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Welkom bij de E-learning hoogbegaafdheid.
Wat fijn dat jij je hebt aangemeld voor deze E-learning hoogbegaafdheid*. Dat
betekent dat jij meer wilt leren over hoogbegaafdheid en dat je je wilt
verdiepen in dit onderwerp. Wij delen graag onze kennis en inspireren je met
de theorie en praktische informatie , oefeningen en opdrachten in dit
werkboek.
*Waar we hoogbegaafdheid noemen, wordt begaafdheid EN hoogbegaafdheid
bedoeld.
Wie zijn wij?
Marjolijn is werkaam in voltijds hb-onderwijs. Lisette werkt in het reguliere
onderwijs en werkt met meer- en hoogbegaafdhen in
(bovenschoolse)plusklassen. We hebben diverse opleidingen en cursussen
rondom o.a. hoogbegaafdheid afgerond. Daarnaast hebben we ons bij ons
afstudeeronderwerp verdiept in executieve functies.
Voordat je start
We adviseren je om het werkboek te printen en in een aparte map te doen. Op
deze manier kun je eigen aantekeningen en ideeën toevoegen en heb je alles
bij de hand.
Je vindt in dit werkboek ruimte om jouw doorgenomen theorie verder te laten
beklijven en te oefenen (voor jezelf, samen met collega’s en met je groep),
zodat het theoretische kader steeds meer eigen wordt. In de E-learning wordt
duidelijk aangegeven wanneer een opdracht uit het werkboek gepland staat.
Bovendien ontstaat er op deze manier een mooi naslagwerk en portfolio van
jouw groeiproces.
Vragen of enthousiast?
Heb je vragen of ben je enthousiast over
deze E-learning, laat het ons vooral weten.
We kunnen ook een training op maat
geven over specifieke onderdelen die in
deze E-learning aan bod komen, zoals
Taxonomie van Bloom, leren leren en
executieve functies. Neem hiervoor
contact op met
iederzijntalent@gmail.com.

Bron afbeeldingen:
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Opdracht 1.1
Startopdracht: Hoe kijk jij er tegenaan? – keuze 1

Waar denk je aan bij
hoogbegaafdheid? Schrijf
zoveel mogelijk gedachten en
ideeën op.
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Opdracht 1.1
Startopdracht: Hoe kijk jij er tegenaan? – keuze 2
Hoe ziet hoogbegaafdheid eruit? Teken dit op jouw manier.
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Opdracht 1.2a: Stellingen
Neem de stellingen door.

Hoe denk jij hierover? Ben jij het er
wel/niet mee eens? Geef argumenten
voor jouw standpunt.

De houding van leerkrachten t.o.v.
de hoogbegaafde leerling bepaalt
in belangrijke mate het succes van
de onderwijsaanpassing.

Onder allochtone leerlingen
worden minder hoogbegaafde
leerlingen gesignaleerd dan
onder autochtone leerlingen.

Hoogbegaafde leerlingen
kunnen goed leren en halen
goede resultaten.

Een kenmerk van
hoogbegaafde leerlingen is hun
gebrek aan sociale
vaardigheden.

Er worden minder meisjes dan
jongens gesignaleerd als
hoogbegaafd.

Je presteert op niveau als je je
werk altijd netjes en op tijd af
hebt.
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Opdracht 1.2b: Overzicht stellingen

Niet iedereen met een IQ >130 is hoogbegaafd

Hoogbegaafde leerlingen hebben minder
behoefte aan herhalingsopdrachten

De houding van leerkrachten t.o.v. de
hoogbegaafde leerling bepaalt in
belangrijke mate het succes van de
onderwijsaanpassing
Ongeveer 16% van de Nederlanders heeft
een intelligentie op het niveau van meerof hoogbegaafd
Onder allochtone leerlingen worden
minder hoogbegaafde leerlingen
gesignaleerd dan onder autochtone
leerlingen.

Hoogbegaafde leerlingen komen er vanzelf

Hoogbegaafde leerlingen kunnen goed
leren en halen goede resultaten

Onderpresteren wordt veroorzaakt door
omgevingsfactoren

Iedereen moet wel eens iets doen waar je
geen zin in hebt

Een onderpresteerder heeft gewoon geen
doorzettingsvermogen

Hoogbegaafde leerlingen leren liever
dan dat ze spelen

Geschikt verrijkingsmateriaal is een
belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs
aan hoogbegaafden

Onderpresteren is een vorm van faalangst

Versnellen is voor hoogbegaafde
leerlingen noodzakelijk

Een plusklas is de beste
onderwijsaanpassing voor
hoogbegaafden

Wanneer beide ouders hoogbegaafd zijn,
zijn hun kinderen dat ook

Hoogbegaafde leerlingen maken geen
fouten in hun werk

Een kenmerk van hoogbegaafde
leerlingen is hun gebrek aan sociale
vaardigheden

Hoogbegaafdheid is een hype

Speciale groepen zorgen voor grotere
ego’s

Hoogbegaafde leerlingen leveren
prestaties op intelligent niveau

Compacten is noodzaak om te kunnen
verrijken

Versnellen is niet goed voor de sociaal
emotionele ontwikkeling

Er worden minder meisjes dan jongens
gesignaleerd als hoogbegaafd

Je presteert op niveau als je je werk altijd netjes
en op tijd af hebt

Onderpresteren is eigenlijk een vorm van
luiheid
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Opdracht 1.2b: Stellingen bespreken met collega(‘s)
Bij deze opdracht kies je zelf stellingen van het werkblad Overzicht stellingen. Knip je keuze uit
en plak ze in het groene kader. Bespreek deze stellingen met een collega of meerdere collega’s.
Schrijf in het blauwe kader de argumenten, bijzonderheden etc.

