen. Bij een tegenslag kan ik mij de ene keer makkelijk eroverheen zetten 

en het zien als een uitdaging. De andere keer merk ik dat ik blijf piekeren over de manier waarop 

dingen zijn gelopen. Ik blijf dan nadenken over de invloed die ik had op dat voorval. Hier kan ik dan 

ook nachten van wakker liggen.  
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‘Mindset’ is waarneembaar. Volgens Hymer & Gershon (2017) herken je ‘Mindset’ in leergedrag en 

andere soorten gedrag, zoals doorzettingsvermogen. Dweck (2000) heeft een effectieve manier 

gevonden om iemands ‘Mindset’ te meten. ‘‘Mindsets’ staan volgens Hymer & Gershon (2017) niet 

vast. Zij stellen dat dit overtuigingen zijn, en overtuigen kunnen veranderen. De kern van deze 

overtuiging is dat alle kinderen kunnen slagen als ze inzet, doorzettingsvermogen en motivatie tonen. 

(Ricci, 2017) 

Ik kan zien aan de hand van mijn observaties dat er in mijn stamgroep kinderen zitten met 

verschillende soorten ‘Mindsets’. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je als stamgroepleider een 

‘Growth Mindset’ hebt. Pas dan kun je dit ook overbrengen naar de kinderen. Heeft mijn team een 

‘Growth Mindset’ of een ‘Fixed Mindset’? Ik denk dat hier onderlinge verschillen in zitten. Het 

grootste deel heeft een ‘Growth Mindset’. Dit zie ik dan ook in de vergaderingen. Wanneer er iets niet 

goed loopt wordt hier altijd gedacht vanuit oplossingen. Er wordt gekeken naar de manier waarop dit 

de volgende keer anders of beter kan gaan. Dit doen we altijd in overleg met elkaar, waarbij iedereen 

de kans heeft om zijn of haar mening te vertellen.  

 

5.3 Onderzoeken 

Onderwijswetenschapper John Hattie heeft duizenden studies bestudeerd om te zien welke school- 

en lespraktijken het meeste invloed hebben op de prestaties van kinderen. Hij twijfelt niet aan de 

waarde van de uitdaging. Uit deze onderzoeken is gebleken dat het hebben van hoge verwachtingen 

van kinderen het meeste effect heeft op leren. Dit wordt ook wel het Pygmalion Effect genoemd. De 

leerkrachten hebben hierbij dus een ‘Growth Mindset’. Kennis over neuroplasticiteit is volgens Ricci 

(2017) een belangrijk onderdeel van het creëren van een ‘Growth Mindset’. Neuroplasticiteit is het 

vermogen van de hersenen om zich gedurende ons hele leven aan te passen, te veranderen en 

opnieuw te ‘bedraden’ (Ricci, 2017). Men weet nu zo veel meer over de neurologische aspecten van 

de hersenen dat deze kennis als vanzelf van invloed is op onze benadering van leren. Ook heeft het 

invloed op onze instructiemethodes en motivatie. Wanneer leerkrachten, kinderen en ouders meer 

te weten komen over de hersenen, kan de ‘Mindset’ beginnen te veranderen volgens Ricci (2017). 

Hierbij is het belangrijk dat men begrijpt wat de hersenen allemaal kunnen en hoeveel impact dit 

heeft op het leerproces. Ook Ericsson (2009), Zweedse psycholoog en hoogleraar aan de 

Amerikaanse Florida State University, stelt dat het belangrijkste kenmerk van bewust oefenen is dat 

iemand nieuwe uitdagingen zoekt die uitstijgen boven zijn huidige prestatieniveau. Bij voorkeur 

binnen een veilige optimale leeromgeving waarin hij meteen feedback ontvangt en zich door 

herhaling kan verbeteren. David Lohman (2002), professor onderwijspsychologie aan de Universiteit 

in Iowa en medeontwikkelaar van de Cognitive Abilities Test (CogAT) stelt dat vaardigheden en 

capaciteiten worden ontwikkeld door ervaringen. Door middel van feedback van kinderen en 

interviews heeft Dweck (2000) vastgesteld dat meer dan 60% van de brugklasleerlingen geloofde dat 

ze waren geboren met specifieke sterke en zwakke punten op academisch gebied en dat ze die niet 

konden veranderen. Ricci (2017) werd geïnspireerd door dit onderzoek en is vervolgens onderzoek 

gaan doen in de onder- en middenbouw op haar eigen school. Zij begon onderzoek te doen in de 

kleutergroepen. Hierbij heeft zij twee groepen onderzocht. Een groep met veel armoede en kinderen 

van verschillende achtergronden. De andere groep bestond uit kinderen uit de middenklasse. Al deze 

kinderen hadden een ‘Growth Mindset’. Deze kleuters kwamen naar school met het gevoel dat ze 

konden leren en succesvol konden worden. Vervolgens heeft ze deze onderzoeken ook in de andere 
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klassen gedaan. Er is gebleken dat hoe hoger de groep, hoe meer kinderen er waren die geloofden 

dat intelligentie een vaststaande eigenschap was. Wat hierbij opvalt is de grote sprong tussen de 

kinderen van groep 4 en groep 5. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1 Veranderingen in ‘Fixed’ en ‘Growth Mindset’ per leerjaar, (Ricci, 2017) 

Groep ‘Fixed Mindset’ ‘Growth Mindset’  

Groep 1-2 n.v.t. 100% 

3 10 % 90% 
4 18% 82% 

5 42% 58% 

Het blijkt dus dat men zo vroeg mogelijk moet gaan samenwerken zodat men het geheel aan 

innerlijke overtuigingen kan behouden. Het is dus belangrijk dat alle kinderen geloven dat zij kunnen 

slagen. In het volgende kopje wordt verder ingegaan op de manier waarop dit zou kunnen en wat 

hierbij belangrijk is. Ook heeft Ricci (2017) onderzoek gedaan naar de ‘Mindset’ van de 

personeelsleden op haar school. Uit deze resultaten is gebleken dat twee derde van de leraren 

gelooft dat intelligentie zich niet ontwikkelt. Interessant hierbij was dat er geen patroon zichtbaar 

was met betrekking tot de leeftijd of het niveau van de kinderen. Zoals men in het voorgaande 

hoofdstuk al aangaf blijkt uit het onderzoek van Hattie (2008) dat er een lage effectgrootte is van 

‘Growth’ ten opzicht van de ‘Fixed Mindset’. Hattie (2015) geeft ook aan hoe dat volgens hem komt. 

Hij stelt dat doordat de leerkrachten kinderen in groepen van een vergelijkbaar niveau zetten de 

kinderen worden gelabeld. Dit zorgt ervoor dat wij een bijdrage leveren aan hun ‘Fixed Mindset’. In 

2011 heeft de Hawn Foundation in samenwerking met Scholastic het ‘MindUP-currriculum’ 

ontwikkeld.  

‘’Dit curriculum is gericht op de ontwikkeling van ‘Mindful attention’-aandacht voor elkaar en 

anderen met gebruikmaking van ‘Mindfulness-technieken’. Een onderdeel van dit curriculum is het tot 

ontwikkeling brengen van optimisme bij onze kinderen. Dankzij neuroplasticiteit kunnen onze 

hersenen trainen om een optimistische perspectief aan te nemen.’’ (Hawn Foundation, 2001, p.111) 

In één studie van het ‘MindUP-program’ konden kinderen zelf aangeven of ze toegenomen 

optimisme en zelfbeheersing hadden ervaren. 82% van de kinderen in groep 6 en 7 gaf aan dat ze 

positiever waren, 81% gaf aan dat ze hadden geleerd hoe ze zichzelf gelukkiger konden maken en 

56% gaf aan dat ze vaker anderen hielpen sinds ze het programma hadden gevolgd (Schonert-Reichl 

& Lawlor 2010; Schonert-Reichl et al., 2011). Deze studie droeg bij aan het ‘positief’ denken van de 

kinderen. Zij geven aan dat het belangrijk is dat kinderen leren om optimistisch te leren. Dit zorgt er 

namelijk voor dat kinderen klaar zijn om iets nieuws te leren en om in zichzelf te geloven. 

5.3.1 ‘Growth Mindset’-schoolcultuur  

Ricci (2017) is op zoek gegaan, na het bestuderen van de onderzoeken van Carol Dweck, naar een 

manier waarop zij kinderen, ouders en leerkrachten kan helpen bij het bevorderen van een ‘Growth 

Mindset’. De eerste stap naar een ‘Growth Mindset’-schoolcultuur is volgens Ricci (2017) dat het 

team overtuigd moet zijn dat intelligentie ontwikkeld kan worden.  Hierbij is de professionele 

ontwikkeling voor het hele personeel op school de eerste stap in de richting van dit doel. Ricci (2017) 

geeft aan dat men zou moeten starten met het in kaart brengen van de beginsituatie. Hierbij hebben 

alle personeelsleden hun mening gegeven op stellingen zoals ’Intelligentie is iets waarmee je wel of 

niet geboren wordt en het is een deel van je dat je niet kunt veranderen’. Door deze antwoorden te 
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verzamelen en te analyseren werd de beginsituatie geschetst.  Ricci stelt dat deze stap noodzakelijk is 

bij het plannen van differentiatie. De volgende stap is het nadenken over hoe men zijn medewerkers 

de theorieën over ontwikkelbare intelligentie kan bijbrengen. Het is volgens Ricci (2017) belangrijk 

om verschillende schoolbijeenkomsten te plannen en hierbij de gegevens te gebruiken uit het 

vooronderzoek. Hierbij is het belangrijk om gegevens te delen over de uitkomsten en gevolgen van 

recent wetenschappelijk onderzoek naar intelligentieontwikkeling. Het doel hiervan is om ervoor te 

zorgen dat men hierover gaat nadenken. Steunstellingen die zij aanbiedt om een discussie op gang te 

brengen zijn: ‘Denk je dat onze maatschappij gelooft in een ‘Growth Mindset’?’ ‘Waarom wel of 

niet?’ of ‘Op welk gebied, zakelijk of persoonlijk, heb je een ‘Fixed Mindset’?’. Stap drie houdt 

volgens Ricci (2017) in dat leerkrachten moeten nadenken over de manier waarop ze kinderen 

‘prijzen’. Dweck (2006) laat in haar onderzoek zien dat kinderen die geloven dat intelligentie 

aangeboren en onveranderlijk is, zich overdreven bezorgd maken over de vraag of ze wel slim 

overkomen. Zodoende kunnen complimenten zoals ‘Wat ben je toch slim!’ nadelig zijn voor kinderen 

die ervan overtuigd zijn dat intelligentie statisch is.  Ook Hymer en Gershon (2017) geven aan dat bij 

dit soort complimenten de intrinsieke motivatie van de kinderen om hun vaardigheden, kennis en 

competenties te laten groeien niet wordt bevorderd. Hymer & Gershon (2017) stellen dat 

complimenten, beloningen en prestatiecijfers werken als extrinsieke bekrachtiging, gericht op de 

resultaten en niet op de intrinsieke bevrediging van de taak zelf. In paragraaf 5.3.3. wordt er dieper 

ingegaan op welke manier van feedback effectief is.  

