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Inleiding!

In"de"jeugdhulp"is"het"altijd"belangrijk"om"het"beste"uit"jongeren"te"halen"en"te"streven"naar"
ontwikkeling" en" verbetering." Habits" of" Mind" is" een" gedachtengoed" dat" al" veel" wordt"
toegepast" in" het" onderwijs," met" name" het" basisonderwijs." Dit" gedachtengoed" maakt"
kinderen" en" jongeren" bewust" van" hun" eigen" denken" en" helpt" hen" hun" denken" te"
ontwikkelen"en"verbeteren."Zoals"de"oprichters"van"Habits"of"Mind" in"Nederland,"Rinke"en"
Tom,"zeggen"zijn"het" levensvaardigheden"die"worden"verbeterd."Vanuit"de"Hogeschool"van"
Amsterdam"is"de"vraag"ontstaan"om"een"plan"te"maken"om"Habits"of"Mind"toe"te"passen"in"
de"jeugdhulpverlening."

In"het"eerst"hoofdstuk"staat"de"probleemanalyse"beschreven,"inclusief"de"aanleiding"en"doel`"
en"vraagstelling."In"de"literatuurverkenning"wordt"antwoord"gegeven"op"de"deelvragen"‘Wat"
is"Habits"of"Mind?’"en"‘’Wat"is"de"meerwaarde"van"Habits"of"Mind?”"(verder"ook"afgekort"als"
HoM)." In" dit" hoofdstuk" wordt" ook" toegelicht" hoe" HoM" in" het" buitenland" wordt" ingezet."
Vervolgens" wordt" de" onderzoeksmethode" beschreven" en" daaropvolgend" de"
onderzoeksresultaten." Hier" worden" de" interviewresultaten" weergegeven," verkregen" uit"
interviews" met" de" oprichters" van" Habits" of" Mind" in" Nederland," Tom" en" Rinke," en" met"
meester" Jurgen," leraar" in" het" basisonderwijs" waar" dit" gedachtengoed" al" meerdere" jaren"
wordt" toegepast." Het" laatste" hoofdstuk" bevat" de" conclusie" van" het" onderzoek" waarin"
antwoord"wordt"gegeven"op"de"hoofd`"en"deelvragen."
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Probleemanalyse!"
In" dit" hoofdstuk" wordt" de" aanleiding" van" het" onderzoek" weergegeven" en" de"
probleemanalyse."Hierbij" zal" ook" een" korte" toelichting"worden" gegeven" van"wat"Habits" of"
Mind"precies."Daarna"wordt"de"doelstelling"met"bijbehorende"hoofd`"en"deelvragen"vertelt."

Aanleiding!en!context!

Vanuit"de"Hogeschool"van"Amsterdam"domein"Maatschappij"en"Recht" is"de"vraag"ontstaan"
of" Habits" of" Mind" ook" in" de" jeugdhulpverlening" in" Nederland" kan" worden" toegepast."
Momenteel" wordt" dit" gedachtengoed" alleen" in" het" onderwijs" toegepast." Vanuit" de"minor"
Jeugdhulp"werd"vernomen"dat"het"gedachtengoed"van"Habits"of"Mind"een"meerwaarde"zou"
zijn"voor"de"jeugdhulpverlening" in"Nederland"omdat"hierbij"niet"wordt"gekeken"naar"harde"
resultaten" maar" naar" het" proces" dat" tot" de" resultaten" leidt." Zowel" de" hogeschool" als" de"
jeugdhulpverlening"was"nog"niet"erg"bekend"met"dit"nieuwe"gedachtengoed."Hierom"kregen"
wij" de" opdracht" om" te" onderzoeken" wat" Habits" of" Mind" precies" is," hoe" het" nu" wordt"
toegepast"en"hoe"dit"in"de"jeugdhulpverlening"zou"kunnen"worden"toegepast."Er"zijn"al"veel"
methoden" binnen" de" jeugdhulp" en" daarom" zal" binnen" dit" onderzoek" worden" onderzocht"
waarom"juist"Habits"of"Mind"meerwaarde"heeft"voor"de"Jeugdhulp."

Achtergrond"
"
Habits" of"Mind" is" een"methode" uit" Amerika" waarbij" kinderen" leren" hoe" zij" beter" kunnen"
denken" en" hoe" zij" problemen" kunnen" oplossen." In" Nederland" wordt" deze" methode" door"
enkele" pioniers" al" toegepast" in" het" onderwijs" (Habits" of" Mind" Nederland," z.j.)." In" de"
jeugdhulpverlening"is"er"over"deze"methode"en"denkwijze"echter"nog"helemaal"niets"bekend."
Het"uitgangspunt"van"Habits"of"Mind"is"dat"leren"een"consequentie"van"denken"is."De"naam"
zegt"het"al:"de"gewoonte"van"gedachten."Habits"of"Mind"leert"kinderen"beter"te"denken"en"
daarmee"een"denkcultuur" te" creëren"binnen"de"organisatie"of" school."Het" gaat"uit" van"16"
Habits"die"samen"een"kader"vormen"voor"kinderen"om"met"denken"problemen"op"te"lossen"
(Costa,"A."&"Kallick,"B.,"2000)."

Vanuit" de" Hogeschool" van" Amsterdam" is" nu" de" vraag" ontstaan" voor" een" voorstel" hoe" de"
Habits"of"Mind"kunnen"worden" toegepast"binnen"de" jeugdhulpverlening" in"Nederland."Wij"
als" vierdejaarsstudenten" van" de" opleiding" Sociaalpedagogisch" hulpverlening" zullen" hier"
onderzoek" naar" doen" en" een" voorstel" schrijven" over" hoe" dit" gedachtengoed" kan" worden"
toegepast" binnen" de" jeugdhulpverlening." Op" deze" manier" kan" dit" gedachtengoed" van" de"
Habits"of"Mind"naast"het"onderwijs"ook"breder"worden"toegepast."Tot"nu"toe"is"er"voor"zover"
bekend"nog"niets"gedaan"om"Habits"of"Mind" in"de" jeugdhulpverlening" in"Nederland"toe"te"
passen." Wel" is" uit" de" literatuur" gebleken" dat" Habits" of" Mind" in" principe" voor" iedereen"
toepasbaar"is"(Costa,"A.L."&"Kallick,"B."2009)."
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Afbakening0en0relevantie0

Dit"onderzoek"zal"vooral"gericht"zijn"op"het"onderzoeken"van"wat"Habits"of"Mind"is,"hoe"het"
wordt" toegepast" en" wat" de" meerwaarde" is." Het" is" dus" een" verkennend" onderzoek."
Uiteindelijk"zullen"aanbevelingen"worden"gegeven"voor"hoe"het"gedachtengoed"van"Habits"
of" Mind" kan" worden" toegepast" binnen" de" jeugdhulpverlening" in" Nederland." Door" het"
onderzoek"niet"te"groot"te"maken"wordt"de"betrouwbaarheid"en"validiteit"van"het"onderzoek"
vergroot."

Door"het"gedachtengoed"van"Habits"of"Mind"in"de"jeugdhulpverlening"toe"te"passen"wordt"
niet"alleen"gekeken"naar"resultaten,"straf/beloningssystemen"enzovoorts"maar"wordt"er"echt"
gekeken"naar"de"

kwaliteiten"van"het"kind."Het" is"gericht"op"het"proces"dat"nodig" is"om"tot"een" resultaat" te"
komen."Denk"hierbij"aan"doorzetten,"flexibel"denken,"het"nemen"van"verantwoorde"risico’s"
en" denken" over" denken." Dit" is" van" meerwaarde" voor" de" jeugdhulp" omdat" er" nog" geen"
methode"is"die"op"deze"belangrijke"vaardigheden"gericht"is."Het"uitgangspunt"van"Habits"of"
Mind" Nederland" is" dat" leren" een" consequentie" is" van" denken." Hierom" is" het" belangrijk"
kinderen"beter"te"leren"denken"en"hen"daardoor"beter"te"kunnen"laten"ontwikkelen."Met"als"
handvat"de"zestien"Habits"biedt"Habits"of"Mind"de"mogelijkheid"een"nieuwe"denkcultuur"te"
creëren"door"je"bewust"te"worden"van"je"eigen"denken."

In"Nederland"is"er"weinig"tot"geen"aandacht"voor"het"toepassen"van"de"methode"Habits"of"
Mind" in" de" jeugdhulpverlening." De" nadruk" wordt"momenteel" voornamelijk" gelegd" op" het"
volgen"van"onderwijs"en"voorkomen"van"schooluitval."Echter"is"het"vooral"voor"kinderen"en"
hun"ouders" die" binnen"de" kaders" van" jeugdhulpverlening" vallen"belangrijk" dat" zij" zich" ook"
blijven"ontwikkelen"als" individu."De"ruimte"voor"een"dergelijke"denkcultuur,"waarbij"vooral"
een"positieve" `"maar"ook"een"kritische"en"probleemoplossende"`" leerhouding"wordt"vanuit"
de" jeugdhulpverlening"weinig" geboden."De" vraag:" “hoe" leert" het" kind" beter" denken?”" zou"
binnen"de"jeugdhulpverlening"meer"het"uitgangspunt"moeten"zijn."

