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Wat denk/ geloof jij?
Duid aan in welke mate je akkoord bent met onderstaande stellingen 

(1= helemaal mee eens, 2= eerder mee eens, 3= onbeslist, 4= eerder niet mee eens, 5= helemaal niet mee eens)

1 2 3 4 5

1. De hersenen zijn volledig ontwikkeld zodra leerlingen naar de middelbare school gaan.

2. Je kan de hersenen niet veranderen.

3. Als ik eerlijk ben, denk ik dat je niet kunt veranderen hoe talentvol je bent.

4.   Onze mentale mogelijkheden zijn erfelijk en kunnen niet gewijzigd worden door 
omgevingsfactoren (zoals onderwijs) of ervaring.

5.   Het regelmatig inoefenen van bepaalde cognitieve vaardigheden, verandert de structuur 
van de hersenen.

6.   Je kan nieuwe dingen leren maar je onderliggende intelligentieniveau kan je niet 
veranderen.







• Hoe kijk jij naar leren, naar intelligentie? Wat is jouw 
mindset?
� Als je over jezelf nadenkt?

� Over je collega’s?

� Je leerlingen of studenten? 

• Hoe kijken je collega’s naar leren, naar intelligentie? Wat is 
hun mindset?

• Hoe kijken je leerlingen naar leren, naar intelligentie? Wat 
is hun mindset?

-> een onderzoekje waard? 



Krachtige hefboom om mindsets te 
veranderen, te verdiepen …

Kennis over de werking van de hersenen, over wat er gebeurt 
als we leren

Handvaten om lessen “breinvriendelijk” aan te pakken



Kennis : Ons brein is plastisch en groeit in 
interactie met de omgeving.



olifantenpaadjes en snelwegen

Onderwijzen gaat over de kunst van het leggen van nieuwe hersenverbindingen, 
niemand doet dit immers op exact dezelfde manier. 



Rijping van het brein 



Ons brein is plastisch.

De omgeving doet ertoe!



En wanneer je goed weet hoe jouw (en hun) brein 
werkt : welke didactische principes helpen bij het 

maken van nieuwe hersenverbindingen? 



We zijn er nog niet …

Weten hoe je brein werkt, les krijgen of geven op zo’n manier 
dat je op de best mogelijke manier nieuwe neurale netwerken 
creëert, zorgt er nog niet voor dat je automatisch een op 
groei gerichte mindset krijgt …   





Krachtige hefboom om mindsets te 
veranderen, te verdiepen …

Feedback en evaluatie!



Wat is feedback?
Met dank aan Tine Bos voor de volgende 4 slides

• Feedback = informatie voor de leerling over zijn prestatie 
of zijn proces met als doel verbetering van die prestatie/ 
proces



Feedback



Taakgerichte feedback

Elke feedback werkt op vier niveaus

• Product = feedback over hoe goed een taak is gedaan

• Proces = feedback over de manier waarop een taak gedaan 
is, over de strategie die gebruikt werd, …

• Regulatie, zelfsturing = feedback die er voor zorgt dat een 
leerling zelf oordeelt over zijn prestatie. 

• Persoonsgericht = feedback die op de persoon zelf is 
gericht. (minst effectief)



Taakgerichte feedback

Elke feedback werkt op vier niveaus

• Product = Je schrijfwerk ziet er netjes uit.

• Proces = Ik heb gezien dat je je pen goed vastgehouden hebt.

• Zelfregulatie = Je weet dat de houding van je benen belangrijk is bij het mooi schrijven. Hoe is dit 

gelukt? 

• Persoonsgericht = Jij bent toch een goede leerling.



evaluatie

• Summatieve functie ->  nemen van beslissingen over het 
niveau van de lerende

• Formatieve functie -> ontwikkeling van het leerproces in 
beeld brengen.  Met als doel om die kennis te gebruiken als 
feedback in het onderwijsleerproces

• Duurzame functie -> doel is hier het zelf leren reguleren van 
het eigen leerproces (eigenaarschap bevorderen). 



Cijfers als vorm van feedback? 

• Cijfers geven is de armste vorm van feedback! Cijfers zijn 
beoordelend (normerend), niet voedend.  

• Cijfers geven lokt vergelijking uit; zet posities uit (normerend).

• Heeft de schijn van objectiviteit: wat voor de ene 
beoordelaar een 6 is, kan voor de andere een 7 zijn