 

Zoals ik hierboven al beschreef, vraag ik mij af hoe het zit met de ‘Mindset’ van de kinderen uit mijn 

stamgroep. Dit is de reden waarom ik een enquête ga afnemen, hierin ga ik rekening houden met de 

drie stappen van Ricci (2017). Stap een en twee zijn nooit eerder uitgevoerd op mijn school. Ik ben wel 

gaan nadenken over wat ik zelf weet over de hersenen. Ik merk dat ik mij nog meer mag verdiepen in 

de kennis over de hersenen. Wanneer ik dit doe, lukt het mij ook beter om deze kennis goed over te 

brengen naar de kinderen. Over stap drie heeft mijn team al meerdere keren nagedacht. Men heeft 

zich  ontwikkeld op het gebied van didactisch coachen. Zo hebben we het boek gelezen over het 

Didactische Coachen en zijn er verschillende intervisie-momenten geweest. Ik heb het boek over 

Didactisch Coachen ook gelezen en gedocumenteerd. Toch merk ik dat wanneer je niet bewust bezig 

bent met het gebruiken van bepaalde steunzinnen tijdens je feedbackmomenten, je al snel terug valt 

in je oude routines.  

 

David A. Sousa (2009), auteur van ‘How the Gifted Brain Learns’, komt tot de volgende conclusie:  

‘Kinderen die worden geprezen om hun intelligentie gaan waarde hechten aan prestaties. Kinderen 

die worden geprezen om hun inzet en harde werk, gaan waarde hechten aan mogelijkheden om te 

leren.’ (p 34) 

Bij stap 4 is het volgens Ricci (2017) en Dweck (2006) belangrijk dat men kennis bijbrengt over de 

hersenen. Als de leerkrachten weten welke invloed de hersenen hebben op het leerproces kunnen zij 

hier ook op inspelen. Het werkveld is complex, maar de basisconcepten die helpen om te begrijpen 

hoe de hersenen werken, zijn eenvoudig en belangrijk voor zowel de leraren als de kinderen.  Eerder 
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in dit hoofdstuk werd er al aangegeven dat kennis over de neuroplasticiteit een belangrijk onderdeel 

is van een ‘Growth Mindset’ (Ricci, 2017).  

5.3.2 Kennis over de hersenen 

Niet alleen Ricci (2017) maar ook Moser (2011) stelt dat kennis over de werking van het brein wel 

degelijk invloed heeft op een ‘Growth Mindset’. Uit neurologisch onderzoek door Moser (2011) is 

gebleken dat er isolatie moet worden aangelegd rondom individuele neuronen in verbonden neurale 

circuits om iets nieuws te leren. Hierdoor wordt de sterkte, snelheid en precisie van het elektrische 

signaal versterkt. Uit dit onderzoek (Moser,2011) is gebleken dat voor elke gedachte, emotie, en 

handeling een elektrisch signaal langs een serie neuronen wordt gestuurd. Men leert iets wanneer de 

neuronen snel te keer gaan in het zenuwweefsel. Hoe vaker het verbonden circuit neuronen afvuurt, 

hoe vaker de vaardigheid wordt geoefend, hoe meer isolerend myeline er wordt gevormd. Hierdoor 

wordt de vaardigheid sneller, accurater en automatischer uitgevoerd. Uit dit onderzoek van Moser 

(2011) blijkt dus dat wanneer men doelbewust en herhaaldelijk activiteiten oefent die net buiten ons 

huidige vaardigheidsniveau liggen, hoe efficiënter men is in het bouwen van een goed geïsoleerde 

neurale circuits. In andere woorden, als je iets nieuws leert, leggen neuronen een nieuwe 

verbindingen aan. Door inzet en oefening worden deze verbindingen sterker. Hoe meer 

verbindingen, hoe hoger de dichtheid van je hersenen. En hoe hoger de dichtheid, des te slimmer je 

bent.  

Ricci (2017) stelt dat nadat de kennis over de hersenen is overgebracht naar de leerkrachten het 

belangrijk is dat de kennis wordt bijgebracht naar de kinderen, stap 5. Kinderen moeten begrijpen 

dat intelligentie voortdurend verandert als gevolg van inzet, doorzettingsvermogen en motivatie. Ze 

zullen al snel beseffen dat intelligentie groeit wanneer je het gebruikt en verslapt wanneer je het niet 

gebruikt. Het boek ‘Je Fantastische Elastische Brein’ is volgens Ricci (2017) een toegankelijk 

prentenboek over de werking en groeikracht van het brein.   

 

Wat interessant dat het wetenschappelijk is bewezen dat men door het herhaaldelijk uitvoeren  van 

nieuwe dingen de vaardigheid, sneller, accurater en automatischer wordt uitgevoerd. Deze informatie 

wil ik graag met mijn kinderen en team delen. Ik vind het belangrijk dat dit in ‘Jip en Janneke taal’ 

wordt uitgelegd. Ik wil daarom op zoek gaan naar boeken en filmpjes die uitleg geven over de 

werking van het brein.  Ik heb twee prentenboeken gekocht waarin door middel van plaatjes wordt 

uitgelegd hoe je hersenen werken en dat je van feedback kunt groeien. Het lijkt mij niet alleen 

interessant om hiermee aan de slag te gaan in mijn stamgroep maar ook tijdens de teamvergadering 

zou ik dit graag met mij collega’s willen delen.  

 

Bij stap 6 is het de bedoeling dat de leerkrachten de ouders kennis bijbrengen over de hersenen. De 

laatste maar zeker onmisbare stap is het controleren, evalueren en herzien van de schoolprotocollen. 

Na het investeren in tijd en kennis het opbouwen van een ‘Growth Mindset’- cultuur is het belangrijk 

dat het proces regelmatig wordt geëvalueerd. Je kunt dit volgens Ricci (2017) doen door te 

observeren, daarnaast zou een kleinere groep de taak op zich kunnen pakken om de ontwikkeling 

richting een ‘Growth Mindset’-cultuur te bevorderen. Zo zou men bijvoorbeeld nieuwe artikelen of 
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onderzoeken kunnen verzamelen die worden gepubliceerd over neurowetenschappen in het 

onderwijs en ‘Growth Mindset’.   

5.3.3 Feedback 

Feedback is volgens Hymer & Gershon (2017) de informatie die wordt gegeven over een aspect van 

iemands gedrag, prestaties of begrip. Zij stellen dat er een sterke connectie is tussen feedback, een 

uitdaging en inzet. Ook geven zij aan dat deze connectie belangrijk is om de kinderen geboeid te 

houden, te zorgen dat de kinderen weten wanneer ze iets goed doen maar ook om de kinderen hun 

zwakte te laten in zien. Hierbij richt een ‘Growth Mindset’-feedback’ volgens hen zich op informatie, 

de toekomst en het gedrag in plaats van een oordeel, het verleden en de aanleg van een persoon. Uit 

onderzoek (Hymer& Gershon, 2017) blijkt dat feedback het effectiefst is wanneer het specifiek 

gericht is op een bepaalde taak. Gerichte feedback voldoet volgens Hymer & Gershon (2017) aan, 

informatie over de inzet, suggesties over verbeteringen, vragen over wat en hoe zij de taak volbracht 

hebben, identificatie van gebruikte denkprocessen, uitdagingen om dingen anders te doen de 

volgende keer.  Ook Rosental en Jacobson (1968) geven aan dat leraren die hoge verwachtingen 

hebben van hun kinderen veel vragen stellen. Ook geven de leerkrachten de kinderen de tijd om na 

te denken. Zij helpen hen om een goed antwoord te formuleren, door verdiepende vragen te stellen.  

 

We hebben het heel vaak over soorten feedback. Welke feedback is effectief en welke feedback is 

minder effectief. Toch merk ik aan mezelf dat ik snel weer terug val in mijn oude routines. Ik merk dat 

ik rekening houd met het verschil tussen ‘Fixed’ en ‘Growth’ feedback. Toch zou mijn feedback nog 

specifieker mogen zijn. Ook bij het gebruik van verschillende vragen stellen, zou een format met 

voorbeeldvragen helpen.  

 

Volgens zowel Rosental & Jacobson als Hymer & Gershon (2017) is het dus belangrijk om vragen te 

stellen en feedback te geven. Voerman & Faber (2016), onderwijskundige onderzoekers en schrijver 

van het boek ‘Didactisch Coachen’, geven ook aan op welke manier je dat zou moeten doen. Zij 

stellen namelijk dat feedback geven vanuit cognitief leren belangrijk is maar ook het oogpunt van 

emotie kan feedback oproepen. Voerman & Faber (2016) stellen dat een leer-bevorderende 

feedback specifiek, doel gerelateerd en niet te lang is.  De positieve en negatieve feedback moet 

hierbij volgens hen een verhouding hebben van 3:1. Feedback gaat volgens  Voerman & Faber (2016) 

over de inhoud of de taak, de strategie of de aanpak en de modus van het kind. Met het woord 

‘modus’ kan het kind helpen aan te geven, hoe hij of zij in zijn vel zit. Voerman & Faber (2016) geven 

aan dat  feedback op de modus heel erg behulpzaam kan zijn om de leerling met hun modus om te 

leren gaan. Soms kunnen emoties nog niet zo makkelijk gekanaliseerd worden.  Een steunzin hierbij 

kan zijn: ‘Hoe zorg je ervoor ondanks dat je er geen zin meer in hebt, de opdracht toch af te maken?’. 

Volgens Voerman & Faber (2016) zijn er drie soorten strategieën die kinderen kunnen helpen om 

steeds meer grip te krijgen op hun leren en hun modus. Cognitieve strategieën, waarbij herhalen, 

verdiepen en structureren belangrijk is. De tweede strategie is metacognitieve strategie, hierbij gaat 

het over hoe de kinderen om kunnen gaan met de taak. Ook Hymer en Gershon (2017) spreken over 

‘meta-leren’ in hun boek ‘Growth Mindset’. Zij geven zelfs aan dat feedback het meest waardevol is 

als de kinderen gaan nadenken over hoe ze nadenken, en beginnen te leren over hoe ze leren. 

Kunnen zij zichzelf hierbij de vraag stellen wat er hen te wachten staat, hoe veel tijd dit gaat kosten 
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en welke prioriteiten zij hierin stellen? De laatste strategie is de meta-modus strategie. Hierbij zijn de 

kinderen bezig met de vragen wat zij van de opdracht vinden. De vraag die door de leerkracht gesteld 

kan worden is: ‘Hoe kunnen zij toch starten ondanks dat ze het saai vinden?’ 

5.3.4 Een ‘Growth Mindset’ creëren 

Zoals eerder al benoemd is, geeft Hattie (2008) aan dat feedback bijdraagt aan het ontwikkelen van 

een ‘Growth Mindset’. Hymer & Gershon (2017) en Voerman & Faber (2016) stellen dat men dit kan 

versterkt kan worden door een meta-element toe te voegen aan je feedback. Hier wordt in het 

volgende hoofdstuk dieper op ingegaan. Een andere techniek om denkwijzen te veranderen is 

positieve visualisatie. Hierbij stelt men zich een toekomstige situatie voor waarin alles op rolletjes 

loopt. Men heeft hier feedback over de toekomst. Deze techniek helpt volgens Hymer & Gershon 

(2017) om bij kinderen een ‘Growth Mindset’ te ontwikkelingen. Een helpend middel om ervoor te 

zorgen dat kinderen een ‘Growth Mindset’ gaan creëren is om een doelen-werkblad bij te houden 

met daarop de kolommen, ‘datum’, ‘feedback’ en ‘jouw mening’. Kinderen kunnen op deze manier 

bijhouden welke feedback ze hebben ontvangen en of het een positieve uitwerking heeft gehad.  