Binnen"het"onderwijs"in"Nederland"is"er"in"de"afgelopen"jaren"wel"een"ontwikkeling"waar"te"
nemen"waarbij"het"creëren"van"een"denkcultuur"toegespitst"op"het" individu"centraal"staat."
(BSA," 2017;" Vreedzameschool,2017;" Taal" doet" meer,2017)." Met" name" achterhaalde"
opvattingen" (intelligentie" wordt" bepaald" door" je" DNA)" binnen" het" onderwijs" zijn" de"
grondslag" om" meer" de" nadruk" te" leggen" op" de" ontwikkeling" van" denkpatronen" van" het"
individu." In"de"huidige"onderwijscultuur"zenden"we"al"snel"tegenstrijdige"berichten"richting"
onze"leerlingen."Veel"leerkrachten"zullen"bijvoorbeeld"het"inzicht"hebben"dat"fouten"maken"
een"essentieel"onderdeel"van"het"leerproces"is"en"dit"ook"proberen"over"te"brengen"op"hun"
leerlingen."Bij"deze"boodschap"wordt"geen"kracht"bijgezet"wanneer"leerlingen"die"snel"klaar"
zijn" en" weinig" foutjes" maken" hiervoor" worden" beloond" (iets" leuks" doen," meer" vrije" tijd,"
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computeren)" en" de" maker" van" de" fouten" wordt" ‘bestraft’" (extra" uitleg," meer" oefenwerk,"
etc.)."

Nieuwe0manier0van0denken0

Met" name" de" ‘Habits" of"Mind’`leermethode" is" in" dit" kader" interessant" om" uit" te" diepen."
Habits" of" Mind" is" een" gedachtegoed" die" zowel" een" praktische" als" een" theoretische"
achtergrond"omvat,"waarbij"de"nadruk" ligt"op"het"creëren"van"een"denkcultuur"binnen"het"
onderwijs" (HoM," 2017)." Hierbij" worden" via" de" leerkrachten" handvaten" geboden" aan"
kinderen" om" na" te" denken" in" verschillende" leersituaties." Er" wordt" gewerkt" met" 16"
verschillende" facetten" met" het" gevolg" dat" het" kind" meer" zelfinzicht" krijgt" d.m.v." nieuwe"
denkroutines"en"denktechnieken."In"Australië"en"Amerika"wordt"de"leermethode"uitgebreid"
toegepast" in" verschillende" scholen" (HoM`academie," 2017)." Naast" vele" succesverhalen" (die"
ook" dienen" als" belangvol" bewijs" voor" de" effectiviteit)" presenteert" Jenny" Edwards" in" haar"
manuscript:" Research" on" Habits" of"Mind," de" positieve" effecten" van" Habits" of"Mind." In" de"
afgelopen" jaren" zijn" er" duidelijk" parallellen" zichtbaar" tussen" het" onderwijs" en" de"
jeugdhulpverlening" (NJI," 2017)." Er" is" echter" nog" niet" onderzocht" in" hoeverre" de" Habits" of"
Mind`leermethode" kan" worden" toegepast" binnen" de" jeugdhulpverlening" en" hoe" dat"
ingericht"zou"kunnen"worden."

Doelstelling!

Het" doel" van" dit" onderzoek" is" om" de" methode" Habits" of" Mind" toe" te" passen" binnen" de"
jeugdhulpverlening" in"Nederland/Amsterdam."De"methode"Habits" of"Mind" is" in"Nederland"
nog" erg" nieuw." Er" zijn" twee" pioniers" die" dit" inzetten" in" het" onderwijs" maar" binnen" de"
jeugdhulpverlening"is"de"Habits"of"Mind"nog"geheel"onbekend."Het"doel"van"dit"onderzoek"is"
een"voorstel"voor"de"organisaties"binnen"de"jeugdhulpverlening"waarin"wordt"uitgelegd"hoe"
zij"de"methode"van"Habits"of"Mind"kunnen"toepassen"en"waarom"dit"een"meerwaarde"heeft."
Er" wordt" een" handvat" geboden" voor" de" jeugdhulp" om" het" denken" van" kinderen" en" hun"
ouders"versterken"zodat"zij"beter"met"hun"problemen"om"kunnen"gaan."De"hoofdvraag"van"
dit"onderzoek0is:0

‘Hoe0kan0het0gedachtegoed0en0de0manier0van0werken0van0de0Habits0of0Mind0in0de0school0

geïmplementeerd0worden0in0jeugdhulp?’0

De"volgende"deelvragen"zijn"ondersteunend"om"uiteindelijk"een"juist"en"volledig"antwoord"te"
kunnen"geven"op"de"hoofdvraag"van"het"onderzoek."

`"Wat"is"Habits"of"Mind?"

`"Wat"is"de"meerwaarde"van"Habits"of"Mind?"
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`"Hoe"wordt"dit"gedachtengoed"op"dit"moment"ingezet?"

Hier"zal"worden"ingegaan"op"de"inhoud"van"Habits"of"Mind,"hoe"het"precies"werkt"en"hoe"het"
op"dit"moment"wordt"toegepast"in"het"onderwijs"in"zowel"Nederland"als"het"buitenland."Ten"
slotte" wordt" onderzocht" hoe" Habits" of" Mind" in" de" jeugdhulpverlening" kunnen" worden"
toegepast"en"voor"welke"organisaties"deze"methode"passend" is."Ook"zal"antwoord"worden"
gegeven"op"de"vraag"hoe"dit"in"praktijk"kan"worden"gebracht."

Literatuurverkenning!
In"dit"hoofdstuk"wordt"door"middel"van"een"grondige"inzage"in"de"literatuur"antwoordt"
gegeven"op"de"deelvragen."Er"zal"eerst"worden"weergegeven"wat"Habits"of"Mind"precies"is,"
wie"het"heeft"opgericht"en"hoe"het"is"ontstaan."Vervolgens"wordt"uitgelegd"wat"de"
meerwaarde"is"van"Habits"of"Mind"en"er"wordt"verteld"over"Habits"of"Mind"wereldwijd."Hier"
wordt"uitgelegd"hoe"de"Habits"of"Mind"worden"toegepast"in"onder"andere"Amerika"en"
Australië.!

Wat!zijn!Habits!of!Mind?!
Habits"of"Mind"is"een"gedachtengoed"en"methode"vanuit"Amerika,"opgericht"door"Arthur"L."
Costa"en"Bena"Kallick."Deze"methode"is"vooral"gericht"op"het"basisonderwijs"maar"wordt"in"
Amerika"ook"toegepast"in"het"voortgezet"onderwijs."Zoals"de"naam"al"zegt"is"deze"methode"
gericht"op"de"“gewoonte"van"het"denken”."Wanneer"hier"op"scholen"mee"wordt"gewerkt"kan"
dit" een" nieuwe" denkcultuur" creëren." Leren" is" een" consequentie" van" denken.0 Het"
uitgangspunt"van"Habits"of"Mind"is"kinderen"beter"leren"denken."Denken"doen"zij"natuurlijk"
al,"maar"Habits"of"Mind"helpt"om"patronen"in"het"denken"aan"te"brengen"en"het"maximale"
uit"het" leven"te"halen."Habits"of"Mind"ontwikkelt"een" innerlijk"kompas"waarmee"leerlingen"
zelf"de"regie"in"handen"nemen"(Habits"of"Mind"Nederland,"z.j.).""

Costa"beschrijft"het"voorbeeld"van"een"jongen"in"een"rode"sportauto."Hij"rijdt"hard"maar"op"
het"moment"dat"er"een"treinrails"nadert,"mindert"hij"vaart."Hij"rijdt"langzamer"en"langzamer"
en"wanneer"hij" over" de" rails" rijdt," gaat" de" auto" zo" langzaam"dat" hij" bijna" stilstaat."Op"dat"
moment"kijkt"hij"links"en"rechts"of"er"een"trein"aankomt"(Costa,"A.L."&"Kallick,"B.,"2009)."Hij"
was"dus"erg"voorzichtig"en"dacht"aan"zijn"veiligheid,"maar"was"het"verstandigste"besluit"om"
op"het"gevaarlijkste"moment,"het"moment"dat"hij"op"de"rails"rijdt,"te"kijken"of"er"een"trein"
aankomt?" Dit" voorbeeld" laat" goed" zien" hoe" belangrijk" je"manier" van" denken" is." Iedereen"
denkt" verschillend" en" reageert" verschillend" op" situaties." De" vraag" is:" zijn" we" ons" hiervan"
bewust?"En"halen"wij"het"beste"uit"onszelf"in"de"verschillende"situaties?""