Kies een stelling die jij goed
kunt beargumenteren.

Kies een stelling die jij wil bespreken met
je collega’s.

Kies een stelling die aansluit bij je
schoolvisie.

Kies een stelling die je lastig vindt om te
beargumenteren.

Kies een stelling die je zou willen
bespreken met ouders. Waarom?

Kies een stelling die je zou willen
bespreken met kinderen uit je klas.
Waarom?
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Opdracht 1.3: Begrijp ik de theorieën?
We gaan de theorieën en modellen die we tot nu toe gelezen en gehoord hebben,
toepassen in onze eigen praktijk.
Kies voor jezelf een manier uit onderstaande drie opties of je de theorieën van
hoogbegaafdheid hebt begrepen, kunt vergelijken of praktische voorbeelden kunt
bedenken.
Bespreek je uitgewerkte optie met je duo of je collega, want als je iets uitlegt en
toelicht wordt de theorie duidelijker en inzichtelijker voor jou.

Optie 1: VENN diagram met
daarin overeenkomsten en
verschillen van de theorie van
Mönks, IQ test de theorie van
Heller en het model van Delphi.

Optie 2: Bedenk per theorie
twee praktische voorbeelden
uit je eigen groep.

Optie 3: Denk aan een leerling
waarvan je vermoedt of weet
dat hij hoogbegaafd is.
Omschrijf deze leerling aan de
hand van een theorie/model,
die jij fijn vindt.
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Optie 1: VENN diagram
met daarin
overeenkomsten en
verschillen van de
theorie van Mönks,
theorie van Heller en
het model van Delphi.

Bespreek je uitgewerkte optie met je duo of je
collega, want als je iets uitlegt en toelicht wordt
de theorie duidelijker en inzichtelijker voor jou.

Theorie van Heller

Model van Delhi

Monks
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Optie 2: Bedenk
per theorie twee
praktische
voorbeelden uit je
eigen groep.

Bespreek je uitgewerkte
optie met je duo of je
collega, want als je iets
uitlegt en toelicht wordt
de theorie duidelijker en
inzichtelijker voor jou.
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Naam leerling:
Korte beschrijving thuissituatie:

Optie 3: Denk aan een
leerling waarvan je
vermoedt of weet dat hij
hoogbegaafd is. Omschrijf
deze leerling aan de hand
van een theorie/model,
die jij fijn vindt.

Korte beschrijving gedrag op school:

Wat doe ik al in de groep:

Resultaten van schoolvakken:
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Gekozen theorie/model:

Belemmerende factoren:

Optie 3: Denk aan een
leerling waarvan je
vermoedt of weet dat hij
hoogbegaafd is. Omschrijf
deze leerling aan de hand
van een theorie/model,
die jij fijn vindt.

Stimulerende factoren:

Onderwijsbehoeften:

Bespreek je uitgewerkte optie met je duo
of je collega, want als je iets uitlegt en
toelicht wordt de theorie duidelijker en
inzichtelijker voor jou.
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Opdracht 1.4: Checklist voor jezelf
Je kunt uitleggen …
1 …. waarom peers belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van iedereen. (Mönks)

①②③④⑤

2 …. waarom het best vreemd is, dat er voor
mensen met een verstandelijke beperking
wel alternatieven zijn en voor mensen met
een zeer hoog intelligentie niveau niet.

①②③④⑤

3 …. hoe het komt, dat bepaalde kenmerken
van hoogbegaafdheid vaker gezien worden in
een groep dan andere kenmerken.

①②③④⑤

4 … waarom het signaleren van
hoogbegaafdheid, de kwaliteit van de
instructie én het klassenklimaat met elkaar te
maken hebben.

①②③④⑤

5. …. waarom het soms lijkt dat
hoogbegaafden niet sociaal zijn.

①②③④⑤

6. … …. hoe het verschil tussen wat ouders
thuis zien en wat de leerkracht ziet tot stand
komt.

①②③④⑤

7…. hoe het model van IQ werkt en wat dat
betekent voor de praktijk.

①②③④⑤

8…. hoe het komt dat niet alle
begaafdheidskenmerken in de groep
waarneembaar zijn.

①②③④⑤

9…. hoe persoonlijkheidskenmerken
stimulerend of belemmerend kunnen zijn.

①②③④⑤

10…. hoe het Delphimodel in elkaar zit.