Concrete handvatten voor de leerkracht: 

De volgende activiteiten zorgen volgens Hymer & Gershon (2017) voor een positieve invloed naar 

een ‘Growth Mindset’: 

- Geef de kinderen een vraagstuk waarbij ze diverse oplossingen mogen uitproberen 

- Laat de kinderen in een groep aan een opdracht werken. Een van hen noteert alle 

vergissingen die gemaakt worden. Reflecterende steunvragen zouden hierbij kunnen zijn: 

o Welke fout heb je gemaakt 

o Waarom was dat nuttig? 

o Wat heb je ervan geleerd? 

- Geef al je kinderen een kladblok waarin ze eerst met alles mogen oefenen. 

- Stimuleer ze ook in geschreven werk dingen uit te proberen. Door bijvoorbeeld opnieuw te 

beginnen, uitwerkingen te laten zien of aantekeningen te maken in de kantlijn. 

- Toon modelgedrag aan de klas en geef daar toelichting op. Steunzin: ‘Deze fout was dus heel 

nuttig voor mij, omdat ik ervan geleerd heb….’ 

- Laat kinderen onderzoeken hoe lang een bekend iemand nodig had om zijn/haar ideeën en 

vaardigheden te ontwikkelen en hoeveel fouten hij/zij daarbij heeft gemaakt.  

- Laat kinderen twee weken iets nieuws proberen. Ze houden hun fouten, ervaringen en wat 

geleerd is bij.  

- Noem werk wat in de klas gedaan wordt voortaan ‘werk-in-ontwikkeling’. 

- Kondig tijdens activiteiten regelmatig ‘nakijktijd’ aan. De kinderen controleren dan hun werk 

en bedenken wat ze kunnen veranderen.  

- Gebruik het woord ‘leren’ in plaats van werken. Steunzin; ‘Ga eens verder met leren groep 

drie’ of ‘Jullie hebben veel geleerd vandaag, groep 8’. 

- Beoordelingen voor inzet meer betekenis geven voor de kinderen. Deze beoordelingen 

onderverdelen in zes onderdelen: argumentatie, zorgvuldig schrijven, grondig nadenken, 

deelname aan de les, deadlines halen en initiatief nemen. 

 Dit sluit overigens volledig aan bij de zeven essenties van het Jenaplanonderwijs waar Velthausz & 

Winters (2017). Zij geven namelijk aan dat Jenaplanners ondernemende (1) mensen willen , die 
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kunnen plannen(2) en samenwerken(3), mensen die iets kunnen creëren (4)en dat kunnen 

presenteren (5). Ze moeten volgens hen na kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren (6) 

en verantwoordelijk (7) kunnen en willen dragen.  

Steunzinnen die volgens Hymer & Gershon (2017) bijdragen aan een ‘Growth Mindset’. Door het 

stellen van deze vragen, stimuleert de leerkracht, volgens Hymer & Gershon (2017), op een gerichte, 

zinvolle manier na te denken over hun inzet. 

- ‘Heb je goed nagedacht over hoe je moest reageren op uitdagingen?’ 

- ‘Heb je doorgezet toen het moeilijk werd?’ 

- ‘Heb je de makkelijkste weg genomen? Was de makkelijkste weg ook de beste?’ 

- ‘Had je beter eindresultaat kunnen leveren of niet? Waarom?’ 

- ‘Kun je aan het werk zien dat je diep hebt nagedacht en jezelf hebt uitgedaagd?’ 

- ‘Heb je gemerkt wat er met je gebeurt als het moeilijk wordt?’ 

- ‘Wat doe je als je merkt dat je gefrustreerd raakt? Waarom reageer je zo, denk je? Heb je 

daar iets aan? Wat dan?’ 

Hymer & Gershon (2017) stellen dat het geheugen de kern is van alle kennis en begrip, en het 

leerprocessen ondersteunt. Zij geven aan dat er vijf geheugenstrategieën helpend kunnen zijn om 

het leerproces in eigen hand te nemen en zo het metacognitieve bewustzijn te stimuleren.  

- Ezelsbruggetjes 

- Lijstjes maken 

- Notitiepapier gebruiken 

- Verhaaltjes maken zodat informatie makkelijker te onthouden is.  

- Associaties aanbrengen tussen woorden, beelden, geluiden en geuren.  

Niet alleen de vijf geheugenstrategieën zijn volgens Hymer & Gershon (2017) helpend maar ook de 

stoplicht-techniek blijkt te werken. Hierbij leggen kinderen aan de hand van kaarten uit hoe ze ervoor 

staan, en leren zij na te denken over het nadenken. Een rode kaart bovenop wilt zeggen dat men het 

niet begrijpt. De oranje kaart bovenop wilt zeggen dat men sommige dingen begrijpt, maar niet alles. 

De groene kaart bovenop wilt zeggen dat de kinderen het helemaal begrijpen.  

5.4 Didactisch coachen  

Zowel Hymer & Gershon (2017) als Voerman en Faber (2016) stellen dat complimenten, beloningen 

en prestatiecijfers werken als extrinsieke bekrachtiging, gericht op de resultaten en niet op de 

intrinsieke bevrediging van de taak zelf. Zij gaan volgens hen ten koste van de intrinsieke motivatie 

van de kinderen om hun vaardigheden, kennis en competenties te laten groeien. Het in goede banen 

leiden van toekomstig gedrag is groter wanneer je positieve feedback, erkenning en aanmoediging 

geeft. Hierbij kan didactisch coachen volgens Voerman & Faber (2016) een oplossing zijn om ervoor 

te zorgen dat de kinderen door middel van feedback en vragen een hoger niveau bereiken. 

Didactisch coachen houdt volgens Voerman & Faber (2016) in hoe men als leerkracht het beste 

helpende aanwijzingen kan geven en vindt volgens hen plaats in een interactieproces. Zij geven 

hierbij aan dat het combineren van feedback geven en vragen stellen het meest effectief is en men 

hiermee de ‘Growth Mindset’ stimuleert. Waarbij Hymer & Gershon spreken over het reflecteren op 

taakniveau, procesniveau en zelfreguleringsniveau om op deze manier een meta-element toe te 

voegen aan je feedback, spreken Voerman & Faber (2016) het belang van feedback op inhoud, de 
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strategie en modus.  Hierbij stellen zij dat kwalitatieve feedback voldoet aan de volgende punten die 

zij hebben verwerkt in een AB3C- model.  

Tabel 2 AB3C- model, (Voerman & Faber, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Het doel is volgens hen om op de AB3C manier, van het kwalitatief didactisch coachen, ‘Scaffolding’, 
uitdagen in de naaste ontwikkeling, te bereiken. ‘Scaffolding’ betekent  ‘in de steigers zetten’. Bij 
‘Scaffolding’ biedt de leerkracht ondersteuning die steeds net boven het niveau van een leerling ligt, 
waardoor de leerling een hoger niveau kan bereiken. 
 

5.5 Een differentieerde, responsieve stamgroep draagt bij aan een ‘Growth Mindset’-cultuur 

Zoals in 5.3.1 beschreven is, geeft Ricci (2017) aan dat er een aantal stappen zijn die een bijdrage 

kunnen leveren aan het verkrijgen van een gedifferentieerde leeromgeving. Hierin bedoelt Ricci 

(2017) met differentiatie, de manier waarop een leerkracht reageert op de behoeftes van een kind, 

zodat hij op het juiste niveau wordt uitgedaagd. Niet alleen voor de school en het team heeft zij een 

stappenplan bedacht. Ook voor de stamgroep heeft zij nagedacht over de manier waarop de 

leerkracht kan bijdragen aan het bevorderen van een ‘Growth Mindset’. De eerste fase bestaat bij 

haar uit het inschatten van de beginsituatie van de kinderen en het eventueel afnemen van een pre-

assessment. Door het activeren van de voorkennis wordt het aanleren van een nieuwe vaardigheid of 

nieuw concept makkelijk.  

 

In de teamvergaderingen hebben wij het veel over het geven van een korte en bondige 

rekeninstructie. Ik merk dat ik hierin zoekende ben naar de manier waarop ik dit vorm kan geven. 

Mijn collega gaf mij als tip, de rekeninstructie te starten met een filmpje. Op deze manier worden de 

kinderen geprikkeld en de voorkennis te geactiveerd. Bij het geven van mijn rekeninstructies start ik 

nu de meeste lessen met een filmpje. Zo geeft Ricci (2017) aan dat men ook zou kunnen kiezen voor 

het maken van een tekening over hetgeen wat ze al weten van dit rekenonderwerp. Door de kinderen 

dit te laten uitleggen en kritische vragen te stellen kan men erachter komen wat de beginsituatie is 

van de kinderen.  

 

Pre-assessments zijn volgens Ricci (2017) van belang om te zorgen dat zowel de kinderen als de 

leerkracht uitgaan van een ‘Growth Mindset’ en geloven dat inzet de belangrijkste factor is die het 

succes bepaalt. Daarnaast geeft Ricci (2017) in de volgende stap aan dat het belangrijk is op 
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curriculum te gaan ‘compacten’. Hiermee wordt er bedoelt dat het curriculum per klas en vak 

gestroomlijnd kan worden door de inhoud te verwijderen die de kinderen al eerder hebben geleerd 

en beheersen. Het is belangrijk volgens Ricci (2017) de stamgroep wordt ingedeeld in kleine flexibele 

groepjes voor verschillende vakken en kennisgebieden. Zo wordt nu de groep vaak ingedeeld op 

basis van niveau in plaats van op instructiebehoeften. Het is verstandiger volgens Ricci (2017) om de 

kinderen in te delen aan de hand de resultaten van een pre-assessment in plaats van de score van de 

laatste toets. Zij geeft aan dat er een gedifferentieerd en flexibel groeperen van de grondbeginselen 

moet zijn van homogeen gegroepeerde klassen. Naast het in-orde hebben van het gedifferentieerd 

en flexibel groeperen van je groep geeft Ricci (2017) aan dat het belangrijk is om heldere 

verwachtingen te scheppen in je stamgroep. Ricci (2017) geeft aan dat men in de les korte instructies 

moet geven die aansluiten bij de instructiebehoeftes van de kinderen. Deze behoeftes kunnen nooit 

allemaal hetzelfde zijn omdat er niveauverschil zit tussen de kinderen. Ook stelt zij dat er tijd over 

moet blijven voor individuele hulp. Daarnaast raadt Carol Ann Tomlinson (2001) aan om gebruik te 

maken van ankeractiviteiten over de inhoud waar de kinderen zelfstandig mee verder kunnen. Deze 

ankers dienen volgens haar als een verrijking van de stof die op dat moment wordt behandeld.  

 

Het bovenstaande sluit volledig aan op de manier van werken in het Jenaplanonderwijs waarbij er 

gewerkt wordt in blokuren met korte cursussen. Ik heb zelf voor een aantal individuele gevallen wel 

eens een pre-assessment afgenomen. Ik merkte dat dit helpend was. Voor deze kinderen ben ik gaan 

compacten. Het lijkt mij interessant om uit  te zoeken wat er gebeurt met mijn management als ik  

pre-assessments ga afnemen voor mijn hele groep. Ik merk nu namelijk dat ik het idee heb, dat ik de 

hele dag door instructies moet geven.  De kinderen maken in mijn groep gebruik van hun weektaak. 