Ontstaan0van0Habits0of0Mind0

Habits"of"Mind"is"ontstaan"in"1982"door"oprichters"Arthur"L."Costa"en"Bena"Kallick."Arthur"L."
Costa" is" professor" aan" de" California" University" in" Sacramento" en" medeoprichter" van" het"
Institute"for"Intelligent"Behavior."Hij"heeft"gewerkt"als"docent,"was"directeur"van"educatieve"
programma’s" en"heeft" verschillende"andere" functies" gehad"die" allemaal" te"maken"hebben"
met" onderwijs."Hij" heeft" zijn" carrière" gewijd" aan" de" verbetering" van" onderwijs" door"meer"
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‘Mindfull’" te" werken" met" instructies" en" evaluaties." Momenteel" is" hij" de" directeur" van"
“Institute" Habits" of" Mind”." Kallick" is" privé" consulente" voor" schooldistricten,"
beroepsorganisaties,"staatsdepartementen"van"onderwijs"en"overheidsinstellingen" in"zowel"
de" Verenigde" Staten" als" internationaal." Zij" is" gespecialiseerd" in" groepsdynamiek," creatief"
denken"en"alternatieve"beoordelingsstrategieën"in"het"onderwijs"(The"Institute"for"Habits"of"
Mind,"2016)."

Art"Costa"beschrijft"in"een"interview"(Mindful"by"Design,"2013)"hoe"hij"patronen"herkende"in"
het"werk"van"verschillende"deskundigen"op"het"gebied"van"denken,"zoals"Edward"de"Bono,"
David"Perkins,"Alan"Glatthorn,"Jonathan"Barron"en"een"heel"aantal"anderen."Hier"heeft"hij"de"
eerste"‘Habits"of"Mind’"uit"afgeleid."In"de"loop"der"jaren"zijn"deze"Habits"of"Mind"geraffineerd"
en"uitgewerkt."Verdere"onderzoeken"hebben"bijgedragen"tot"groei"van"het"begrijpen"van"de"
habits"die"nodig"zijn"om"problemen"op"te" lossen"en"succes" te"behalen" (Mindful"by"Design,"
2013)."

Costa" en" Kallick" werden" in" 1999" bekend" met" een" uitspraak" van" Lauren" Resnick:" “One’s"
intelligence" is" the"sum"of"total"of"one’s"Habits"of"Mind”"(1999)."Ze"dachten:"dit" is"het."Het"
gaat"niet"om"de"gedragingen"maar"om"de"gewoonten"van"een"mens."Volgens"hun"is"het"doel""
niet"dat"een"kind"niet"één"keer"laat"zien"dat"hij/zij"het"probleem"kan"oplossen,"maar"dat"het"
een"gewoonte"wordt"om"een"probleemoplossend"denkvermogen"te"hebben."Eenmalig"een"
probleem" oplossen" is" niet" genoeg." Costa" en" Kallick" houden" zich" beide" veel" bezig"met" het"
onderwijs." Zij" wilden" leerlingen" bijbrengen" om" een" denkwijze" te" creëren" waarin" zij" hun"
problemen"op"een"goede"manier"op"kunnen"lossen"(Costa,"A.L."&"Kallick,"B.,"2009)."Costa"en"
Kallick"waren"van"mening"dat"het"onderwijs"te"prestatiegericht"was"en"wilden"een"methode"
bedenken"waarbij"de"nadruk"meer"lag"op"het"inzicht"in"eigen"brein."Ze"wilden"kinderen"leren"
dat" intelligentie" veranderlijk" is," hen"bewust"maken"van"hun"eigen"denken"en"een"handvat"
geven"om"met"problemen"om" te"gaan."Daarom"bedachten" zij" de"methode"Habits"of"Mind"
(Habits"of"Mind"Nederland,"z.j.)."

De0160Habits0

Habits" of" Mind" biedt" zowel" praktische" handvaten" als" een" theoretische" achtergrond." 16"
verschillende"Habits"of"Mind"bieden"een"kader"voor"het"denken."Het"doel"hiervan"is"om"met"
je"denken"problemen"op"te"lossen."Het"zijn"dus"feitelijk"probleemoplossende"tools."Er"zijn"16"
nauwkeurig" beschreven" denkgewoontes" binnen" de" Habits" of"Mind." Deze" Habits" zijn" geen"
schokkende"vernieuwende"termen"maar"dingen"waar"iedereen"weleens"van"heeft"gehoord."
Wat"de"Habits"of"Mind"bijzonder"maakt"is"dat"het"probleemoplossende"tools"zijn"waarvan"de"
inhoud"samen"met"de"leerlingen"wordt"gevormd"(Habits"of"Mind"Nederland,"z.j.)."

Er" is" jarenlang" onderzoek" gedaan" naar" wat" mensen" succesvol" maakt" en" hier" zijn" onder"
andere" een" aantal" typerende" karaktereigenschappen" naar" voren" gekomen." Deze"
eigenschappen" kan" ieder" mens" gedurende" zijn" leven" ontwikkelen" en" dit" zijn" ook" de"
eigenschappen"die"naar"voren"komen"bij"Habits"of"Mind."Deze" lijst"van"16"habits" is"echter"
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niet" compleet," wanneer" je" leert" komen" er" altijd"meer" habits" bij" (Costa," A.L." &" Kallick," B.,"
2009)."

1. Doorzetten:"De"eerste"Habit"is"doorzetten."Wat"doe"je"als"iets"tegenzit?"Wanneer"een"
doorzetter"vastloopt,"gaat"hij"op"zoek"naar"een"manier"om"het"op"te"lossen."

2. Managen+ van+ impulsiviteit:" Nadenken" voor" je" reageert." Je" blijft" kalm" en" rustig" en"
probeert"in"te"schatten"wat"er"gebeurt"wanneer"je"wel"of"niet"actie"onderneemt.""

3. Luisteren+met+begrip+en+empathie:"Deze"Habit"heeft"te"maken"met"het"verplaatsten"in"
iemand"anders."Lees"de" lichaamstaal"en"bekijk"en" luister"het"door"de"ogen"en"oren"
van"iemand"anders."

4. Flexibel+ denken:" Als" je" goed" flexibel" kunt" denken" switch" je" gemakkelijk" tussen"
standpunten," je" kunt" verschillende" opties" overwegen" en" goede" alternatieven" voor"
het"probleem"bedenken."Flexibele"denkers"zijn"bereid"van"gedachten"te"veranderen"
wanneer"dit"nodig"is."

5. Denken+ over+ denken:" De" kwaliteit" van" je" eigen" denken" beoordelen." Leer" om" te"
plannen," reflecteren" en" beoordeel" je" eigen" vaardigheden" en" strategieën." Tem" je"
impulsen"en"luister"naar"je"innerlijke"stem."Op"deze"manier"ben"je"bewust"bezig"met"
denken."

6. Streven+ naar+ nauwkeurigheid+ en+ precisie:" De" naam" van" deze" Habit" zegt" het" al:"
nauwkeurigheid"en"precisie"nastreven."Mensen"die"dit"doen"zetten"zich"altijd"100%"
in,"hebben"hoge"verwachtingen"van"zichzelf"en"zijn"altijd"op"zoek"naar"verbetering."Ze"
sporen" hun" eigen" fouten" op" en" verbeteren" deze" zodat" ze" tot" het" beste" resultaat"
komen."

7. Ontdekken+ van+ problemen+ en+ vragen+ stellen:" Heb" altijd" een" onderzoekende" en"
vragende"houding"en"wees"niet" bang"om"vragen" te" stellen."Denk"na"over"de" juiste"
vragen" zodat" je" te" weten" kunt" komen" wat" je" nog" niet" weet." Beter" weinig" goede"
vragen"stellen"dan"veel"onzinnige."

8. Toepassen+van+geleerde+kennis+in+nieuwe+situaties:"Gebruik"wat"je"leert!"Succesvolle"
mensen"gebruiken"geleerde"kennis"in"meerdere"situaties"dan"waarin"zij"het"leerden."
Ze"zijn"alert"op"signalen"en"maken"verbindingen."

9. Denken+ en+ communiceren+ met+ precisie+ en+ helderheid:" Wees" duidelijk." Precies" en"
helder"praten"en"schrijven"is"een"Habit"of"mind."Taal"en"denken"horen"bij"elkaar."Vaag"
taalgebruik" wordt" veroorzaakt" door" vaag" denken." Gebruik" geen" generalisaties,"
overdrijf"niet"maar"gebruik"verklaringen,"bewijs"en"vergelijkingen."

10. Verzamel+gegevens+met+al+je+zintuigen:"Observeer"voortdurend"en"beleef"wat"je"ziet."
Door"ervaringen"leer"je"en"hoe"meer"zintuigen"je"hiervoor"gebruikt,"hoe"meer"je"leert."
Proef," ruik," hoor," zie," voel" en" neem" zoveel"mogelijk" informatie" op" zodat" je" zoveel"
mogelijk"leert."