①②③④⑤
① = starter
② = junior
③ = in ontwikkeling
④ = gevorderd
⑤ = expert
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Opdracht 2.1a: Zijnsluik
Welke kinderen kun je in de kwadranten van het zijnsluik plaatsen? Neem de namenlijst van
je (plus) groep erbij en kijk welke kinderen jij in de kwadranten van het zijnsluik kunt
plaatsen.

perfectionisme

rechtvaardigheidsgevoel

hoog-

kritische

sensitiviteit

ingesteldheid
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Opdracht 2.1b: Zijnsluik
Je hebt nu de kinderen in de kwadranten van het zijnsluik geplaatst. Zouden deze
kinderen jou ook opgevallen zijn wanneer je alleen naar het cognitieve deel kijkt
uit module 1?
Vul in onderstaand schema de kinderen in, die nu wél naar voren komen, doordat
je het zijnsluik hebt ingevuld. Geef aan waarom ze juist nu wél opvallen.

Naam leerling

Zijnsluik kwadrant

Waarom valt leerling nu wel op?
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Opdracht 2.2: Profielen Betts en Neihart
Lees de volgende casussen die bij de kinderen staan vermeld.
Bepaal na het lezen wel profiel bij welk kind past.
Je kunt kiezen uit:
• Aangepast succesvol
• Uitdagend creatief
• Onderduikend
• Risicoleerling (drop out)
• Dubbel bijzonder
• Zelfsturend autonoom
Vervolgens ga je een onderwijsaanbod bedenken, dat dit kind nodig heeft om tot groei te
komen.
•
•
•
•

Bedenk welke thema’s je aan kunt bieden.
Bedenk hulpzinnen om mindset te stimuleren.
Bedenk feedbackzinnen die je bij dit type kind kunt gebruiken.
Bedenk hoe jij het onderwijsaanbod passend kunt maken. (herhalen – compacten –
verrijken)
• Bedenk welke eisen je stelt aan een werkhouding.
• Bedenk welke materialen je inzet.
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Opdracht 2.2: Profiel 1 Betts en Neihart
Dit is Lisa. Zij heeft veel vrienden en vriendinnen in de
groep. Ze vindt alles op school leuk, zowel zelfstandig
werken als het werken met haar maatje Bobby in een
lagere groep. Ze vindt namelijk dat ze Bobby goed kan
helpen. Lisa houdt van nieuwe dingen leren. Ze merkt,
dat ze op school niet vaak echt nieuwe dingen leert.
Daarom maakt ze haar werk graag goed en snel, zodat
ze haar eigen zelfgekozen opdrachten kan gaan doen.
Ze leest veel en vindt het fijn dat ze haar e-reader
mee mag nemen naar school. Zo kan ze lekker lezen
en is de schooldag snel voorbij. Lisa wil graag
nanotechnologie studeren en hoopt dat ze een havo
of vwo-advies gaat krijgen. Als dit niet zo is, dan is er
vast een andere leuke studie. Keuze genoeg.

Profiel:
Onderwijsbehoeften:
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Opdracht 2.2: Profiel 2 Betts en Neihart
Dit is Martijn. Hij heeft het prima naar zijn zin op school. Hij
heeft altijd over om van alles en nog wat toe doen. Hij houdt
ervan om overal rond te kijken en grapjes uit te halen. Hij
weet precies hoe hij anderen op de kast kan krijgen of hoe
hij ze voor zich kan winnen, inclusief zijn meester. De regels
op school vindt hij vaak oneerlijk. Hij gaat dus graag de
discussie aan over waarom iets moet of waarom iets niet
mag. Als Martijn zijn zin of gelijk niet krijgt, reageert hij zeer
direct en gefrustreerd. Achteraf heeft hij altijd spijt van wat
hij gedaan heeft. Hij lijkt dan ontroostbaar. Martijn houdt er
ook van om over wereldproblemen na te denken. De beste
oplossingen ontstaan, als hij naar buiten kijkt. Dat de
meester dat afkeurt, kan hem niets schelen.

Profiel:
Onderwijsbehoeften:
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Opdracht 2.2: Profiel 3 Betts en Neihart
Dit is Joep. Hij heeft een hekel aan school. Niemand vindt
hem aardig en de juf is ook niet aardig, vindt hij. Nou ja…
eigenlijk is ze wel aardig voor hem. Hij krijgt namelijk altijd
zijn zin. En als hij zijn zin niet krijgt, loopt hij weg. Joep is veel
slimmer dan andere kinderen. De toetsen die hij op school
moet maken, zijn stom en voor baby’s. Daarom vult hij
gewoon maar wat in. Het is ook eigenlijk veel te moeilijk. Hij
doet echt heel erg zijn best, maar na één keer topografie
lezen en oefenen, weet hij het nog steeds niet. Het heeft dus
totaal geen zin om het nog eens te proberen. Het liefst is hij
buiten aan het skateboarden. Onder het viaduct is dat het
leukste. Het is er gevaarlijk en er hangen vooral grote jongens
rond. Daar wil hij wel bij horen. Wat niemand weet, is dat hij
een schriftje heeft met daarin gedichten en verhalen.
Vandaag hoeft Joep niet naar school, hij heeft buikpijn en zijn
moeder meldt hem ziek.