Hierin staan op Snappet ‘cadeautjes’ waaraan ze kunnen werken. Dit zou men kunnen vergelijken met 

de ankeractiviteiten waar Ricci (2017) over spreekt. 

 

Het tussentijds controleren van het begrip moet ook een onderdeel zijn van een responsieve 

leeromgeving. ‘Formatieve assessments’ vindt plaats door doorlopende evaluaties, observaties en 

herhaling van de leerstof. Hiermee bedoelt Ricci (2017) dat een pre-assessment onvoldoende is om 

de kinderen in te delen bij een bepaalde groep. Door formatieve assessments af te nemen, kunnen 

de verwachtingen worden bijgesteld. Als men de vooruitblik heeft gedaan, een pre-assessment heeft 

uitgevoerd, het curriculum voor sommige kinderen compacter heeft gemaakt, instructiegroepen zijn 

gevormd en kansen zijn gecreëerd voor verrijking en versnelling dan draag je als leerkracht bij aan 

een ‘Growth Mindset’-cultuur. Vervolgens is het tijd voor het summatief assessment. Dit assessment 

moet volgens Ricci (2017) op het begrip van de inhoud die is afgestemd op de leerling. Ricci (2017) 

geeft namelijk aan dat wanneer cijfers alleen worden gegeven op basis van het begrip, de kinderen 

door middel van het pre-assessment altijd een tien kunnen halen, voordat ze ook maar enige 

instructie hebben ontvangen. In dit scenario heeft geen enkel kind inzet getoond maar wordt degene 

toch beloond met een tien. Deze situatie zorgt volgens Ricci (2017) voor een typische ‘Fixed Mindset’ 

ontwikkeling. De formatieve en summatieve assessments zullen dus volgens Ricci (2017)per groep 

gedifferentieerd moeten zijn.  
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Ik vind het lastig om formatieve assessments af te nemen. Op mijn Jenaplanschool heb ik te maken 

met methodetoetsen die aansluiten bij een thema of blok. Er wordt bij een toets door verschillende 

kinderen wel  een stuk verdieping getoetst maar dit is minimaal. Ik vraag mij af hoe je een passend 

formatief assessment kunt ontwikkelen voor het kind. Dit zou ik kunnen uitzoeken. Ik vind dit ook een 

stuk visie wat eventueel opgepakt kan worden met het team, mochten zij hier ook iets mee willen 

doen. Als stamgroepleider zou ik meer waarde moeten hechten aan het  beoordelen van de inzet en 

het proces van een kind. Ik zou graag een passend format willen vinden waarbij ik de voortgang van 

het proces nog beter in beeld kan krijgen. Het zou namelijk voor het kind in mijn stamgroep mooi zijn 

als ik dit kan visualiseren. Dit proces probeer ik momenteel als zo goed mogelijk weer te geven in het 

portfolio van het kind. 

 

Ricci (2017) heeft onderzoek gedaan naar kritisch denken en een ‘Growth Mindset’-cultuur. Dit gaat 

volgens haar samen. Zij geeft aan dat men mag verwachten van kinderen dat ze de uitdaging aan 

willen gaan en dat de leerkracht er voor moet zorgen dat er uitdagingen beschikbaar zijn. Zo heeft 

Ricci onderzoek gedaan in de groepen 4 en 5. Zoals eerder aangegeven blijkt het voor het creëren 

van een ‘Growth Mindset’  belangrijk te zijn om de kinderen op te hoogte te brengen van hoe het 

brein werkt. Ze moeten namelijk leren dat elke keer als de kinderen iets nieuws leren, een verbinding 

wordt aangelegd (Moser, 2011).  Door samen met de leerkrachten bepaalde interventies toe te 

passen door middel van redeneringsspellen, heeft er een ontwikkeling plaats gevonden op het 

gebied van kritisch denken en een ‘Growth Mindset’. Zij heeft ervoor gekozen om de leerkrachten 

met het spel ‘Thinkfun’ te laten oefenen. In dit spel laten de spelers specifiek oefenen met redeneren 

in een non-verbaal format. Door de oplopende moeilijkheidsgraad van de niveaus worden de 

kinderen steeds meer uitgedaagd. Door de spellen toe te voegen nam niet alleen de 

redeneringsvaardigheid van de kinderen toe, de denkspellen op het gebied van redeneren en 

problemen oplossen droegen ook bij aan een veranderde ‘Mindset’ bij de leerkrachten en ook bij 

sommige kinderen. De motivatie van de kinderen werd vergroot door de spellen in combinatie met 

de lessen over ‘Growth Mindset’.  

 

Ik vraag mij af op welke manier dit voor mijn groep invloed heeft. Zo ben ik van plan om lessen te 

gaan geven over hoe het brein werkt. Daarbij denk ik dat het belangrijk is om ook met een aantal 

kinderen een aantal breinbrekers-spellen in te gaan zetten, zoals het spel van ThinkFun. Als leerkracht 

vind ik het soms moeilijk om kinderen te zien falen, vooral als ze er veel moeite voor gedaan hebben 

om de stof eigen te maken. Zo probeer ik mislukkingen te zien als beloningen, want van fouten leert 

men het meest. Het blijkt niet makkelijk te zijn om falen te verwelkomen, maar ook blijkt dat het voor 

kinderen makkelijker wordt naarmate ze weten over hoe de hersenen werken. (Moser,2011). Het is de 

taak van de leerkracht om de kinderen uit je stamgroep ervan te overtuigen dat de prestaties niet het 

gevolg zijn van externe factoren, maar van hun eigen handelen en gedrag (Dweck, 2006).  

 

5.5.1 De rol van motivatie  

Motivatie heeft volgens Ricci(2017) ook een belangrijke rol bij de manier waarop kinderen van hun 

fouten kunnen leren. Zo spreekt zij over de attributietheorie van Bernard Weiner (1974, 1980), de 
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voorloper van de ‘Growth Mindset’-theorie. Deze theorie stelt dat succesvolle mensen hun succes 

vaak te danken hebben aan hun inzet (een interne factor) en dat mensen die niet succesvol zijn de 

neiging hebben om dit toe te schrijven aan de moeilijkheid van de taak en/of pech (een externe 

factor). Zo beschrijft Pink (2009) in zijn boek dat een intrinsieke beloning veel beter werken dan 

extrinsieke beloningen. Met intrinsieke beloningen wordt de persoonlijke bevrediging bedoelt, die je 

voelt wanneer je iets nieuws het volbracht. Met de extrinsieke beloning worden de beloningen van 

buitenaf bedoelt, die iemand anders je heeft beloofd te ontvangen wanneer jij je doel behaald hebt.  

‘’ In omgevingen waarin extrinsieke beloningen een zeer grote rol spelen, werken veel mensen alleen 

maar tot het punt dat hun de beloning oplevert- en niet verder. Dus als kinderen een beloning krijgen 

wanneer ze drie boeken hebben gelezen, zullen veel van hen geen vierde boek pakken, laat staan 

levenslange lezers worden’’ (p.63)  

Ricci (2017) stelt dat kinderen doorlopend herinnerd moeten worden dat ze slimmer kunnen worden 

en dat elk stel hersenen daartoe de veerkracht heeft. Het gaat erom hoe je je hersenen gebruikt. Zij 

stelt dat leerkracht creatieve manieren moeten gebruiken om het concept van ontwikkelbare 

intelligentie te onderwijzen en te herhalen.  

 

5.6 Relatie tot Jenaplanconcept  

Freudenthal, internationaal secretaris in de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding 
en Onderwijs (W.V.O), de Nederlandse afdeling van de internationale New Educational Fellowship 
(N.E.F.), heeft Jenaplan in Nederland groot gemaakt (Velthausz & Winters, 2017). In haar acht 
grondprincipes waaraan Jenaplanscholen zich kunnen spiegelen geeft zij het belang aan van 
‘Opvoeden tot kritisch denken’. Waarmee zij het belang aangeeft om alles te bevragen naar de zin en 
het nut van zaken. Dit grondprincipe sluit aan bij de overtuiging van mensen die geloven in een 
‘Growth Mindset’. Oftewel mensen met een groeiende ‘Mindset’ geloven dat intelligentie, talent, 
vaardigheden en zelfs sportieve aanleg, kunnen worden ontwikkeld door middel van feedback. Ook 
geeft Freudenthal aan in een van haar acht grondprincipes het belang van dialoog. Even als Voerman 
& Faber (2016), die ook aangeven dat feedback pas effectief is als het plaatsvindt in een 
interactieproces.  
 
Zoals je al in het voorgaande hoofdstuk ‘Onderzoeken’  hebt kunnen lezen, geeft Hattie (2008) aan 
dat het belangrijk is om de kinderen minder te vaak te labelen en in niveaugroepen te plaatsen. Hij 
geeft aan dat kinderen, ongeacht hun niveau, elkaar effectieve feedback kunnen geven als het goed 
wordt voorgedaan. Dit sluit natuurlijk erg goed aan bij het Jenaplanconcept waarin er wordt gewerkt 
met heterogene groepen. Om een Jenaplanschool meer herkenbaar te maken zijn er voor de 
Nederlandse Jenaplanscholen twintig basisprincipes opgesteld. Deze basisprincipes zijn ontwikkeld 
door Kees Both en Kees Vreugdenhil. Deze basisprincipes zijn opgedeeld in drie delen, ‘de mens’, ‘de 
samenleving’ en de ‘school’.  In basisprincipe zestien wat valt onder het deel ‘school’, wordt 
aangegeven dat er op een Jenaplanschool overwegend heterogene groepering van kinderen 
plaatsvindt, naar leeftijd en ontwikkelingsniveau, teneinde het leren van en zorgen voor elkaar te 
stimuleren.  
 
Velthausz & Winters, JAS - (Jenaplan Advies en Scholing) schoolbegeleiders, coaches en 
Jenaplanpedagogen geven in hun boek ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’ aan dat een 
stamgroep één groep is, en geen verzameling kinderen uit drie verschillende leerjaren of groepen. 
Hierbij geven zij aan dat je als kinderen verder gaat met leren waar je in de vorige stamgroep 
gebleven bent. Kinderen leren hierbij hulp vragen en bieden. Kinderen groeien volgens Velthausz & 
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Winters (2017) op een Jenaplanschool van leerling naar gezel en meester. Na het lezen van de 
resultaten en aanbevelingen uit de onderzoeken van Hattie (2008) en de principes en werkwijze van 
de Jenaplanscholen (Velthausz & Winters, 2017) kan men dus concluderen dat deze heterogene 
groepen zorgen voor een positieve bijdrage aan een ‘Growth Mindset’.  
Hymer & Gershon (2017) stellen dat je als school de taal die je gebruikt in je beleidsdocumenten veel 

invloed kan hebben op het dagelijks taalgebruik. Hierbij spreken zij vanuit de ‘Mindset’-theorie over 

de verschillen tussen een ‘Fixed- ondertoon en een ‘Growth- ondertoon’.  