11. +Creëren,+ verbeelden+ en+ innoveren:" Zoek" naar" alternatieve"mogelijkheden" en" bekijk"
de" situatie" vanuit" verschillende" oogpunten." Creatieve" mensen" gaan" anders" met"
problemen"om"dan"verwacht"wordt,"ze"nemen"risico’s"en"verleggen"hun"grenzen."Ze"
staan"ook"altijd"open"voor"feedback."
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12. Reageren+met+ verwondering+en+ontzag:"Mensen"die" succesvol" zijn" in"het" leven" zijn"
dankbaar"en"zien"de"wereld"om"hun"heen,"ze"zijn"nieuwsgierig"en"zoeken"naar"dingen"
die"anderen"niet"zien."Ze"verbazen"zich"over"de"wereld"waarin"ze"leven"en"staan"stil"
bij"wat"ze"zien."

13. Nemen+van+verantwoorde+risico’s:+Niet"geschoten"is"altijd"mis."Vindt"de"drang"om"de"
grens" op" te" zoeken" en" deze" indien" nodig" te" overschrijden." Zo" kom" je" in" situaties"
waarvan"de"uitkomst"niet" te"voorspellen"valt."Verwarring,"onzekerheid"en"een"kans"
op"mislukking"zijn"normaal" in"een" leerproces."Maak"weloverwogen"keuzes"en"beslis"
welke"risico’s"de"moeite"waard"zijn"en"welke"je"beter"kunt"vermijden.+

14. Gevoel+ voor+ humor:" Met" gevoel" voor" humor" kun" je" situaties" vanuit" originele" en"
interessante" kanten" bekijken." Je" komt" door" humor" in" contact" met" anderen" en"
begrijpt" anderen" maar" kunt" ook" onderscheiden" wanneer" humor" niet" de" juiste"
methode"is"op"dat"moment."Je"kunt"ook"lachen"om"jezelf."

15. Samen+denken:"Deel" je"eigen"oplossingen"en" ideeën"met"anderen,"geef"en"ontvang"
feedback"en"wees"kritisch."Om"goed"te"kunnen"samenwerken"moet"je"luisteren,"het"
eens" worden," eigen" ideeën" opgeven," leiding" kunnen" geven" en" omgaan" met"
tegenslagen."Op"deze"manier"leer"je"veel"van"een"ander"en"van"jezelf."

16. Openstaan+ voor+ continu+ leren:" Succesvolle" mensen" willen" altijd" meer" leren." Jezelf"
verbeteren,"groeien"en"beter"worden."Met"nederigheid"en"trots"toegeven"dat"je"iets"
niet"weet" is"volgens"Art"Costa"en"Bena"Kallick"de"hoogste"vorm"van"denken"die"we"
ooit"zullen"leren"(Habits"of"Mind"Nederland,"z.j.)"

Op"de"website"van"Habits"of"Mind"Nederland"zijn"ook"verschillende"interessante"quotes"en"
voorbeelden" te" vinden" ter" ondersteuning" van" bovenstaande"Habits." De"moeite"waard" om"
eens"te"bekijken."

Doel0

Het" denken" in" het" dagelijks" leven" is" erg" belangrijk." Behalve" het" oplossen" van" problemen"
moeten"we"ze"ook"vinden"in"een"geheel"van"complexe"eisen"en"afleidingen."Het"doel"van"de"
Habits"of"Mind" is"om"van"dit" flexibele"denken"een"gewoonte" te"maken," zoals"bijvoorbeeld"
tandenpoetsen"of"je"aankleden"een"gewoonte"is"(Costa,"A.L."&"Kallick,"B.,"2009)."Wanneer"je"
goed"kunt"leren"en"intelligent"bent"is"het"eenvoudiger"om"goed"te"presteren"tijdens"toetsen"
of"beoordelingsmomenten."De"Habits"of"Mind"echter"helpen"iedereen"in"het"dagelijks"leven."
Dit" is"onafhankelijk" van" intelligentie."Het"boek" ‘Learning"and" leading"with"Habits"of"Mind’,"
geschreven"door"Costa"en"Kallick,"helpt"zelfs"de"jongsten"om"klaargestoomd"te"worden"voor"
het"leven.""

Zonder" de" gewoonte" van" je" gedachten" (De" Habits" of"mind)" zouden"wij" als"mens" niet" ver"
komen." Je" tanden" zouden" wegrotten," onze" lichamen" raken" uit" balans," we" zouden" onze"
emoties" niet" onder" controle" hebben," niet" met" mensen" om" kunnen" gaan" enzovoort." Het"
beste"is"om"gebruik"te"maken"van"goede"gewoontes"en"deze"proberen"zoveel"mogelijk"uit"te"
breiden."Kinderen"worden"op"deze"manier"bewust"van"hun"eigen"denken."Ze"krijgen"inzicht"
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in"hun"eigen"brein"en"leren"dat"intelligentie"veranderlijk"is."Denkroutines"en"denkgewoonten"
kunnen"juist"toegepast"worden"in"de"praktijk."Intelligentie"is"veranderlijk"en"afhankelijk"van"
de"omgeving"en"van"leerprocessen"(Costa,"A.L."&"Kallick,"B.,"2009)."

"

Meerwaarde!Habits!of!Mind!
In"de"19e" eeuw"was" iedereen"van"de" veronderstelling"dat" intelligentie"niet" te"ontwikkelen"
was." " Men" dacht" dat" intelligentie" een" gegeven" is," wat" aangeboren" is" en" je" dit" niet" kan"
trainen."In"die"tijd"zijn"er"testen"en"methodieken"ontstaan"zoals"de"IQ"test."Doordat"men"aan"
de"hand"van"een"IQ"test"kon"meten"hoe"intelligent"iemand"is"viel"er"niet"te"twisten"over"de"
uitslag." " Uit" jarenlang" onderzoek" is" uiteindelijk" gebleken" dat" intelligentie" met" passie" en"
volharding"toch"wel"getraind"kan"worden"en"je"dit"zelf"in"de"hand"kan"hebben"(Dweck,"2006)."
Carol" Dweck" is" hoogleraar" Psychologie" aan" de" Stanford" Universiteit" en" heeft" dit" thema"
inmiddels" 25" jaar" onderzocht." Haar" conclusie" is" dat" intelligentie" voor" een" groot" deel"
ontwikkeld" kan" worden." In" haar" boek" ‘Mindset:" The" New" Psychology" of" Success’" (2006)"
waarin" zij" haar" bevindingen" beschrijft" vertelt" zij:" “Passie," leren" en" volhouden" zijn" de"
sleutelwoorden"van"een"succesvolle"ontplooiing"“."We"leven"momenteel"in"de"21e"eeuw"en"
weten"uit"onderzoek"dat"leren"niet"alleen"maar"bestaat"uit"kennis."We"geloven"steeds"vaker"
dat"intelligentie"flexibel"is"en"getraind"kan"worden"door"nieuwe"ervaringen"op"te"doen"en""te"
reflecteren"op"eigen"handelen.""

Inmiddels"weten"we"dat"het"hebben"van"een"hoog"IQ""geen"garantie"biedt"voor"een"geslaagd"
leven."Dit"neemt"niet"weg"dat"in"deze"tijd,"in"het"Nederlandse"onderwijs"het"veelal"draait"om"
prestatie" leveren." Habits" of" Mind" legt" de" focus" op" hoe" kinderen" problemen" kunnen"
analyseren,"strategieën"te"bedenken,"kansen"te"zien"en"grijpen"uit"opgedane"kennis"eerdere"
ervaringen." Het" is" daarom" niet" interessant" om" te" weten" hoeveel" kennis" deze" kinderen"
kunnen" reproduceren." Het" draait" tijdens" het" leren" immers" niet" om" de" uitkomst" van" het"
probleem"maar"dat"ze"bewust"worden"van"het" leerproces"wat"zich"vooraf"speelt."Habits"of"
Mind" bereidt" leerlingen" voor" op" een" onvoorspelbare" toekomst" die" vraagt" om" nieuwe"
vaardigheden.""

Art"Costa"en"Bena"Kallick"hebben"veel"onderzoek"gedaan"naar"het"effect"van"Habits"of"Mind"
en"na"jarenlang"onderzoek"is"ontdekt"dat"veel"leerkrachten"en"kinderen"Habits"of"Mind"echt"
snappen" en" er" baat" bij" hebben." Ook" hele" jonge" kinderen"waren" in" staat" om" de"moeilijke"
termen"van"de"methode"te"doorgronden."Tijdens"het"onderzoek" in"North"Carolina"bezocht"
Costa"een"school"waar"weinig"kinderen"zaten"die"bestempeld"werden"als"hoogbegaafd."Hij"
heeft" daar" samen" met" Bena" Kallick" Habits" of" Mind" geïntroduceerd" aan" de" leraren" en"
kinderen."Hier"hebben"zij"op"school"drie"jaar"lang"met"de"methode"gewerkt."Om"objectief"te"
blijven"hebben"ze"een"andere"groep"niet"kennis" laten"maken"met"de"methode"om"aan"het"
einde"van"het"onderzoek" te"kijken"of"er"verschillen"waren"op" te"merken."Na"drie" jaar" lang"
gewerkt"te"hebben"(met"de"groep"die"wel"meedeed)"met"de"methode"waren"de"uitkomsten"
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verrassend."Zij"presteerde"hoger"ten"opzichte"van"de"groep"die"niet"werkte"met"de"methode"
(Costa,"A."&"Kallick,"B.,"2006).""