Profiel:
Onderwijsbehoeften:
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Opdracht 2.2: Profiel 4 Betts en Neihart

Dit is Sofia. Ze vertelt weinig over thuis en staat vaak
alleen op het schoolplein. Ze gaat niet altijd met
plezier naar school. Ze heeft niet echt vriendinnen en
soms vindt ze dat jammer. De meiden in de klas zijn
natuurlijk ook allemaal slimmer dan dat zij is en
eigenlijk wil ze hen naar schooltijd ook niet
meenemen naar huis. Sofia scoort hoog met rekenen
en begrijpend lezen. Daarom mag ze van de juf de
extra steropdrachten maken. Er zijn maar weinig
andere kinderen in de klas die dat ook mogen. De
opdrachten zijn zeker leuk, maar ze wil deze niet in de
klas doen. Daarom schrijft ze deze stiekem op een
briefje, zodat ze thuis de opdrachten kan maken.

Profiel:
Onderwijsbehoeften:
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Opdracht 2.2: Profiel 5 Betts en Neihart
Dit is Sylvio. Hij doet het goed op school. Hij zet zich in
en haalt graag hoge cijfers. Aan fouten maken heeft hij
een hekel. Hij kan het wel of niet. Als hij iets nog niet
kan, gaat hij er aan twijfelen of hoe hij zijn doelen kan
bereiken. Hij is dan vaak te vinden in de buurt van de
meester of van zijn vriend Daan. Dan heeft hij een mooi
voorbeeld hoe hij het aan kan pakken. Hij heeft er een
hekel aan als hij iets moet verbeteren. Daarom levert hij
zijn werk als laatste in. Soms vindt hij zichzelf het beste
en heeft hij echt heel goed werkt geleverd. Dan zorgt hij
ervoor dat zijn werk in het zicht ligt.

Profiel:
Onderwijsbehoeften:
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Opdracht 2.2: Profiel 6 Betts en Neihart
Dit is Ellen. Zij wordt elke dag naar school gebracht. Omdat ze nogal
vergeetachtig is, pakt haar vader elke dag haar schooltas in. Als ze op
school haar tas uitpakt en ziet dat er een brooddoos inzit, die van haar
broertje is, ontsteekt ze in woede. Deze brooddoos past namelijk niet
in het kastje en ze weet niet hoe ze dit op moet lossen. Gelukkig komt
Kyan haar helpen. Hij is haar grote vriend. Samen met hem heeft ze de
grootste lol in de klas. Als de juf wil starten, wil Ellen graag vertellen
wat voor leuke dingen ze nu weer heeft ontdekt. Ze moet even op
haar beurt wachten. Ze doet haar best hiervoor, draait op haar stoel,
gaat staan en weer zitten en hoort daardoor totaal niet wat de andere
kinderen vertellen. Ze vangt het woord aquarium op en daar heeft zij
meteen een geweldig idee over en een beeld bij. Nu krijgt zij de
vertelbeurt, maar is vergeten wat ze in eerste instantie wilde
vertellen. Vandaag bij rekenen gaan ze nieuwe dingen leren, iets over
bouwen met blokjes. Iets nieuws vindt ze altijd leuk. Ze mag blokjes
gaan pakken, maar heeft geen idee waar. Daarom bouwt ze het
bouwwerk in haar hoofd. Dat is natuurlijk best lastig. Het lukt dan ook
niet. Uiteindelijk pakt ze blokjes bij haar klasgenoot vandaan, die al
klaar is. Maar waar is nu haar potlood en waar ligt het blad waarop je
moet werken? Ach, wat maakt het uit. Straks is het pauze.

Profiel:
Onderwijsbehoeften:
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Opdracht 2.3: Afronding module 1 en 2
We hebben je kennis laten maken met de meest gangbare theorieën, modellen en
definities van hoogbegaafdheid. Kies één van de onderstaande opdrachten om
deze modules af te ronden. Of kies ze allemaal!
1.
2.

3.

Beschrijf welke van de theorieën en modellen je het meest aanspreekt of
aanspreken en waarom.
Kijk naar leerlingen die je kent en beschrijf een casus waarin je jouw
voorkeuren voor theorieën, modellen en/of definities duidelijk naar voren
laat komen.
Kies een andere eigen manier die bij jou past om aan te tonen dat je de
theorieën, modellen en definities hebt begrepen en toe kunt passen.
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Afronding module 1 en 2

www.iederzijntalent.com

Opdracht 3.1: Signaleringslijst invullen
Deze signaleringslijst voor de leerkracht helpt je om objectiever naar een kind te kijken. Je
kunt hem ook als inspiratie gebruiken bij een oudergesprek. Het is niet de bedoeling dat een
ouder deze lijst ook invult.
NB: Het is zeer belangrijk dat je alle items beantwoordt
nooit
1

Is snel van begrip

2

Kan grote denk- en leerstappen te maken

3
4

Heeft een goed geheugen
!
Heeft een brede algemene interesse

5

Kan een scherp waarnemen

6

Kan eerder verworven kennis goed toepassen

7

Kan goed oplossen problemen

8

Heeft een groot analytisch vermogen

9

Blijft doorvragen

10

Kan zich verbaal beter uit uitdrukken dan leeftijdgenoten

11

Kan creatief denken

12

Kan creatieve “out of the box” oplossingen bedenken

13

Stelt vragen over “het leven”

14
15

Heeft interesse in onderwerpen die vaker interessant gevonden
worden door oudere kinderen.
Houdt van uitdagingen