 

‘Fixed’-ondertoon: ‘Growth’-ondertoon:  

Aanleg, ergens goed in zijn Vaardigheden, ergens beter/vaardiger in 
worden 

Werk (iets dat we, waarschijnlijk met tegenzin, 
doen voor een ander) 

Leren (iets dat we uit eigen keuze doen voor 
onszelf) 

Getalenteerd, hoogbegaafd (impliceert 
genetische voorzienigheid) 

Doel bereiken (mogelijkheid als gevolg van 
doorzetten en kansen gebruiken) 

Beloningen (sterk behavioristisch, neigt richting 
volgzaamheid) 

Erkenning (warm bevestigen, maar met nadruk 
richting autonomie van de lerende) 

Resultaten, prestatiegegevens, uitslagen Leren, leren, leren 

(Tabel 1., ‘Mindset’  beleidsuitspraken,  Hymer & Gershon, 2017) 

In het boek ‘Jenaplan, een school om samen te leven’ wordt gesproken over; GOED, BETER, BEST. Zo 

geven Velthausz & Winters aan dat driejarige stamgroepen een belangrijke basis zijn voor een 

Jenaplanschool. Als de school het nog niet is gelukt om dit realiseren zou men na moeten denken 

over hoe men dat in de toekomst wel kan. Velthausz & Winters (2017) spreken van de kopjes goed 

beter en best waarbij de groepsleider en school kunnen aangeven waarin zij nog kunnen groeien. Uit 

de manier blijkt dat ook zij vanuit een ‘Growth Mindset’ denken.  

8. Methode  
Om dit onderzoek succesvol af te ronden ben ik op zoek gegaan naar de medewerking van drie 
verschillende kinderen uit mijn stamgroep. Hiervoor wil ik ter introductie een prentenboek voorlezen 
over het ontvangen van feedback. Vervolgens ben ik van plan om bij de kinderen een enquête af te 
nemen om op deze manier zicht te krijgen op de ‘Mindsets’ in mijn groep. Na de analyse van de 
enquête wil ik met drie kinderen aan de slag gaan door middel van de concrete handvatten van 
Hymer & Gershon (2017) voor de leerkracht.  

9. Actieplan 
Onderzoeksthema; Op welke manier geef ik als stamgroepleider een positieve bijdrage aan de 

omschakeling bij kinderen van een ‘Fixed’ naar een ‘Growth Mindset’. Hierbij ben ik gegevens gaan 

verzamelen om mijn probleemanalyse compleet te maken. Ik heb hierbij een enquête afgenomen, 

een groepsgesprek gevoerd aan de hand van het boek over feedback en verschillende observaties 

gedaan. Deze gegevens heb ik geanalyseerd en uitgewerkt in mijn vooronderzoek. Ik heb vervolgens 

een plan gemaakt. Ik heb theoretische achtergronden nodig om op deze manier met praktische 

handvatten in mijn stamgroep aan de slag te gaan. Ik ben dus gestart met het lezen en 

documenteren van theorie over ‘Mindset’. Dit heb ik verwerkt in mijn theoretisch kader. Uit dit 

theoretisch kader heb ik drie verschillende interventies gekozen waarmee ik in mijn stamgroep aan 

de slag ga. Zo ga ik een les geven over het brein, ga ik meer aandacht geven aan mijn reflectiekringen 

en ga ik letten op mijn manier van het ‘prijzen’ van kinderen. Ik wil hierbij een logboek bijhouden 



 

20 
 

waarin ik praktijksituaties beschrijf. Ik hoop hiermee de ‘Mindset’ van de kinderen te veranderen 

waarbij ze meer begrip krijgen over hoe het brein werkt en zo een stapje dichter komen bij een 

groeiende ‘Mindset’. Ik hoop dat ik door middel van de reflectiekringen de kinderen meer kan laten 

nadenken over hun metacognitie, het ‘leren leren’. Ik hoop dat ik hierbij meer verdieping krijg in mijn 

reflectiekringen. Ik hoop dat ik met mijn feedback de kinderen kan laten groeien. Ik denk dat, als de 

reflectiekringen inhoudelijk in orde zijn, dit als instructie dient voor het werken tijdens het volgende 

blokuur.   

Onderzoeksvragen  

Op welke manier heeft de stamgroepleider een positieve bijdrage aan de omschakeling bij kinderen 
van een ‘Fixed’ naar ‘Growth Mindset’? 
  
Deelvragen: 
Wat houdt een ‘Mindset’ in? 
Wat is een ‘Growth Mindset’? 
Wat is een ‘Fixed Mindset’? 
Wie heeft ze bedacht? 
Welke onderzoeken zijn er gedaan naar ‘Mindset’ en wat zijn de resultaten hiervan? 
Welke relatie heeft deze ‘Mindset’ met het Jenaplanonderwijs? 
Op welke manier sluit  deze ‘Mindset’ aan bij de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs?  
Welke rol moet een stamgroepleider hebben?  
Wat betekent dit voor mijn groep? 
Wat houdt feedback in? 
Hoe begin je met het opbouwen van een ‘Growth Mindset’-cultuur in mijn stamgroep? 
Waarom is kritisch denken belangrijk voor een ‘Growth Mindset’-cultuur in de klas? 
Hoe kun je kinderen helpen een ‘Growth Mindset’ te ontwikkelen?  
 

10. Actieplan; interventies zichtbaar maken 
In december ben ik gestart met het voorlezen van het boek over feedback. In januari heb ik het boek 

voor de tweede keer voorgelezen.  Dit boek gaat over een jongetje Max die niet goed weet hoe hij 

moet reageren op positieve en negatieve feedback. Hij leert dat je van negatieve feedback kunt 

groeien. Tijdens het lezen van dit boek zijn er verschillende vragen ontstaan zoals ‘Wat is de beste 

manier om op complimenten te reageren?’, ‘Hoe weet je of iemand oprecht is wanneer hij of zij een 

aardige dingen tegen je zegt?’ ‘Wie herkent zich in Max?’ ‘Wanneer had je dit dan?’ 

Na het voorlezen van dit verhaal heb ik met de kinderen een gesprek gehad over hun eigen 

‘Mindset’. Hierin waren de meningen verdeeld. Sommige kinderen gaven aan dat ze ervan houden 

om dingen te doen waar ze van leren, ook als ze daarbij fouten maken. Andere kinderen geven aan 

dat ze graag alles in één keer goed willen doen. Ook konden de kinderen mij vertellen dat ze het 

moeilijk vinden om meer tijd te besteden aan werk wat ze lastig vinden.  

Na het bespreken van het boek heb ik de kinderen een enquête laten invullen. Ik ben op zoek gegaan 

naar een passende vragenlijst om op deze manier zicht te krijgen op de ‘Mindsets’ van de kinderen in 

mijn stamgroep. Zo heb ik via ‘W2insight’, een bureau wat met teams aan de slag gaat om een 

groeicultuur te ontwikkelen, een enquête gevonden. In deze enquête is het de bedoeling dat de 

kinderen moeten luisteren naar stellingen. Nadat ze de tijd hadden gekregen om na te denken over 

deze stelling, was het de bedoeling dat ze het antwoord omcirkelden wat het meeste bij hen past. 

Aan de hand van het aantal punten kwam er een uitslag over de ‘Mindset’ van de kinderen.  Met 
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deze scores heb ik de kinderen kunnen indelen in vijf verschillende categorieën. De kinderen die met 

hun scores uitkomen bij de eerste drie categorieën hebben overwegend een ‘Fixed Mindset’. De 

kinderen die met hun scores uitkomen bij de laatste twee categorieën hebben overwegend een 

‘Growth Mindset’. In totaal hebben 18 kinderen deelgenomen aan mijn enquête. 

Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de helft van de kinderen uit mijn stamgroep 

een groeiende ‘Mindset’ heeft. Zij geloven dat je intelligentie en vaardigheden kunt laten groeien en 

dat je fouten mag maken zodat je hiervan kunt leren. De andere helft van de groep denkt dat de 

vaardigheden en intelligentie waarschijnlijk niet veel zullen veranderen. Zij houden van stof waarbij 

ze goed kunnen scoren zonder daar veel moeite voor te hoeven doen. 

 

Ik zou graag willen dat meer dan de helft van de kinderen van mijn stamgroep een ‘Growth Mindset’ 
krijgt. Zoals in het theoretisch kader is terug te lezen geeft Ricci (2017) aan dat kinderen doorlopend 
herinnerd moeten worden dat ze kunnen groeien en dat elk stel hersenen daartoe de veerkracht 
heeft. Zij stelt dat de leerkracht creatieve manieren moeten gebruiken om het concept van 
ontwikkelbare intelligentie te onderwijzen en te herhalen. Hierin geeft ze aan dat er een aantal 
stappen zijn die doorlopen kunnen worden om op deze manier een gedifferentieerde leeromgeving 
te creëren.  
 
De eerste stap bestaat bij haar uit het inschatten van de beginsituatie van de kinderen en het 
eventueel afnemen van een pre-assessment. Door het activeren van de voorkennis wordt het 
aanleren van een nieuwe vaardigheid of nieuw concept makkelijker. Dit is de reden waarom ik de 
kinderen heb gevraagd om te tekenen en op te schrijven wat ze al van hersenen af weten. 
Ik heb de kinderen verteld dat ik bezig ben met een onderzoek. Ik heb een korte samenvatting 
gegeven van de voorafgaande interventies. Zo hebben wij hiervoor samen gelezen in een 
prentenboek over feedback en een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst hebben we samen 
besproken. Ik heb hierbij aan de kinderen gevraagd of ze zichzelf herkennen in de uitslag van de 
enquête. Iedereen herkent zichzelf in de uitslag van de vragenlijst. Vervolgens heb ik de kinderen 
verteld dat de uitslag niet goed of fout is. Ik heb de kinderen uitgelegd dat je door de lessen die ik ga 
geven misschien anders over dingen kunt gaan denken. In de lessen en opdrachten die ik ga geven 
gaan we het hebben over de hersenen. Ik heb de kinderen verteld dat ik graag van de kinderen wil 

Mindset in mijn stamgroep

17-24 / fixed mindset

25-32/ fixed mindset

33-40/ growth mindset

41- 48/growth mindset
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weten, wat ze al van de hersenen af weten. Ik heb alle kinderen het format gegeven uit het boek van 
Ricci (2017). Hierin wordt er aan de kinderen gevraagd om de hersenen zoals zij denken dat die eruit 
zien te tekenen. Vervolgens wordt er gevraagd of ze alles wat ze over de hersenen weten willen 
opschrijven. 
Een aantal resultaten zijn terug te zien in bijlage 2. Uit dit onderzoek is gebleken dat veel kinderen 
weten waar de hersenen in het hoofd zitten en hoe ze er ongeveer uit zien. Zeven van de achttien 
ondervraagde kinderen geven aan dat je je hersenen nodig hebt om na te denken en om te bewegen. 
Een kind geeft aan dat je met je hersenen kunt zorgen dat je geen fouten maakt. Negen van de 
achttien ondervraagde kinderen geven aan dat je met je hersenen veel kunt onthouden. Uit dit 
onderzoek kan er dus gesteld worden dat de kennis over de werking van de hersenen niet groot is.  
 