Ook" in" Nederland" is" er" de" afgelopen" jaren" onderzoek" gedaan" naar" hoe" je" leerlingen" kunt"
trainen" en" voorbereiden" op" de" toekomst." Hoogleraar" Paul" A." Kirschner" (2017)" heeft"
onderzoek"gedaan"waarin"hij"gekeken"heeft"hoe"je"kinderen"kunt"voorbereiden"op"nog"niet"
bestaande" banen." Hij"maakt" een" schatting" dat" 65%" van" de" kinderen" die" vandaag" naar" de"
basisschool" gaan" uiteindelijk" een" nieuw" soort" baan" zullen" krijgen" die" vandaag" nog" niet"
bestaat."De"maatschappij"en"markt"is"volgens"hem"aan"het"veranderen"en"digitale"economie"
begint"steeds"een"belangrijke"rol"te"nemen."Volgens"hem"is"het"daarom"van"cruciaal"belang"
dat" de" kinderen" in" het" huidige" basisonderwijs" de" handvatten" toegereikt" krijgen" om" in" de"
toekomst" optimaal" te" kunnen" functioneren" in" de" digitale" maatschappij." Zijn" bevindingen"
sluiten"in"die"zin"dan"ook"naadloos"aan"op"de"gedachtegoed"van"Habits"of"Mind."Hij"vertelt"
namelijk" dat" leerlingen" voorzien"moeten"worden" van" een" stevige" basis" op" het" gebied" van"
vaardigheden"om"toekomstbestendig"te"kunnen"leren."Dit"betekent"dat"Habits"of"Mind"een"
positief" invloedrijke"rol" (in"het"onderwijs)"kan"spelen"waar" intelligentie"op"zichzelf"dat"niet"
kan.""""

Walma" van" der" Molen" is" hoogleraar" aan" de" universiteit" in" Twente." Zij" houdt" zich"
voornamelijk" bezig" met" ontwikkelingspsychologie," talentontwikkeling" en" wetenschap."
Daarnaast"doet"zij"ook"veel"onderzoek"voor"het"Netherlands"Institute"for"Advanced"Study"in"
the"Humanities" and" Social" Sciences." In" een" van" haar" onderzoeken" (Molen," 2017)" heeft" zij"
gekeken"welke"brede"set"aan"innovatieve," ‘21e`eeuwse"en"creatieve"kwaliteiten"ontwikkeld"
moeten"worden" bij" de" komende" generatie" zodat" zij" optimaal" kunnen" functioneren" op" de"
arbeidsmarkt"van"de"toekomst.""

In" haar" boek" ‘Talenten" voeden’"waarin" zij" in" het" kader" van" onderwijsinnovatie" onderzoek"
heeft" gedaan," schrijft" zij"wat" je" als" leerkracht" in"het"onderwijs" kan"doen"om" leerlingen"de"
belangrijkste"kwaliteiten"mee"te"geven,"die"ze"echt"nodig"hebben"voor"de"toekomst."Daarin"
vertelt"zij"dat"creatief"en"flexibel"denken"een"belangrijk"onderdeel"is"van"het"leerproces"van"
kinderen" (Molen," 2017)." Haar" bevindingen" komen" veelal" overeen"met" het" onderzoek" van"
hoogleraar"Paul"A."Kirschner."Zij"zijn"het"er"beide"eens"dat"het"onderwijs"van"Nederland"meer"
zal"moeten"bieden"om"de"volgende"generatie"de"juiste"en"voldoende"vaardigheden"en"kennis"
mee"te"geven."Dit"laat"zien"dat"de"Habits"of"Mind"noodzakelijk"en"relevant"kan"zijn"voor"het"
huidige"onderwijs"in"Nederland.""

In"Amerika"heeft"men"ook"onderzoek"gedaan"naar"het"gebruiken"van"humor"in"het"leslokaal."
Ed" Dunkelblau," voormalig" hoofd" van" de" Association" for" Applied" and" Therapeutic" Humor"
heeft" dit" onderzocht." Hij" vertelt" dat" humor" een" positief" effect" kan" hebben" op" de"
leerontwikkeling" van" kinderen." Humor" verlaagt" volgens" hem" stress" en" spanning" in" het"
leslokaal,"verbetert"het"onthouden"van"nieuwe"informatie"en"het"stimuleert"creatief"begrip"
(Dunkelblau,"2008)."Maar"het"belangrijkste" is"volgens"hem"dat"het"gebruiken"van"humor" in"
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de" lessen" een" gevoel" van" plezier" en" waardering" creëert" die" studenten" en" leerkrachten"
onderling"ervaren.""

Habits!of!Mind!wereldwijd!
Het"gedachtegoed"van"Habits"of"Mind"komt"voort"uit:"The" Institute" for"Habits"of"Mind."De"
methode" heeft" een" reikwijdte" over" de" hele" wereld." Het" instituut" biedt" mogelijkheid" tot"
ontwikkeling" via" workshops," consulten," virtuele" media" en" conferenties." In" dit" hoofdstuk"
wordt"verteld"hoe"dit"zich"in"onder"andere"Amerika"en"Australië"vormgeeft."Andere"landen"
waarin" Habits" of" Mind" momenteel" wordt" toegepast" zijn" Engeland," Japan," Singapore,"
Frankrijk,"Italië,"Turkije,"Portugal"en"Spanje.""

"

Habits0of0Mind0in0Amerika0

De"grondleggers"van"de"Habits"of"mind,"Arthur"L."Costa"en"Bena"Kallick"komen"uit"Californië"
in" de" Verenigde" Staten." Dit"maakt" de" oorsprong" van"Habits" of"mind" ook"Amerikaans." Het"
gedachtengoed"van"de"Habits"of"Mind"zoals"die"nu"ontwikkeld"wordt"in"Nederland"en"andere"
landen"zoals"Australië,"Engeland,"Nieuw`Zeeland"en"Japan,"komt"voort"uit"The" Institute" for"
Habits"of"Mind"in"Amerika."Dit"instituut"biedt"een"professionele"opleiding"in"Habits"of"Mind"
door"virtuele"media,"workshops,"consulten"en"(Habits"of"Mind"Nederland,"z.j.).""

Het" gedachtengoed" van" Habits" of" Mind" is" in" de" Verenigde" Staten" veruit" het" meest"
ontwikkeld" en" het" wordt" al" op" veel" scholen" toegepast." Scholen" in" heel" Amerika" maken"
gebruik" van" de" methode" habits" of" mind." Op" dit" moment" zijn" er" in" Amerika" zelfs" elf"
gecertificeerde"scholen"en"er"worden"door"het"hele"land"cursussen"en"opleidingen"gegeven"
om"dit"gedachtengoed"te"verspreiden"en"te"ontwikkelen."Volgens"de"website"van"de"Habits"
of" Mind" Institute" (2017)" zijn" er" momenteel" veertien" professioneel" ontwikkelde" Habits" of"
Mind" trainers."Ook"zijn"er"veel"organisaties"die"Habits"of"Mind"steunen," zoals"bijvoorbeeld"
Science"Master"en"Thinking"Foundation"(Habits"of"Mind"Institute,"2017).""

Costa"en"Kallick"zijn"enthousiast"om"te"zien"dat"studenten"meer"zelfregulerend"worden."Veel"
scholen"gebruiken"de"Habits"of"Mind"als"een"manier"om"de"studenten"te"herinneren"aan"het"
belang"van"het"beheersen"van"gedrag,"zodat"ze"zich"beter"kunnen"betreden"als"respectvolle"
burgers"van"een"doordachte"leergemeenschap"(Habits"of"Mind"Institute,"2017)."