16

Gaat uitdagingen uit de weg

17

Toont een groot doorzettingsvermogen

18

Is perfectionistisch ingesteld

19

Valt op door een origineel gevoel voor humor

20

Wil graag de dingen zelf bepalen

21

Kan nadenken over zijn eigen rol bij dingen die gebeuren

22

Zoekt vooral contact met oudere kinderen

23

Is geneigd om dingen steeds ter discussie te stellen

24

Kan sterk opgaan in een onderwerp dat hem aanspreekt

25

Komt met ongebruikelijke oplossingen en uitspraken

soms

vaak

bijna altijd
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Opdracht 4.1: Startopdracht Onderwijsbehoeften – opwarmertje
Nu je theorieën en modellen kent, nu je weet hoe je kunt signaleren in je groep. …. Wat doe jij nu
al voor deze doelgroep? Waar sta jij op dit moment?

Hoe en in welke mate differentieer jij
binnen je groep?

Hoe en in welke mate zorg jij voor
verdieping binnen jouw groep?

Hoe en in welke mate zorg jij voor
verrijking binnen jouw groep?

Bespreek je uitgewerkte
optie met je duo of je
collega, want als je iets
uitlegt en toelicht wordt
de theorie duidelijker en
inzichtelijker voor jou.
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Opdracht 4.1: Startopdracht Onderwijsbehoeften – opwarmertje (vervolg)
Nu je theorieën en modellen kent, nu je weet hoe je kunt signaleren in je groep. …. Wat doe jij nu
al voor deze doelgroep? Waar sta jij op dit moment?

Op welke manieren en wanneer geef jij
feedback?

Sta jij bewust stil bij leren leren en
hoe geef jij dat vorm?

Bespreek je uitwerkingen
met je duo of je collega,
want als je iets uitlegt en
toelicht wordt inzichtelijker
voor jou.
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Middenbouw

Bovenbouw
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Opdracht 4.2a: De leerkuil (met collega)
Kies één van de vele afbeeldingen van de leerkuil (google: de leerkuil / James Nottingham).
Leg aan drie collega’s in de onder-, midden- en bovenbouw uit wat leren leren inhoudt. Wat
gebeurt er daadwerkelijk als een leerling het leerproces aangaat. Gebruik hier de leerkuil als
metafoor. Vraag aan deze collega’s praktijkvoorbeelden als leerlingen in de leerkuil zitten bij het
muurtje. Hoe pakken zij dat aan? Voer een open gesprek, doe ideeën op en inspireer elkaar op dit
gebied.

Onderbouw
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Opdracht 4.2b: De leerkuil (met leerling)
Ga in gesprek met een leerling over zijn/haar leerproces en gebruik hierbij de afbeelding van de
leerkuil. Bespreek/leg uit hoe de leerkuil werkt. Vraag aan de leerling waar hij/zij staat op dit
moment. Hoe kun je hem verder helpen? Geef tips bij de verschillende fases. Bespreek strategieën
die ingezet kunnen worden. Maak een plan en evalueer wekelijks. Bespreek de groei met de
leerling. Geef ze het vertrouwen dat ze als ze doorzetten en verschillende strategieën en
vaardigheden inzetten echt uit de leerkuil kunnen komen.

Leerling:
Groep:
Stand van zaken m.b.t. de leerkuil

Wat heeft de leerling nodig?

Gegeven tips

Welke strategieën kunnen ingezet worden?
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Opdracht 4.2b: De leerkuil (vervolg)

Plan van aanpak

Beloning

Wekelijkse evaluatie (noteer elke keer de datum)
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Opdracht 4.3: Stellingen mindset

Ik geloof dat ik altijd beter
in iets kan worden.

Als mij iets niet lukt, dan
heb ik niet gefaald maar
geleerd.

Ik maak het liefst geen
fouten.

Ik doe alleen maar wat ze
van mij vragen, niet meer en
niet minder.

Ik geef snel op als iets
niet lukt.

Elke dag is een nieuwe kans
voor mij.

Als ik iets wil bereiken,
dan moet ik daar veel
voor doen.

Het gaat er niet om dat ik de
beste ben, maar dat ik elke
keer een stukje groei.

Ik heb altijd lef om de
uitdaging aan te gaan.

Ik houd niet van proberen,
het moet gewoon in één
keer lukken.

Ik vind het niet fijn om
hard te werken om iets te
kunnen beheersen.

Ik neem geen risico, maar
maak een veilige keuze.
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Opdracht 4.3: Stellingen Mindset

Als ik iets niet weet, dan is
dat niet erg. Ik zoek naar
iets wat ik wel weet.

Ik kan het altijd proberen.

Doordat ik oefen, gaat
het steeds beter.

Ik heb me goed voorbereid,
dus het gaat me zeker
lukken.

Als het niet lukt, vraag
ik om hulp.

Ik kijk alleen naar wat ik wel
kan.

Ik kan het nog niet.

Ik heb veel geleerd van mijn
fouten, ik ga er nog een paar
maken.

Als het mislukt, dan
stop ik ermee.

Ik zoek mijn kansen ook
buiten mijn comfortzone.

Moeilijke dingen zijn
lastig, daar leer ik niet
van.