Voorstel interventies  
 
Zoals Dweck (2012), Ricci (2017) en Moser aangeven heeft kennis over de hersenen invloed op het 
hebben van een ‘Growth Mindset’. Ik ben van plan om een aantal interventies te plannen waarbij ik 
lessen geef over de werking van het brein. Ik ben geïnspireerd door de interventies van Carol Dweck 
die Ricci (2017) heeft uitgewerkt in het boek ‘Mindset op school’. Ik denk dat de ideeën voor de 
opbouw van de lessen rondom de hersenen aansluit bij de belevingswereld van de kinderen omdat 
het verhaal wordt gevisualiseerd. Ik zou graag willen starten met een filmpje over de werking van het 
brein. Vervolgens zou ik de kinderen zelf willen laten ervaren hoe het is om een neuron te zijn. De 
reden waarom ik hiervoor gekozen heb, is omdat ik hierdoor de kinderen wil helpen bij het 
ontwikkelen van een conceptueel begrip. Mijn doel is dat de kinderen hiervan leren dat neurale 
verbindingen sterker kunnen worden door middel van het leren en oefenen van bepaalde kennis en 
vaardigheden. Bij deze les wil ik ervoor zorgen dat ik doormiddel van plaatjes over de neuronen, de 
hersenen en touwen de kinderen kan leren hoe je brein werkt. Ik ben van plan om vervolgens een 
opdracht te geven waarbij de kinderen hun sterke en nog niet zo een sterke verbindingen met 
neuronen kunnen tekenen.  Ik merk dat de kinderen in mijn groep behoefte hebben om dingen te 
tekenen. Zo wordt het voor hen visueel. Tegelijkertijd is dit voor mij een controle of de kinderen de 
stof hebben begrepen. Ik wil graag een start maken met een informatieposter over de werking van 
het brein waarin door kinderen nog eens de kern wordt samengevat op een groot vel papier. Dit vel 
wordt in de stamgroep opgehangen.  
 
Als vervolg op deze les zou ik graag een les willen geven die nog iets dieper ingaat op de 
verbindingen tussen deze neuronen. Deze verbindingen wil ik graag vergelijken met een wegenkaart. 
De ene locatie heeft meer verbindingen dan de ander. Ik wil de kinderen leren dat dit op een zelfde 
manier werkt in je brein. Hierbij wil ik graag het verhaal vertellen over het bos. Dit verhaal vertel ik 
met als doel het concept over de verbindingen te visualiseren.  
In een daaropvolgende les wil ik graag het prentenboek ‘Je fantastische elastische brein vormen & 
rekken’ voorlezen. In dit boek wordt ook door middel van veel plaatjes uitgelegd waarom het 
belangrijk is om nieuwe dingen  te leren. In dit boek komt sterk naar voren dat alles te maken heeft 
met je doorzettingsvermogen en je motivatie. Na het voorlezen van dit boek wil ik dat de kinderen de 
informatieposter gaan aanvullen met de nieuwe informatie over de werking van hun brein. Ik ben 
van mening dat ze op deze manier de stof eigen gaan maken. 
In de theorie komt naar voren dat het belangrijk is als stamgroepleider om na te denken over de 
manier waarop ik kinderen ‘prijs’. Opmerkingen zoals ‘Wat ben je toch slim’, heb ik dus bewust niet 
gemaakt. Hymer & Gershon (2017) stellen dat er een sterke connectie is tussen feedback, een 
uitdaging en inzet. Ik merk dat als ik hier bewust mee bezig ben, dit een positief effect heeft op de 
kinderen. Ik maak hierbij gebruik van de steunzinnen die worden beschreven in het boek ‘Didactisch 
coachen’. Mijn doel is om tijdens de looprondes in de blokuren steeds een passende steunzin te 
zoeken bij de observaties over de werkhouding en motivatie van de kinderen. Deze steunzin wil ik 
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vervolgens inzetten om met de kinderen in gesprek te gaan over hun werkhouding en motivatie. Ik 
ben benieuwd welk effect deze steunzinnen hebben op de inhoud en modus van het kind.   
Een andere interventie die ik graag wil inzetten, is het gebruikmaken van andere 
beoordelingsonderwerpen in de evaluatie van mijn les. In het theoretische kader geven Hymer & 
Gershon (2017) aan dat de beoordelingen op een andere manier zouden moeten worden ingedeeld. 
Zo stellen zij dat deze beoordelen zouden moeten gaan over  de argumentatie, het zorgvuldig 
schrijven, het grondig nadenken, de deelname aan de les, de deadlines halen en het initiatief nemen.  
 
Ik vind het belangrijk als stamgroepleider om vooral te kijken naar het proces in plaats van het 
product. Ik mis in mijn huidige evaluatiekringen handvatten om meer diepgang te krijgen in mijn 
evaluaties. Door middel van deze zes beoordelingen, heb ik een ingang om het gesprek in de 
reflectiekring op te starten. Deze onderdelen sluiten volledig aan op de Jenaplanessenties waarbij 
het ondernemen, plannen, reflecteren, samenwerken, verantwoorden en creëren centraal staan. Ik 
wil deze vijf evaluatiepunten ook zichtbaar maken in de kring. Zo wordt het voor de kinderen visueel. 
Door middel van wasknijpers met namen erop wil ik bij gaan houden wie zich aan een bepaald doel 
die dag gaat houden.  
 
Zoals ik al eerder heb aangegeven hebben de kinderen in mijn klas er behoefte aan om alles te 
visualiseren. Dit zou ik graag willen doen door nog meer gebruik te maken van een kladblok bij het 
maken van de rekensommen. In de praktijk ligt dit kladblok op hun tafel maar verder wordt hier 
alleen gebruik van gemaakt wanneer ik dit aangeef. 
Naast de interventies over de werking van het brein en het creëren van meer diepgang in mijn 
evaluatiekringen zou ik graag met een aantal kinderen individueel aan de slag gaan.  
Door middel van het spel ‘Rush hour’, zou ik graag het doorzettingsvermogen van de kinderen willen 
vergroten. Uit onderzoek (Dweck, 2012) is namelijk gebleken dat dit redeneringsspel ervoor zorgt dat 
de kinderen worden uitgedaagd, door de oplopende moeilijkheidsgraad van de niveaus. Dit spel 
heeft als doel om de kritische denkprocessen, met name het redeneren, te bevorderen en te 
stimuleren.  
 

10. Resultaten cyclus één  
 
Zoals ik in mijn vooronderzoek al beschreven heb, ben ik gestart met het voorlezen van het boek over 
feedback en met een enquête. Deze enquête heb ik afgenomen bij alle kinderen uit mijn stamgroep. 
De uitslag van deze enquête gaf een verdeling weer over de verschillende ‘Mindsets’ van de 
kinderen. Deze uitslag komt overeen met de observaties die ik gedurende het schooljaar in mijn 
stamgroep heb gedaan. Zoals ik in het voorstel van de interventies heb beschreven, ben ik na de 
enquête en observaties gestart met een les over de hersenen. Het doel van deze les was om zicht te 
krijgen op de beginsituatie van de kinderen over de kennis van de hersenen. Toen ik de beginsituatie 
helder in beeld had, ben ik gestart met mijn lessenserie over de hersenen. In de eerste les heb ik met 
mijn stamgroep een spel gespeeld. Dit spel had onder andere tot doel om het redenerend en kritisch 
denken te stimuleren maar ook het doorzettingsvermogen op te bouwen. Hierbij had ik een 
voorwerp in een doos verstopt. De kinderen mochten vragen stellen over de eigenschappen van het 
voorwerp. De leider van het spel mocht de vragen alleen maar met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden. 
Wanneer er een goede eigenschap werd benoemd, heb ik deze eigenschap op het bord geschreven. 
Op deze manier moesten de kinderen erachter komen welk voorwerp er in de doos zat. Uit mijn 
observaties is gebleken dat de kinderen met een ‘Fixed Mindset’ het spel al snel wilden opgeven. Ik 
heb ervoor gekozen om dit spel met de kinderen te evalueren. Ik heb hierbij de vraag gesteld wat de 
kinderen leren van het spel. Opvallend was dat de kinderen met een ‘Growth Mindset’ hier spraken 
over het niet opgeven en diep nadenken. Er waren al een aantal kinderen met een ‘Fixed’ afgehaakt. 
Toen ik aangaf dat dit ook het doel van het spel was, waren alle kinderen weer gemotiveerd om het 
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volgende voorwerp te raden. Niet alleen ik was de leider van het spel maar ook andere kinderen 
wilden wel eens de leider van het spel zijn. Dit ging niet direct goed. Wat zij in het begin lastig 
vonden, was het opschrijven van de belangrijkste eigenschappen van het voorwerp. Zij moesten hier 
zelf ook goed over nadenken. Ik stelde hier steeds de vraag: ‘Wat is nou echt een belangrijke 
eigenschap van dit voorwerp?’ Nadat we dit spel een aantal keren gespeeld hadden, koos ik ervoor 
om een spons in de doos te doen. Er werden een aantal eigenschappen op het bord geschreven. 
Zoals dat het voorwerp thuis te vinden is, het zacht is en dat je ermee kunt poetsen. Toen dit 
voorwerp geraden was, vertelde ik over de eigenschappen van de spons. Vervolgens heb ik de spons 
in een schaal gelegd en er langzaam water erbij gegoten. Ik vertelde hierbij dat de spons je hersenen 
voorstellen. Het water staat voor alle nieuwe dingen die je leert en eraan toevoegt. Doordat de spons 
uitzet, zien de kinderen dat het lijkt alsof de spons groeit. Ik vertel dat je hersenen ook groeien door 
de nieuwe kennis en informatie die je leert. In bijlage 3 zie je een foto van de les over de spons in de 
doos. Op deze manier probeerde ik de werking van de hersenen te visualiseren. In de hierop 
volgende les heb ik de kinderen een filmpje (Sohier, 2017) laten zien over de werking van de 
hersenen. Na dit filmpje heb ik de kinderen uitleg gegeven over de werking van verbindingen en 
neuronen. Dit heb ik gedaan door verschillende plaatjes te printen, onder anderen met neuronen en 
hersenen erop. Ook heb ik touwen gebruikt. Hierbij heb ik de vraag gesteld wie mij zou willen 
assisteren. A. gaf aan dat ze mij wilde helpen. Ik heb haar het plaatje van de hersenen opgespeld en 
aangegeven dat we in de hersenen gaan kijken van A.  
 
Ik heb de kinderen verteld dat we met rekenen verschillende dingen leren. Zo zijn er sommen die je 
makkelijker vindt dan andere sommen. Voor de makkelijke sommen gebruiken we een dik touw, dit 
noemen we ‘een dikke verbinding’. Voor de moeilijke sommen gebruiken we een dun touw, ‘een 
dunne verbinding’. Ik heb vervolgens aan A. gevraagd hoe moeilijk ze de verliefde harten vindt met 
rekenen. Ook voor het visualiseren van de neuronen had ik een aantal kinderen nodig die 
veranderden in een neuron. Zo veranderde Q. in een neuron (over de verliefde harten). Hij kreeg van 
mij een plaatje met een neuron erop. A. gaf aan dat ze dit makkelijk vond. Ik heb haar (degene met 
de hersenen) een dik touw gegeven en het uiteinde gaf ik aan het kind wat de neuron over de 
verliefde harten moest voorstellen. Dit hebben we met 4 onderwerpen voor rekenen gedaan, waarbij 
A. moest beslissen hoe  moeilijk zij deze sommen vond en hoe dik deze verbindingen bij haar zijn. Op 
deze manier zagen de kinderen dat er verschillende verbindingen tussen de neuronen in de hersenen 
ontstaan. Sommige verbindingen zijn dikker dan de andere. Ik heb de kinderen vervolgens de 
opdracht gegeven om hun eigen verbindingen en neuronen te tekenen op hun blaadje. Nadat 
iedereen dit had ingevuld hebben we dit geëvalueerd met elkaar. Wat mij opviel is dat de kinderen 
vooral verbindingen en neuronen tekenden over de vakken zoals spelling, rekenen en taal. Ik zou 
graag meer verdieping in de opdracht willen creëren door de kinderen verbindingen te laten tekenen 
over hun doorzettingsvermogen. Ik vraag mij af of de kinderen kunnen omschrijven wanneer dit wel 
en wanneer dit nog niet lukt. Wellicht is dit iets om op te pakken in mijn tweede resultaten cyclus. 
 