"

Habits0of0Mind0in0Australië0

Habits"of"Mind"bestaat"inmiddels"al"25"jaar."In"2002"is"het"ook"overgewaaid"naar"Australië."
James"Anderson"is"een"van"de"pioniers"die"sinds"toen"al"bezig"is"geweest"met"het"verspreiden"
en"gebruiken"van"de"methode."Hij"is"een"expert"op"het"gebied"van"Habits"of"Mind."Hij"heeft"
meer"dan"15"jaar"internationale"ervaring"in"de"methode"en"is"momenteel"directeur"van"het"
Institute"for"Habits"of"Mind."In"zijn"boek:"‘Succeeding"with"Habits"of"Mind’"vertelt"hij"dan"ook"
hoe"hij"zich"inzet"voor"de"methode"en"wat"voor"resultaten"dit"met"zich"mee"brengt."0
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In"zijn"boek"(Anderson,"2010)"vertelt"hij"wat"er"nodig" is"om"de"methode"succesvol"te"doen"
slagen"binnen"de"schoolmuren."Daarnaast"heeft"hij"met"veel"scholen"in"Australië"gewerkt"om"
de"methode" toe" te"passen" in"het"educatie"aanbod."Hij" vertelt"dat" scholen"alleen"op" lange"
termijn" succes" zullen" behalen" als" er" binnen" de" school" een" cultuur" bestaat," waarin" men"
gelooft"dat"intelligentie"maakbaar"is."Daarnaast"is"het"volgens"hem"ook"belangrijk"dat"de"hele"
school" meedoet" met" de" methode" en" niet" een" paar" klassen" alleen" (de" hele"
schoolbenadering)," zodat"het" een" gezamenlijk" onderdeel"wordt" van"het" schoolmilieu." " Tot"
slot" is" het" ook" belangrijk" om" te" weten" en" te" begrijpen" dat" het" gedachtegoed" geen" a`
dynamisch" leerplan" is." De" nadruk" moet" samen" met" de" leerlingen" worden" gelegd" op"
ontwikkeling," uitbreiding" en" verbetering" van" het" gedachtegoed.""
"

Onderzoeksmethode!

Dit" onderzoek" is" uitsluitend" gericht" op" kwalitatief" onderzoeken." Hierin" gaat" het" om" het"
verkennen" en" inzichtelijk"maken" van" het" thema:" Habits" of"Mind" (Baarda" et" al," 2013)."Wij"
hebben" voor" deze" methode" gekozen" met" als" doel" om" het" onderzoeksprobleem" van" de"
situatie"te"beschrijven"en"te"interpreteren."Dit"geeft"ons"onderzoek"een"empirisch"karakter."
De" kwalitatieve" gegevens" hebben" in" ons" onderzoek" betrekking" op" aard," de"waarde" en" de"
eigenschappen"van"het"onderzochte"thema"en"niet"op"kwantiteiten."

Voor" dit" onderzoek" is" allereerst" een" literatuuronderzoek" uitgevoerd." Hierbij" is" kennis" en"
inzicht"met"betrekking"tot"het"gedachtengoed"van"Habits"of"Mind"verworven."

Er"is"onderzocht"wat"Habits"of"Mind"precies"is,"hoe"het"is"ontstaan,"wie"de"grondleggers"zijn"
en"hoe"het"in"Nederland"is"overgekomen."Ook"wordt"dieper"ingegaan"op"de"inhoudt"van"de"
zestien"Habits"en"de"meerwaarde"van"dit"gedachtengoed"ten"opzichte"van"andere"methodes."
Er" is" onderzocht" hoe," waar" en" door" wie" dit" gedachtengoed" momenteel" wordt" toegepast"
zowel" in" Nederland" als" in" het" buitenland." Hierdoor" kon" uitgebreid" antwoord" worden"
gegeven"op"een"aantal"opgestelde"deelvragen."

Aan"de"hand"van"een"sleutelinformant"is"het"de"bedoeling"om"aan"respondenten"te"komen"
(Baarda"et"al,"2013)."Tanny"Bakker"is"een"docent"aan"de"Hogeschool"van"Amsterdam"en"dus"
ook" onze" sleutelinformant." Tanny" Bakker" heeft" contact" met" meerdere" personen" die"
eventueel"een"bijdrage"kunnen" leveren"aan"ons"onderzoek."Wij"hebben"met"Tanny"Bakker"
afgesproken"contact"op"te"nemen"met"deze"personen"en"hen"vervolgens"te"interviewen."Om"
de" betrouwbaarheid" van" deze" interviews" te" bevorderen" worden" deze" middels" een"
spraakopname" ogenomen" door" zowel" Marit" als" Mina." Tot" slot" worden" deze" opnames"
verbatim"uitgetypt,"gecodeerd"en"geanalyseerd."Deze"zijn"terug"te"vinden" in"de"bijlage"van"
dit"onderzoek."
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De"eerste"respondenten"waren"de"pioniers"van"Habits"of"Mind"in"Nederland,"Tom"en"Rinke."
Zij"zijn"diegene"die"Habits"of"Mind"naar"Nederland"hebben"gebracht"en"geïntroduceerd"aan"
het" Nederlands" onderwijs." Tom" en" Rinke" konden" veel" vertellen" over" wat" Habits" of" Mind"
precies" is,"hoe"het"wordt"toegepast"en"wat"de"meerwaarde" is"van"dit"gedachtengoed."Hier"
kwam"veel"nuttige"informatie"naar"voren"die"verwerkt"is"in"het"onderzoek."Ook"mochten"wij"
als"onderzoekers"online"een"training"van"Habits"of"Mind"in"Nederland"volgen."Hierdoor"is"ook"
veel"kennis"en"inzicht"in"het"onderwerp"verworven."

De"tweede"respondent"was"Jurgen."Hij"is"meester"op"een"Dalton`basisschool"die"tevens"bezig"
is"de"eerste"officiële"Habits"of"Mind`school" in"Nederland"te"worden."Met"zijn"open"visie"en"
vooruitstrevende"blik"is"hij"begonnen"Habits"of"Mind"in"de"school"toe"te"passen."Ook"hij"kon"
ons"veel"vertellen"over"hoe"het"wordt"toegepast,"hoe"de"kinderen"erop"reageren"enzovoorts."
Dit" interview" noemen" wij" ‘member" checking’" omdat" wij" een" respondent" benaderen" die"
vanuit"zijn"praktijkervaring"een"lijntje"kan"leggen"naar"de"theorie."

Aan" de" hand" van" interviews" met" respondenten" die" op" vrijwillige" basis" meedoen" aan" dit"
onderzoek"zal"er"aan"het"einde"van"de"dataverzameling"gekeken"worden"of"er"een"conclusie"
kan"worden"getrokken."De" interviews"krijgen"een"half"gestructureerde"vorm" (Baarda"et"al,"
2013)."Een"half"gestructureerd" interview" ligt"het"dichtst"bij"dit"onderzoek,"omdat"er" zowel"
van"tevoren"interview"vragen"worden"voorbereid"en"er"ter"plekke"ook"vragen"zullen"worden"
bedacht." Daarnaast" zal" er" ook" een" verbinding" worden" gelegd" met" onze" eigen"
praktijkervaringen" in" de" jeugdhulp." Deze" ervaringen" kunnen" namelijk" ook" van" essentieel"
belang"zijn."

Er"zal"gebruik"gemaakt"worden"van"een"gerichte"steekproef,"namelijk:"een"typerend"geval."
Dit"heeft"als"doel"om"een"goede"afspiegeling"te"krijgen"van"de"expert"die"betrokken"zijn"bij"
Habits"of"Mind."De"interviews"die"zullen"worden"afgenomen"staan"centraal"in"dit"onderzoek"
omdat" dat" een" sleutelrol" heeft" in" de" beantwoording" van" de" hoofdvraag." Het" gewenste"
resultaat" van" de" interviews" biedt" antwoorden" op" de" onderzoeksvragen" in" dit" onderzoek"
(Baarda"et"al,"2013)."

Dit"onderzoek"heeft"een"inductief"karakter."Op"basis"van"specifieke"waarnemingen"is"het"de"
bedoeling" dat" hier" algemene" uitspraken" uit" voortvloeien." Daarnaast" zal" er" sprake" zijn" van"
triangulatie." Dit" betekent" voor" ons" onderzoek" dat" er" verschillende" bronnen" worden"
geraadpleegd,"namelijk"de"literatuur"en"de"interviews."

"

Resultaten!
De"interviews"zijn"op"de"volgende"manier"gecodeerd."We"hebben"iedere"deelvraag"een"kleur"
gegeven"en"de"informatie"uit"de"interviews"die"hierop"aansloot"in"deze"kleur"gemarkeerd."De"
eerste"deelvraag"“Wat"is"Habits"of"Mind?”"is"rood"gemarkeerd."“Wat"is"de"meerwaarde"van"
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dit"gedachtegoed”"heeft"de"kleur"blauw"en"“Hoe"wordt"Habits"of"Mind"momenteel"ingezet"in"
het"onderwijs"in"zowel"Nederland"als"het"buitenland?”"is"paars."De"laatste"deelvraag"is"groen"
gemarkeerd"en"gaat"over"hoe"Habits"of"Mind"kan"worden"toegepast"in"de"jeugdhulp."De"
gecodeerde"interviews"zijn"terug"te"vinden"in"de"bijlage."