Ik blijf lekker in mijn
hangmatje hangen binnen
mijn comfortzone.
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Opdracht 4.3a: Stellingen Mindset (voor jezelf)
Neem de stellingen door. Hoe denk jij hierover? Hoort het bij een vaste of juist bij een
groeimindset? Geef argumenten voor jouw standpunt.
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Opdracht 4.3b: Stellingen Mindset (voor de leerling)
Ook bij kinderen kun je de stellingen van opdracht 4.3a inzetten. Door ze te bespreken
maak je kinderen juist bewust van een vaste en een groeimindset.
Maak een keuze uit de volgende drie werkvormen en voer deze uit. Je mag ze natuurlijk
ook alle drie doen.

1. Maak een kringopstelling, zodat iedereen elkaar goed kan zien. Zorg voor een open
sfeer en bespreek een aantal stellingen. Kunnen de kinderen ook situaties omschrijven
waarin zij zich herkennen in de stelling?
2. Laat de stellingen in kleine groepjes bespreken. Kopieer voor ieder groepje de
stellingen en laat ze deze leggen in twee vakken (vaste en groeimindset). Bespreek een
aantal stellingen klassikaal na.
3. Wandel en deel. Elk kind krijgt een stelling en gaat stil lopen in de klas en zoekt een
maatje. Lees je stelling aan elkaar voor en geef aan waarom het een vaste of een
groeimindset is, volgens jou. De ander doet hetzelfde met zijn/haar stelling. Daarna wissel
je van stelling en ga je opzoek naar een nieuw maatje. Hand is de lucht = Ik heb geen
maatje. Geef vooraf aan hoelang je deze activiteit doet. Bespreek na met een aantal
stellingen naar keuze.
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Opdracht 4.4: Spreekwoorden (midden- en bovenbouw)
In de Nederlandse taal zijn veel spreekwoorden en gezegden. Misschien gebruik jij ze ook
al tijdens een schooldag. Een aantal passen heel goed bij een vaste of een groeimindset.
a. Ga eerst zelf op zoek naar spreekwoorden die passen bij een vaste of een groeimindset.
b. Ga daarna met je groep op onderzoek uit welke spreekwoorden passen bij een vaste
mindset en welke horen bij een groeimindset. Maak twee kolommen.
Laat de kinderen eerst zelf zoeken (in groepjes) met behulp van eigen kennis, een
spreekwoordboek of internet. Ook kun je een spreekwoordenplaat inzetten. Via google
(kleurplaat spreekwoorden en gezegden) zijn er diverse varianten te vinden. Laat ze de
gevonden spreekwoorden en gezegden noteren op een A3, met daarbij de uitleg. Horen
ze bij een vaste of groeimindset?
c. Laat de kinderen voor zichzelf twee spreekwoorden kiezen die passen bij hen. Ze
schrijven deze op het werkblad en leggen ook uit in welke situatie deze van toepassing is.
Daarnaast schrijven ze op hoe dit spreekwoord hen verder helpt in hun leerproces.

Vaste mindset

Groeimindset

De appel valt niet
ver van de boom.

Ergens je tanden
inzetten.

Dat gaat boven
mijn pet.

Al doende leert
men.
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Opdracht 4.4c: Spreekwoorden
Je hebt met je groepje heel veel spreekwoorden gevonden die passen bij een vaste
mindset en een groeimindset. Bekijk deze spreekwoorden eens goed en zoek er twee uit
die passen bij jou.
Schrijf ze in de twee denkwolken, geef aan welke mindset het is en leg uit in welke situatie
deze van toepassing zijn. Schrijf tot slot op hoe deze spreekwoorden je verder helpen in
jouw leerproces.

vaste mindset / groeimindset

vaste mindset / groeimindset

In welke situatie van toepassing?

In welke situatie van toepassing?

Hoe helpt dit mij verder in mijn leerproces?

Hoe helpt dit mij verder in mijn leerproces?
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Taxonomie van Bloom
Bloom

Leerdoelen

Actiewoorden

Vragen

Producten

Onthouden
Herinneren of herkennen van
specifieke informatie:
•
Opslaan van informatie
•
Kennis van data
•
Gebeurtenissen,
plaatsen, ideeën,
inhouden

Kennen van:
Basisbegrippen
Basisprincipes
Feiten
Methoden
Procedures

Wat gebeurde er na…?
Hoeveel…?
Wat is…?
Wie was het die…?
Wat is de definitie van…?
Wat is goed/fout…?
Noem eens…?

Quiz
Werkblad
Verzameling
Toets
Conceptmap
ABC lijst
Mindmap
Bestaand
versje/liedje
Bestaande spelletjes
Tekening
Foto’s

Begrijpen
Adequate betekenis geven aan
informatie:
•
Vertalen van kennis naar
nieuwe context
•
Interpreteren,
vergelijken van feiten
•
Ordenen, groeperen,
afleiden van oorzaken.
Voorspellen van
gevolgen.

Begrijpt feiten,
principes.
Interpreteert verbaal
materiaal, schema’s en
grafieken.
Vertaalt naar formules.
Voorspelt toekomstige
gevolgen o.b.v. data.