 Na de evaluatie van deze twee lessen, heb ik de vraag gesteld wie er een informatieblad wil 
ontwerpen waarop we alle informatie schrijven die we leren over de hersenen. Er was veel animo 
voor het meewerken aan dit informatieblad. Ik heb er bewust voor gekozen om 2 kinderen uit te 
kiezen die de leiding namen. De andere kinderen mochten helpen bij het aanleveren van ideeën om 
de informatie nog duidelijker te maken. De derde les die gepland stond zou gaan over de wegenkaart 
voor het uitleggen van de neurale verbindingen. De vergelijking met wegen en bestemmingen 
zouden moeten zorgen voor het uitleggen van het verband tussen neuronen en de verbindingen. 
Soms heb je verbindingen naar veel verschillende locaties. Andere verbindingen zijn zwakker, omdat 
je niet zo vaak naar die plek gaat. Wanneer je een nieuwe route leert of als er een nieuwe weg wordt 
aangelegd, zorgt dat voor een nieuwe verbinding. Hoe meer je leert, hoe meer verbindingen er 
gemaakt worden. Hoe vaker je een route gebruikt, hoe sterker en beter je hem leert. Ook deze 
informatie zou weer kunnen worden samengevat door middel van plaatjes en tekeningen en op het 
algemene informatieblad verwerkt kunnen worden. Als vierde les zou ik graag het prentenboek over 
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het brein willen voorlezen waarbij alle informatie over neuronen en verbindingen herhaald wordt, 
ook hier kunnen de kinderen weer informatie uithalen om het informatieblad aan te vullen.  
Helaas heb ik deze laatste twee lessen over de wegenkaart en het prentenboek niet kunnen 
uitvoeren vanwege de sluiting van de scholen i.v.m. het coronavirus. Op een later tijdstip zal ik dit 
zeker weer oppakken.  
 

11. Beschrijvingen bijstellingen interventie 
Mijn idee was in eerste instantie om dit onderzoek bij drie kinderen uit mijn stamgroep uit te voeren. 
Aangezien alle kinderen in mijn stamgroep zo enthousiast en intrinsiek gemotiveerd waren om mee 
te doen, heb ik ervoor gekozen om mijn hele stamgroep mee te laten doen aan de lessen. Ik liep er 
tegenaan dat ik de groei naar een ‘Growth Mindset’ niet goed kan volgen bij de kinderen met een 
‘Fixed Mindset’. Daarom zou ik graag mijn interventies willen bijstellen en toch met drie kinderen de 
redeneringsspellen willen herhalen, om vervolgens te observeren hoe zij hierop reageren. Hierbij zou 
ik door middel van mijn steunzinnen (Voerman & Faber, 2016) met de kinderen in gesprek kunnen 
gaan over de motivatie en doorzettingsvermogen van het kind. Naast het uitvoeren van de 
redeneringsspellen zou ik het groepje kinderen met een ‘Fixed Mindset’ een presentatie willen laten 
voorbereiden over de werking van de hersenen. Deze presentatie zouden ze kunnen presenteren aan 
een andere middenbouw groep. Doordat ze dit presenteren aan de andere groep, worden ze geacht 
de stof over de hersenen eigen te maken en over te brengen. Ik zou ook de interventie rondom het 
tekenen van de neuronen en de verbindingen op het gebied van doorzettingsvermogen willen 
inzetten om meer zicht te krijgen over het zelfbeeld van de kinderen.  

12. Resultaten cyclus twee 
De interventies die ik klassikaal heb opgepakt, hebben betrekking op de werking van de hersenen. 

Daarnaast heb ik klassikaal het spel gespeeld over ‘het voorwerp in de doos’. Om meer zicht te 

krijgen op de groeiende ‘Mindset’ van de kinderen met een ‘Fixed Mindset’ zou ik de interventies 

graag willen toepassen in een kleiner groepje kinderen. Tijdens dit spel heb ik gebruikgemaakt van 

steunzinnen (Voerman & Faber, 2016). Wanneer er verschillende vragen werden gesteld waarbij het 

steeds duidelijker werd over welk het voorwerp het zou gaan, gebruikte ik de steunzin ‘Hoe ga je dit 

gevoel vasthouden?’. Hier werd dan wisselend op gereageerd. Ik merk dat jonge kinderen dit een 

lastige vraag vinden. Wanneer ik de beurt gaf aan iemand bij het stellen van een vraag en degene 

aangaf het niet te weten, stelde ik de volgende vraag ‘Wat heb jij nodig, om toch op een idee te 

komen?’. Degene gaf aan dat hij fijn vond als er voorbeelden van vragen werden gegeven. Hier 

speelde ik op in, door op het bord een aantal onderwerpen te zetten waar de kinderen vragen over 

konden stellen. De onderwerpen die ik op het bord had gezet waren: binnen/buiten, 

kind/volwassenen, groot/klein, zacht/hard, eten/drinken, gereedschap? Dit gaf de kinderen een 

kader en meer houvast om kwalitatief betere vragen te stellen. Nadat ik dit spel in een klein groepje 

heb gespeeld, heb ik ook nog drie kinderen begeleid in het uitvoeren van het ‘Thinkfun’ spel.  In dit 

spel liet ik de spelers specifiek oefenen met redeneren in een non-verbaal format. Door de 

oplopende moeilijkheidsgraad van de niveaus werden de kinderen steeds meer uitgedaagd. Ik heb 

kort uitgelegd wat het doel van het spel was. Het doel van het spel was namelijk om de auto’s in een 

bepaalde manier te schuiven, zonder ze op te tillen, waardoor de rode auto door de uitrit kon rijden. 

Dit zag er makkelijk uit waardoor de kinderen allemaal enthousiast aan het spel begonnen. De eerste 

paar kaartjes met opstellingen waren dan ook snel opgelost. De steunvraag die ik gebruikte bij het 

geven van mijn feedback was: ‘Wat maakt jou zo gemotiveerd?’. Het antwoord dat het 

desbetreffende kind hierop gaf was dat hij dit een makkelijk spel vond. Na een aantal ‘easy’ 

opdrachten gingen we verder met de ‘medium’ opdrachten. Dit werd lastiger voor het kind. Ik heb er 
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bewust voor gekozen om het kind eerst tien minuten zelf te laten puzzelen aan de opstelling. Toen ik 

merkte dat hij gefrustreerd werd heb ik de volgende steunzin gebruikt ‘Nu heb je ontzettend je best 

gedaan, maar het is je nog niet gelukt, hoe ga je daar mee om?’. De reactie was in eerste instantie 

dat hij het spel niet meer wilde spelen. Deze reactie had ik verwacht. Ik vertelde het kind over de 

lessen van het brein. Ik stelde hem de vraag of hij nog wist hoe die neuronen en verbindingen 

werkte. Hij vertelde mij dat hij dit nog wist. Hij kon mij vertellen dat hoe vaker je iets oefent, hoe 

beter het lukt. Ook vertelde hij dat hij geen zin meer had in het spel. Ik heb ervoor gekozen om hem 

voor die dag te laten stoppen met het spel en het de volgende dag opnieuw erbij te pakken. De 

volgende dag gingen we weer verder met het spel. Na een aantal minuten puzzelen, lukte het hem 

om ‘medium’ opstelling op te lossen. Ik vroeg aan hem wat hij van het spel vond. Hij gaf aan dat hij 

het makkelijk vond. Ik stelde hem de vraag of hij het spel gisteren ook makkelijker vond. Hierop 

antwoorde hij ‘nee’. Ik stelde hem de vraag waarom het dan nu makkelijker is dan de dag ervoor. Hij 

gaf aan dat door het oefenen je er steeds beter in wordt. Ik verwees naar het informatieblad met de 

plaatjes van je hersenen, de neuronen en de verbindingen in de klas. Ik gaf aan dat dit precies de 

reden is waarom ik hem het spel nog een keer liet spelen. Door het spel toe te voegen aan mijn 

interventieplan, nam niet alleen de redeneringsvaardigheid van het kind toe, de denkspellen op het 

gebied van redeneren en problemen oplossen droegen ook bij aan een veranderde ‘Mindset’. Het 

desbetreffende kind geeft momenteel ook snel op bij opdrachten over het vak rekenen. Ik hoop dat 

ik door middel van deze interventie en steunzinnen kan terugpakken op de momenten dat het 

moeilijk wordt met rekenen. Het kind mag nog leren om zijn modus te reguleren. Zijn humeur kan 

namelijk helemaal omslaan wanneer het hem niet lukt. Het reguleren van de modus zou wellicht in 

een verder onderzoek onderzocht kunnen worden.  

Helaas is het mij niet gelukt om de interventie met het redeneringsspel van Thinkfun uit te voeren bij 

de andere twee kinderen uit mijn stamgroep. Ook moet ik de uitwerking van het informatieblad en de 

daarbij passende presentatie voor de andere middenbouw groep uitstellen. Ik zou nog graag op een 

later moment de kinderen nog een keer de neuronen en verbindingen willen laten tekenen waarbij ze 

na gaan denken over hun doorzettingsvermogen. De reden waarom ik deze interventies niet heb 

kunnen uitvoeren is omdat de scholen vanaf 15 maart zijn gesloten in verband met het corona-virus.  

13. Consequenties voor de kinderen/ andere stamgroepen/ team/ school 
Ik heb met dit onderzoek bijgedragen aan een ‘Growth Mindset’-cultuur in mijn stamgroep. In mijn 

enthousiasme heb ik gedurende het onderzoek al verschillende toegepaste interventies met mijn 

collega’s gedeeld, waaronder het uitlenen van de prentenboeken over feedback en het brein. Ik ben 

van plan om in een presentatie aan het team te geven, wat de kern was van mijn onderzoek en wat 

de opbrengsten zijn voor mijn stamgroep en mezelf als stamgroepleider. In mijn stamgroep worden 

de ouders iedere maand op de hoogte gehouden van het nieuws in mijn stamgroep en de leerdoelen 

door middel van een ‘nieuwsflits’. Ik ben van plan om de ouders op de hoogte te stellen van mijn 

onderzoek door middel van foto’s en informatie over de hersenen. Ik ben van mening dat het van 

belang is om ook de ouders mee te nemen in het proces. Ook Ricci (2017) stelt dat zowel de ouders 

als het team meegenomen moet worden in een stukje theorie over de werking van de hersenen, 

willen ze de overtuiging van de ‘Growth Mindset’ begrijpen.  Hierbij lijkt het mij handig om  de 

informatie en praktische tips te verdelen over verschillende ‘nieuwsflitsen’. Dit wil ik doen om te 

voorkomen dat ouders overspoeld raken door de hoeveelheid informatie. Ook komen de 

documenten en uitwerkingen van de kinderen over de kennis van de hersenen aan de start van dit 

onderzoek, de tekeningen over de neuronen en de samenvatting van de lessen in het portfolio van 
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de kinderen. Een andere reden om de informatie te verspreiden over verschillende nieuwsflitsen is 

om ervoor te zorgen dat het onderwerp actueel blijft. De uitdaging voor mij is om ieder half jaar de 

steunzinnen van Voerman & Faber (2016) en de interventies erbij te pakken. Het is van belang dat ik 

jaarlijks aandacht besteed aan de kennis van de werking van de hersenen. Dit wil ik doen omdat deze 

interventies bijdragen aan de ‘Growth Mindset’ van de kinderen in mijn stamgroep. Ik hoop namelijk 

te bereiken dat ik een ‘Growth Mindset’ cultuur kan creëren in mijn stamgroepen waarin kinderen 

geloven dat zij kunnen groei door de inzet en motivatie. Door middel van pre-assessments wil ik mijn 

onderwijs anders gaan inrichten. Hiermee hoop ik te bereiken om een goed beeld te krijgen van de 

beginsituatie van de kinderen en om op deze manier goed in te spelen op de behoeftes van de 

kinderen.  