"

1. Wat"zijn"Habits"of"Mind?""

Tom"en"Rinke"vertellen"dat"de"Habits"of"mind"vaardigheden"zijn"die"iedereen"sowieso"nodig"
heeft"in"het"leven"en"het"leren."Een"belangrijke"uitspraak"hierbij"is"“stop"doing"it"for"them”."
We"moeten"het"niet"voor"de"leerling"of"cliënt"doen,"maar"hem"leren"het"zelf"te"doen."

Meester" Jurgen" zegt" hierover:" “Wat" je" ziet" is" dat" de" kinderen" een" bewustzijn" gaan"
ontwikkelen"waarbij"ze"over"hun"eigen"leerproces"gaan"nadenken,"of"over"hun"eigen"gedrag"
of"hun"eigen"rol" in"de"klas."Dus"dat" is"mooi."Het" is"op"zich"niet"nieuw." Iedereen"heeft"een"
bepaalde" vorm"van"doorzettingsvermogen."Of," ja" ik" noem"het" de" lol" ervan" inzien"maar" zij"
noemen"het"humor," iedereen"heeft"dat." Iedereen"heeft"een"bepaalde"mate"van"flexibiliteit"
en"door"je"bewustwording"kan"je"het"bijsturen.”"

"

2. Wat"is"de"meerwaarde"van"dit"gedachtegoed?""

Tom"en"Rinke"vertellen"dat"je"het"gedachtegoed"van"Habits"of"mind"kunt"koppelen"aan"een"
bestaande" situatie." Het" is" geen" nieuwe"methode" waar" je" veel" tijd" en" energie" in" hoeft" te"
steken"maar"het" is"alles"omvattend."Het" is" zowel"praktijk"als" theorie."Rinke"vertelt"dat"het"
iets"tijdloos"is,"het"zou"eeuwen"geleden"kunnen"worden"toegepast"maar"ook"in"de"toekomst,"
het"is"altijd"relevant"om"deze"vaardigheden"te"ontwikkelen."Op"de"vraag"wat"het"verschil" is"
tussen"Habits"of"mind"en"een"methode"als"vreedzame"school"antwoord"Tom"dat"methoden"
als"vreedzame"school"vaak"bedoeld"zijn"om"de"klas"werkbaar" te"maken,"de"groep"beter" te"
laten"functioneren."De"sociale"vaardigheden"die"bij"Habits"of"mind"worden"gebruikt"zijn"meer"
persoonlijk." Persoonlijke" leer`" en" denkvaardigheden" zijn" erg" belangrijk" voor" een" kind," dat"
heeft"hij"zijn"hele"leven"nog."Rinke"vult"aan:"“Ik"noem"het"ook"wel"levensvaardigheden,"het"is"
alles" omvattend." Je" geeft" kinderen" als" ze" het" kennen" meer" inzicht" in" zichzelf" en" in" die"
eigenaarschap"van"ik"wil"en"kan"zelf"beter"worden."En"dat"maakt"niet"uit"in"welke"vakgebied"
dit"is."Of"het"nou"met"je"hobby"is"of"in"je"relaties"of"wat"dan"ook."

De" zestien" Habits" zijn" vooral" een" handvat" om" dit" gedachtengoed" toe" te" passen." Het" gaat"
eigenlijk"vooral"om"de"denkcultuur"die"kan"ontstaan."Tom"vertelt:"“Dat"is"een"cultuur"waarin"
beter" gedacht" wordt" en" dat" denken" van" iedereen" gewaardeerd" wordt" en" hoorbaar" en"
zichtbaar"is."De"hele"cultuur"moet"veranderen," je"eigen"taal"en"denkpatronen”."Het"gaat"er"
dus"niet"om"dat"de" zestien"begrippen"worden"aangeleerd,"het" gaat" erom"dat"de" kinderen"
beter"leren"denken."Iedereen"gebruikt"de"Habits"of"mind"al"alleen"je"moet"je"er"bewust"van"
worden"en"ze"op"het"juiste"moment"in"te"zetten."
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Tom"en"Rinke"vertellen"dat"ze"Habits"of"mind"zelf"ook"toepassen"in"hun"dagelijkse"leven."Tom"
vertelt"dat"hij"zich"meer"bewust"is"van"zijn"eigen"denken,"meer"openstaat"om"te"leren"en"dat"
hij"meer"risico’s"durft"te"nemen."Rinke"dacht"dat"ze"al"goed"op"zichzelf"kon"reflecteren"maar"
heeft"nu"geleerd"dit"nog"beter"te"doen."Ook"doorzetten"is"een"Habit"die"voor"haar"actueel"is,"
als"iets"niet"lukt"niet"opgeven"maar"blijven"proberen."Iedereen"heeft"doorzettingsvermogen"
maar"je"moet"je"hier"op"het"moment"dat"je"het"nodig"hebt"bewust"van"zijn"en"dit"inzetten."

Op" dit" moment" gaat" het" in" het" onderwijs" vooral" veel" over" kennis" en" leerdoelen" halen"
enzovoort."Rinke"vertelt"dat"ze"zelf"ook"niet"meer"alles"weet"wat"ze"op"de"basisschool"heeft"
geleerd"maar"dat"juist"de"vaardigheden"zoals"doorzetten"erg"belangrijk"zijn"om"jong"te"leren."
Dit"miste"ze"nog"in"het"onderwijs"en"daarom"besloot"Rinke"dat"dat"ze"door"wilde"met"Habits"
of"mind"omdat"ze"dit"heel"belangrijk"vond.""

Meester" Jurgen" geeft" aan" dat" de" kinderen" soft`skills" gaan" ontwikkelen," de" niet`meetbare"
dingen." Kinderen" worden" volgens" hem" vaak" afgerekend" op" harde" cijfers," taal`" en"
rekenresultaten"maar"volgens"hem"zijn"deze"soft`skills"belangrijk"om"ook"de"harde"skills" te"
doen."Hij"merkt"dit"in"de"klas"doordat"kinderen"zich"bewust"worden"van"hun"eigen"leerproces"
en"hun"eigen"gedrag."Dit"kun"je"dan"bijsturen"waardoor"je"elke"dag"een"beetje"beter"wordt."
En"alle"Habits"of"mind"doe" je"al," alleen" je"wordt" je"er"meer"bewust" van"waardoor" je"deze"
skills" beter" kan" ontwikkelen." Iedereen"wordt" er" uiteindelijk" beter" van" alleen" het" ene" kind"
gaat"met"mijlen"vooruit"en"de"andere"met"centimeters."

"

3. Hoe"wordt"deze"methode"momenteel"ingezet"in"het"onderwijs"in"zowel"Nederland"als"
het"buitenland?""

Tom"en"Rinke"zijn"nog" in"een"opbouwende" fase"met"Habits"of"mind" in"Nederland"maar"ze"
krijgen"evengoed"al"veel"aanvragen"van"geïnteresseerden."Op"dit"moment"wordt"Habits"of"
mind"vooral"veel"toegepast"in"het"basisonderwijs.""

Het" meest" belangrijk" is" zowel" in" het" onderwijs" als" in" de" jeugdhulpverlening" dat" de"
leerkrachten"en"begeleiding"goed"bekend"zijn"met"de"Habits"of"mind"zodat" zij" situaties"op"
kunnen"merken"en"de"Habits"toe"kunnen"passen"in"het"dagelijks" leven."Je"moet"ook"geloof"
hebben"dat"kinderen"ontwikkelbaar"zijn,"dat"ze"meer"kunnen"leren."Je"hebt"de"commitment"
nodig" van" de" begeleiding" voor" je" überhaupt" aan" de" slag" kunt" gaan." Daarom" worden" de"
Habits"of"mind"trainingen"niet"in"klassen"gegeven"maar"worden"de"docenten"opgeleid."

Tom"en"Rinke"leggen"uit"dat"het"belangrijk"dat"eerst"de"leerkrachten"of"begeleiders"bekend"
moeten"raken"met"het"gedachtengoed"van"Habits"of"mind"voordat"ze"dit"gaan"toepassen"in"
de"klas."Ze"moeten"er"eerst"zelf"enthousiast"voor"worden"en"er"zelf"achter"staan."Ze"moeten"
kijken"of"ze"de"Habits"of"mind"zelf"herkennen"in"het"dagelijks"leven."
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Wanneer" Habits" of" mind" op" school" toegepast" gaat" worden"moeten" de" kinderen" er" eerst"
bekend"mee"raken."Ze"moeten"weten"wat"de"zestien"Habits"inhouden"maar"verder"is"het"erg"
flexibel."Je"kunt"bijvoorbeeld"iedere"week"een"of"twee"Habits"toelichten"en"hier"voorbeelden"
bij" bedenken" of" je" kunt" ze" er" allemaal" tegelijk" ingooien." Op" elke" school" zal" het" er" weer"
anders" uitzien." Het" is" vooral" de" kunst" om" de" Habits" tijdens" de" rekenles" bijvoorbeeld" te"
koppelen"aan"de"lesinhoud"of"spelende"situaties."Op"deze"manier"leren"de"kinderen"ook"dat"
ze"het"overal"toe"kunnen"passen"en"niet"wanneer"ze"er"les"over"hebben,"dat"is"niet"het"doel."