Leg uit waarom…?
Hoe verklaar je..?
Wie zal volgens je..?
Wat is de hoofdgedachte
achter..?
Geef een samenvatting..?
Beschrijf in je eigen
woorden…
Verduidelijk…
Illustreer met een
voorbeeld…

Samenvatting
Verzameling
Spreekbeurt
Voorbeeld
Quiz
Lijst
Overzicht
Conceptmap
Gesprek
Vertellen
Tekening
Sortering
Collage
Stappenplan

Toepassen
Strategieën, concepten,
principes, theorieën toepassen
in nieuwe situaties:
•
Gebruiken van kennis,
methoden, concepten,
theorieën in situaties.
•
Oplossen van problemen
gebruikmakend van
noodzakelijke kennis of
vaardigheden.

Past concepten en
principes toe in nieuwe
situaties.
Past wetten en
theorieën toe in
praktische situaties.
Demonstreert correct
gebruik van een
methode of procedure.

Benoem
Laat zien
Wijs aan
Beeld uit
Tel
Definieer
Beschrijf
Toon
Identificeer
Verzamel
Onderzoek
Wie, wat, waar,
wanneer
Vat samen
Beschrijf
Bespreek
Interpreteer
Formuleer
Concludeer
Voorspel
Leg verbanden
Onderscheid
Werk uit voor
iemand anders
Werk uit in een
andere context
Maak een
inschatting
Pas toe
Demonstreer
Bereken
Vul aan
Illustreer
Toon
Los op
Onderzoek
Pas aan
Verander
Relateer
Classificeer
Experimenteer

Noem een andere situatie
waar…
Categoriseer
Welke factoren zullen
veranderen als…
Welke vragen zou je
stellen aan…
Geef een instructie over…

Tekening
Simulatie
Beeld
Demonstratie
Presentatie
Interview
Opvoering
Dagboek
Krant
Bouwwerk
Kunstwerk
Presentatie
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Taxonomie van Bloom
Analyseren
Opdelen van informatie in
verschillende onderdelen:
•
Patronen herkennen
•
Organiseren van
onderdelen
•
Herkennen van verborgen
betekenissen
•
Identificeren van
samengestelde elementen

Herkent
onuitgesproken
aannames
Evalueert de
relevantie van
informatie
Herkent fouten in de
logica van
redeneringen
Onderscheid feiten en
gevolgtrekkingen

Analyseer
Scheid
Orden
Leg uit
Verbind
Classificeer
Deconstrueer
Vergelijk
Selecteer
Leid af

Evalueren
Waarde van ideeën materialen en
methoden beoordelen door
ontwikkelen of toepassen van
criteria:
•
Ideeën vergelijken en van
elkaar onderscheiden
•
Inschatten van de waarde
van theorieën,
beroepsproducten
•
Maken van
beargumenteerde keuzes
•
Verifiëren van waarde van
bewijzen
•
Herkennen van
subjectiviteit

Beoordeelt de logische
consistentie van
geschreven materiaal
Beoordeelt
adequaatheid van de
onderbouwing en
conclusies

Beoordeel
Beslis
Orden
Geef een cijfer
Toets
Meet
Geef een
aanbeveling
Overtuig
Selecteer
Leg uit
Maak een
onderscheid
Ondersteun
Concludeer
Vergelijk
Vat samen

Creëren
Ontwikkelen van nieuwe ideeën,
oplossingen en producten:
•
Gebruiken van bestaande
ideeën om nieuwe te
creëren
•
Generaliseren op basis van
wat al bekend is
•
Multidisciplinaire
toepassing
•
(relateren van kennis uit
verschillende disciplines)
•
Voorspellen
•
Conclusies trekken

Verzint een oplossing
Stelt een
onderzoeksvoorstel op
Doet een uitvinding

Combineer
Plan
Ontwerp
Maak
Ontwikkel
Onderzoek
Wat als?
Stel… op
Formuleer
Herschrijf

Wat zou er niet gebeurd
zijn als…?
Als… waar is, wat
betekent dit dan voor…?
Op elke manier is…
hetzelfde als…?
Wat zijn andere mogelijke
uitkomsten?
Waarom gebeurde…?
Leg uit wat er gebeurde
toen…?
Welke problemen kom je
tegen bij…?
Welk onderscheid kun je
maken tussen… en…?
Wat waren de motieven
voor…?
Wat was het keerpunt…?
Welke betere oplossing
kun je bedenken…?
Wat vind je van…?
Verdedig je mening
over..?
Vind je… goed/fout,
waarom?
Hoe zou jij het hebben
aangepakt?
Welke veranderingen
raad jij aan…?
Geloof je…?
Hoe zou je je voelen als…?
Hoe effectief zijn…?
Wat zijn de consequenties
van…?
Welke invloed zal…
hebben op ons leven?
Wat zijn de voors en
tegens van…?
Waarom is… waardevol?
Wat zijn mogelijke
alternatieven…?
Wie zal winnen/verliezen
bij…?
Ontwerp een… ,
waarmee…
Bedenk een oplossing
voor…
Als je toegang zou hebben
tot alle informatie en
middelen, wat zou je dan
doen met….?
Ontwerp een eigen
manier om…
Wat zou er gebeuren
als….?
Op hoeveel manieren kun
je…?
Bedenk ongebruikelijke
manieren om… te
gebruiken
Schrijf een voorstel
waarmee…?