14. Aanbevelingen 
In dit onderzoek zijn verschillende interventies toegepast en geëvalueerd. Zo wordt er in hoofdstuk 

tien beschreven dat er door middel van een lessenserie, de kinderen kennis is bijgebracht over de 

hersenen. Dit heb ik gedaan door een redeneringsspel toe te passen over een voorwerp in de doos. 

Ik heb een filmpje laten zien over de werking van de hersenen en door middel van een 

praktijkvoorbeeld de kinderen uitgelegd wat de functies van neuronen zijn. In een daaropvolgende 

les heb ik de vergelijking gemaakt tussen de routes op een wegenkaart en de verbindingen tussen 

neuronen. De kinderen hebben vanuit dit voorbeeld een koppeling gemaakt naar hun eigen 

verbindingen tussen de neuronen in de hersenen. Dit hebben ze uitgewerkt aan de hand van een 

format. Ook is de informatie van de lessen samengevat op een informatieblad dat als rode draad 

dient in de presentatie voor de andere stamgroepen. Als aanvulling voor dit informatieblad is het 

prentenboek over de werking van het brein voorgelezen. Uit mijn observaties is naar voren gekomen 

dat het effectief is om de interventies toe te spitsen op een klein groepje kinderen met een ‘Fixed 

Mindset’. In hoofdstuk elf en twaalf wordt de reden beschreven waarom hiervoor gekozen is.  Hierbij 

zijn de kinderen aan de slag gegaan met een redeneringsspel waarbij de leerkracht observeert.  Uit 

deze interventies is naar voren gekomen dat het een doel apart is om de modus van de kinderen te 

reguleren. Kennis over de werking van de hersenen kan hier een positieve rol aan bijdragen maar 

toch blijkt dit niet voor ieder kind voldoende te zijn om de gewenste voortgang te boeken naar een 

‘Growth Mindset’. Wellicht kan hier in een volgend onderzoek, onderzoek naar gedaan worden. Door 

de spellen toe te voegen nam niet alleen de redeneringsvaardigheid van de kinderen toe, de 

denkspellen op het gebied van redeneren en problemen oplossen droegen ook bij aan een 

veranderende ‘Mindset’ bij sommige kinderen. Tot nu toe zijn er twee praktische spellen, die ook 

theoretisch onderbouwd worden, toegepast tijdens de interventies. In een volgend onderzoek zou er 

onderzocht kunnen worden welke spellen er nog meer bijdragen aan de redeneringsvaardigheid van 

kinderen. 

15. Evaluatie en reflectie op proces en product 
Als ik terugkijk op mijn actieplan dan valt het mij op dat ik in mijn actieplan de interventies heel erg 

globaal heb beschreven. Doordat ik in het hoofdstuk over de voorgestelde interventies specifieker 

beschrijf hoe de interventie eruit gaat zien en wat ik hiermee wil bereiken, heb ik gezorgd voor een 

stukje houvast. Ik heb mij bewust gericht en gefocust op een klein, te onderzoeken onderdeel. Dit 

heeft mij niet alleen houvast gegeven in de uitvoering in de praktijk maar ook in de evaluatie hiervan. 

Ik ben van mening dat er altijd dingen op een andere en misschien wel betere manier gedaan kunnen 

worden. De volgende keer zou ik graag een model willen gebruiken waarin ik de voortgang van de 
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kinderen naar een ‘Growth Mindset’ zou kunnen volgen en meten. Nu moet ik het doen met de 

observaties aan de hand van een reflectie met het kind. Doordat ik mij ook heb verdiept in de 

theorie, kan ik nu sneller mijn handelen en keuzes verantwoorden en onderbouwen. Het is mij gelukt 

om mijn onderzoeksvraag te beantwoorden. Ik ben van mening dat dit heeft bijgedragen aan mijn rol 

als stamgroepleider. Waar ik tegenaan ben gelopen is dat ik niet alles heb kunnen uitvoeren vanwege 

het coronavirus. Dit zorgde ervoor dat ik mijn aandacht heb gericht op de uitwerking van de 

interventies die ik wel heb kunnen uitvoeren in de praktijk. Ik hoop dat ik de overige interventies 

alsnog kan uitvoeren. Als ik terugblik op het proces van dit onderzoek, merk ik dat ik als het ware op 

sommige momenten heb ‘gerend’ en op andere momenten ‘stil heb gestaan’. Op de momenten dat 

ik ‘stilstond’ heb ik mij vooral beziggehouden met andere zaken rondom mijn werk en privé 

waaronder de activiteiten in de maand december, de toets-periode met de daar op volgende 

rapporten, de ouder-kindgesprekken en de activiteiten rondom de carnavalsperiode. In de maanden 

oktober, november, maart en april heb ik de rust maar ook de drive gevonden om hard aan dit 

meesterstuk te werken. Ik heb gemerkt dat ik me bij de start vooral heb gericht op het 

literatuuronderzoek. Ik liep er in het begin tegenaan om deze grote brei aan informatie samen te 

vatten en vervolgens kort en bondig, inclusief de APA-norm, op papier te zetten. Op de momenten 

dat ik door de bomen het bos niet meer zag, heb ik contact opgenomen met mijn begeleider Anite. 

Zij zorgde voor structuur en gaf mij input voor de volgende stap. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik dit 

onderzoek succesvol heb kunnen afronden ondanks dat ik nog niet alle interventies heb kunnen 

uitvoeren.  
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Bijlagen 
Bijlage 1 

https://w2insight.nl/wp-content/uploads/2018/04/’’Growth’’-’’Fixed’’-’Mindset’-test.pdf  

‘Growth’– ‘Fixed’‘Mindset’? Doe de test! 
Neem een paar minuten de tijd om antwoord te geven op deze 8 vragen. Er zijn geen 
goede of foute antwoorden! 
Omcirkel de score van het antwoord dat het meeste bij je aansluit. 
Deel I 
1) Het maakt niet uit hoeveel talent je hebt want je kunt het zelf beïnvloeden 
1 – totaal niet mee eens 
2 – mee oneens 
3 – niet echt mee eens 
4 – een beetje mee eens 
5 – mee eens 
6 – echt helemaal mee eens 
2) Ik houd ervan als ik ergens stevig over moet nadenken 
1 – totaal niet mee eens 
2 – mee oneens 
3 – niet echt mee eens 
4 – een beetje mee eens 
5 – mee eens 
6 – echt helemaal mee eens 
3) Ik houd ervan dingen te doen waar ik van leer, ook als ik daarbij fouten maak 
1 – totaal niet mee eens 
2 – mee oneens 
3 – niet echt mee eens 
4 – een beetje mee eens 
5 – mee eens 
6 – echt helemaal mee eens 
4) Als ik iets moeilijk vind dan wil ik er meer tijd aan besteden 
1 – totaal niet mee eens 
2 – mee oneens 
3 – niet echt mee eens 
4 – een beetje mee eens 
5 – mee eens 
6 – echt helemaal mee eens 
Totaal aantal punten Deel 1: ….. 
Deel II 
5) Je kunt altijd nieuwe dingen leren maar je kunt niet veranderen hoe slim je 
bent 
1 – echt helemaal mee eens 
2 – mee eens 
3 – een beetje mee eens 
4 – niet echt mee eens 
5 – mee oneens 
6 – totaal niet mee eens 
6) Ik vind het fijn als ik iets goed kan doen zonder er veel moeite voor te doen 
1 – echt helemaal mee eens 
2 – mee eens 

https://w2insight.nl/wp-content/uploads/2018/04/Growth-Fixed-Mindset-test.pdf
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3 – een beetje mee eens 
4 – niet echt mee eens 
5 – mee oneens 
6 – totaal niet mee eens 
7) Ik vind het leuk om iets te doen wat ik perfect kan doen 
1 – echt helemaal mee eens 
2 – mee eens 
3 – een beetje mee eens 
4 – niet echt mee eens 
5 – mee oneens 
6 – totaal niet mee eens 
8) Ik voel me minder waard als ik ergens meer moeite voor moet doen dan 
anderen 
1 – echt helemaal mee eens 
2 – mee eens 
3 – een beetje mee eens 
4 – niet echt mee eens 
5 – mee oneens 
6 – totaal niet mee eens 
Totaal aantal punten Deel 2: ….. 
Totaal aantal punten Deel 1 en Deel 2: ….. 
 

8-16 punten (0/18) 
Je gelooft stellig dat je talenten, vaardigheden en mogelijkheden vaststaande 
eigenschappen zijn. Deze zaken kun je niet echt beïnvloeden. Als je ergens niet echt 
goed in kunt presteren of als je denkt niet goed uit een test te komen, dan doe je het 
liever niet. Je denkt dat slimme en getalenteerde mensen niet hard hoeven te werken 
om zo goed te zijn. 
 
17-24 punten (3/18) 
Je denkt dat je vaardigheden en intelligentie waarschijnlijk niet veel kunnen 
veranderen. Je houdt van situaties waar je goed in kunt scoren, waarin je 
waarschijnlijk geen fouten maakt of waarvoor je niet veel moeite hoeft te doen. 
Je vindt ook dat ‘iets leren’ of ‘ergens beter in worden’ gemakkelijk zou moeten zijn. 
 
25-32 punten (6/18) 
Je weet niet zeker of je je vaardigheden en intelligentie kunt veranderen. Het 
behalen van resultaten en succes is belangrijk voor je dus leren is dat ook. Je houdt 
er ook niet zo van om ergens heel veel moeite voor te doen. 
 
33-40 punten (7/18) 
Je gelooft dat je je intelligentie en vaardigheden kunt veranderen. Je vindt leren erg 
belangrijk en je vindt het niet erg om moeite te doen om iets voor elkaar te krijgen. 
Presteren is belangrijk voor jou maar je vindt dat leren en ontwikkelen eigenlijk 
belangrijker zijn dan hoog scoren of altijd goed voor de dag komen. 
 
41-48 punten (2/18)  
Je gelooft er helemaal in dat je je intelligentie en vaardigheden kunt verbeteren en 
kunt laten groeien. Je houdt van uitdagingen en weet dat doorzetten de beste manier 
is om iets te leren. Het maakt je niet uit of je fouten maakt of dat je niet goed voor de 
dag komt, zolang als je ergens maar beter in wordt. 



 

33 
 

Bijlage 2; Beginsituatie kennis over hersenen  
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Bijlage 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

Bijlage 4 
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