Enquête
Model
Verslag
Grafiek/diagram
Spreadsheet
Checklist
Kaart
Conceptmap
VENN-diagram
Kaart
Bouwtekening
Ordening
Meting

Debat
Verkiezing
Evaluatieproces
Productevaluatie
Beoordeling
Conclusie
Discussie
Betoog
Verkiezing
Aanpassing
Verbetering
Beoordeling
Filosofisch gesprek

Film
Verhaal
Project uitwerken
Plan
Spel maken
Lied maken
Multi media project
Sociale media
Product bedenken
Advertentie
Beeld
Toneelstuk
Filosofisch gesprek
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Opdracht 4.5: Taxonomie van Bloom
Kies een thema of een ontwikkelingsspel. Bedenk bij elke
trede van Bloom een opdracht of meerdere opdrachten,
zodat je er in de klas praktisch mee aan de slag kunt.
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Opdracht 4.6a: Leerkrachtgedrag | Effectieve feedback
Houd gedurende een dag/week bij welke vormen van feedback jij inzet. Turf het aantal
keren dat je de vorm inzet en zet er eventueel verkort bij wat je gezegd hebt. Wat zijn
jouw sterke onderdelen en waarin kun jij nog groeien?
Zet vervolgens elke dag een onderdeel (inspanning , strategie, vooruitgang, proces) in
en leg de focus hierop. Zo leer je je bewust te worden van goede feedback geven en
wordt het je meer eigen.

Inspanning

Strategie

Vooruitgang

Proces
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Opdracht 4.6b: Leerkrachtgedrag | Bewust maken
Omschrijf een situatie van jouw groeimindset en vertel deze ook in de groep. Hoe is de
reactie van de kinderen? Kunnen zij ook situaties aangeven waarin zij de vaste en/of
groeimindset inzetten? Bespreek ook wat het brengt als je de groeimindset regelmatig
inzet. Maak samen met de kinderen een lijst met tips om te werken aan groeimindset
en hang deze zichtbaar op in de klas. Bespreek ze regelmatig.

www.iederzijntalent.com

www.iederzijntalent.com

Opdracht 4.6c: Leerkrachtgedrag | Inzet
Kies een aantal kinderen en vul daarbij de formule talent x inzet x strategie = resultaat
in. Wat valt je op? Ben je verrast? Waarover? Bespreek samen met de kinderen deze
formule en maak een afspraak op welk onderdeel ze willen groeien, wat ze daarvoor
nodig hebben en wat dat van hen vraagt (plan van aanpak). Evalueer wekelijks de
formule en bespreek het resultaat. Hoe is dit ontstaan?

talent x inzet x strategie = resultaat

Wat valt op?
Waar wil groeien en wat heb
je daarvoor nodig?

Wekelijkse evaluatie

①②③④⑤
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Opdracht 4.7: Woordwolk
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Opdracht 2.2 | Antwoorden: Profielen Betts en Neihart
1. Lisa: zelfsturend autonoom
2. Martijn: uitdagend creatief
3. Joep: risicoleerling (drop-out)
4. Sofia: onderduikend
5. Sylvio: aangepast succesvol
6. Ellen: dubbel bijzonder
Via onderstaande link van SLO vind je meer informatie over de profielen en
onderwijsbehoeften.
https://talentstimuleren.nl/?file=2867&m=1525868108&action=file.download
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Opdracht 4.3 | Antwoorden: Stellingen mindset

Ik geloof dat ik altijd beter
in iets kan worden.

Als mij iets niet lukt, dan
heb ik niet gefaald maar
geleerd.

Ik maak het liefst geen
fouten.

Ik doe alleen maar wat ze
van mij vragen, niet meer en
niet minder.

Ik geef snel op als iets
niet lukt.

Elke dag is een nieuwe kans
voor mij.

Als ik iets wil bereiken,
dan moet ik daar veel
voor doen.

Het gaat er niet om dat ik de
beste ben, maar dat ik elke
keer een stukje groei.

Ik heb altijd lef om de
uitdaging aan te gaan.

Ik houd niet van proberen,
het moet gewoon in één
keer lukken.

Ik vind het niet fijn om
hard te werken om iets te
kunnen beheersen.

Ik neem geen risico, maar
maak een veilige keuze.
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Opdracht 4.3 | Antwoorden: Stellingen Mindset

Als ik iets niet weet, dan is
dat niet erg. Ik zoek naar
iets wat ik wel weet.

Ik kan het altijd proberen.

Doordat ik oefen, gaat
het steeds beter.

Ik heb me goed voorbereid,
dus het gaat me zeker
lukken.

Als het niet lukt, vraag
ik om hulp.

Ik kijk alleen naar wat ik wel
kan.

Ik kan het nog niet.

Ik heb veel geleerd van mijn
fouten, ik ga er nog een paar
maken.

Als het mislukt, dan
stop ik ermee.

Ik zoek mijn kansen ook
buiten mijn comfortzone.

Moeilijke dingen zijn
lastig, daar leer ik niet
van.

Ik blijf lekker in mijn
hangmatje hangen binnen
mijn comfortzone.
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