Tom"vertelt"dat"hij"vooral"veel" inspiratievoorbeelden" toepast."Hij"noemt"een"voorbeeld"en"
laat"de"kinderen"deze"dan"analyseren"en"de"Habits"toepassen."Op"sommige"scholen"heerst"
een" cultuur" waar" kinderen" vooral" moeten" presteren." Het" is" meer" een" werk`" dan" een"
leerplaats."Dan"zijn"de"Habits"of"mind"wel"een"omslag,"denken"duurt"namelijk" langer"en" je"
presteert"minder."Dat"is"soms"lastig."Tom"vertelt"dat"hij"zelf"vindt"dat"ergens"over"nadenken"
belangrijker"is"dan"iets"afhebben."

"
Een"meisje"in"Tom’s"klas"werd"gepast"omdat"haar"nichtje"Maggy"heette."Tom"sprak"met"haar"
over"de"Habits"die"ze"hiervoor"zou"kunnen"gebruiken,"bijvoorbeeld"problemen"oplossen"met"
humor."Het"meisje"nam"toen"een"potje"met"Maggie"mee"en" zette"die"op"haar"eigen" tafel,"
daarna"was"het"pestgedrag"over."

Tom"en"Rinke"krijgen"veel"aanvragen"van"geïnteresseerden"verspreid"door"het"hele"land"en"
zelfs" uit" België." Het" begon"met"mensen" die"werkten"met" hoogbegaafde" kinderen" en" toen"
leek" het" als" een" lopend" vuurtje" te" gaan" alsof" Habits" of" mind" alleen" voor" hoogbegaafde"
kinderen" was" maar" dit" is" absoluut" niet" het" geval," aldus" Rinke." Habits" of" Mind" is" voor"
iedereen." Inmiddels" is"het"al"heel"divers,"van"mensen"die"kindercoach"zijn"en" leerkrachten"
die"voor"de"klas"staan."Ook"docenten"vanuit"het"middelbaar"onderwijs"zijn"aanwezig"geweest"
bij"workshops"en"die"zijn"zelf"aan"de"slag"gegaan."

Rinke" vertelt" dat" zij" geen" kenners" hoeven" te" zijn" voor" Habits" of" Mind" in" het" middelbaar"
onderwijs"of"in"de"jeugdzorg."Ze"vertelt"dat"zij"weten"wat"het"is"en"hoe"je"dit"kunt"toepassen,"
ze" hebben" een" handvat," maar" alle" mensen" mogen" Habits" of" mind" zelf" gebruiken" en"
implementeren." Mensen" die" het" gebruiken" zijn" expert" van" hun" eigen" doelgroep" en" die"
moeten"daarom"ook"zelf"nadenken"hoe"ze"dit"willen"gebruiken."

Het"gevaar"is"dat"mensen"denken"‘dat"kan"ik"wel"even"gaan"doen’."Dan"ben"je"iets"aan"het"
doen"maar"je"weet"niet"precies"wat"en"dan"is"er"het"gevaar"dat"je"het"verkeerd"toepast"en"
dan" levert" het" niks" op." Mensen" voeren" de" catchy" dingen" wel" uit:" de" posters" ophangen"
enzovoorts" maar" dan" raak" je" de" onderliggende" laag" niet." Het" is" vaak" een" proces" van"
maanden"en"misschien"zelfs"jaren"wil"het"in"de"hele"school"goed"werken."

"

Habits0of0Mind0in0de0klas0
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Meester" Jurgen:"Bij"ons"op"school"zetten"we"het"nu"van"groep"1" tot"8" in."We"zitten" in"het"
traject" om" een" officiële" Habits" of" Mind`school" te" worden" maar" we" zijn" nog" in" de"
opbouwende"fase.""

De"meester"hangt"in"de"klas"de"posters"op"en"pikt"er"dan"een"paar"Habits"uit"om"de"kinderen"
te"triggeren."Vervolgens"legt"hij"de"Habit"uit"en"aan"de"hand"van"lopende"situaties"door"de"
dag"of"de"week"heen"past"hij"de"Habits"toe."Hij"gebruikt"de"termen"van"Habits"of"mind"ook"
veel" door"de" lessen"heen."Habits"of"Mind" is" dus" geen" les," zoals" rekenen"of" taal,"maar"het"
wordt"door"de"dag"heen"toegepast"op"lopende"situaties."Meester"Jurgen"vertelt"dat"hij"ook"
de" filmpjes"van"de"hom`website" laat"zien."Hij" is"constant"bezig"Habit"of"mind"te"gebruiken"
maar"laat"dit"niet"altijd"merken."

In"de"klas"hangt"een"afbeelding"van"een"ijsberg,"de"berg"van"succes."De"Habits"zitten"onder"
water"en"de"resultaten"erboven."Meester"Jurgen"is"hier"erg"enthousiast"over."Hij"vertelt"ook"
het"voorbeeld"van"Epke"Zonderland:"“wat"wij"zien"is"de"medaille"die"hij"wint."Maar"wat"eraan"
vooraf"gaat,"wat"onder"het"oppervlak"zit"hebben"wij"niet"door."Wij"zien"niet"dat"hij"al"jaren"
aan"het"trainen"is,"dat"hij"verjaardagsfeestjes"overslaat,"dat"hij"ruzie"heeft"met"zijn"vriendin,"
dat"hij"elke"dag"om"zes"uur"opstaat"en"een"dieet"volgt"enzovoort."Dat"zie"je"allemaal"niet,"dat"
is"onder"het"water”.""

Zo" heeft" de" meester" met" een" collega" een" foto" van" Epke" Zonderland" onder" de" ijsberg"
gehangen" zodat"de"kinderen"hieraan"herinnerd"worden."Er"hangt"ook"een"plaatje" van"een"
kameleon" en" wat" herkenbare" dingen" uit" verhalen." Hij" vertelt" dat" ze" bij" de" Habit"
communiceren"met"helderheid"en"precisie"een"spelletje"hebben"gedaan"waarbij"de"kinderen"
een"route"moesten"tekenen"aan"de"hand"van"wat"de"meester"vertelde."Dit"bleek"nog"lastig."

Een0paar0leuke0voorbeelden0

Hij"vertelt"ook:"“Een"paar"weken"terug"hing"er"hier"bij"het"raam"een"spinnenweb"met"van"dat"
douw"er"op"en"dan"ging"er"ook"gewoon"naar"staan"kijken"van"wauw,"wat"mooi,"moet"je"zien."
En" dan," zonder" het" te" benoemen," reageer" je" met" verwondering." En" van" de" week" in" de"
gymles."Ze"moesten"van"de"kast"afspringen"op"de"trampoline"en"dan"doorspringen"om"een"
salto"te"maken"op"een"grote"mat."Er"was"een"meisje"enorm"bang"en"toen"kwam"ze"naar"me"
toe." Ik" durf" eigenlijk" niet" maar" toen" zei" ze" uit" zichzelf:" Ik" moet" eigenlijk" een" beetje"
doorzetten" he" en" gewoon" durven" en" het" gewoon" doen." Toen" nam" ze" eigenlijk" ook"
verantwoorde"risico’s."Ze"zette"door"en"uiteindelijk"deed"ze"het"gewoon."Dus"dat"is"een"leuk"
voorbeeld."En"twee"jaar"terug"gebeurde"er"iets"in"de"klas."Ik"stond"op"en"ik"wilde"wat"gaan"
zeggen"maar"ik"hield"het"in"en"ik"ging"weer"zitten."Tien"minuten"later"komt"er"een"ventje"naar"
me"toe:"“Meester,"ik"weet"wat"jij"aan"het"doen."Jij"was"je"impulsen"aan"het"managen.”"

Ze"hebben"in"de"klas"ook"veel"uitspraken"en"sprekende"plaatjes"hangen"om"de"kinderen"te"
triggeren"en"te"helpen"herinneren."Dit"bespreken"ze"dan"af"en"toe"tussendoor"in"de"klas."Op"
deze" manier" probeert" de" school" de" kinderen" te" kneden" naar" verantwoordelijkheid" en" ze"
bewust"te"maken"dat"ze"zelf"de"baas"zijn"over"hoe"ze"denken"en"wat"ze"doen."
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Jurgen:" “Ik" geef" heel" veel" voorbeelden" aan" de" kinderen," want" denken" over" denken"
bijvoorbeeld,"metacognitie"is"een"heel"abstract"begrip"voor"hen."Ik"vroeg"toen"of"iemand"een"
voorbeeld"had"van"miscommunicatie."Een"jongetje"stak"zijn"vinger"op,"hij"was"een"toets"aan"
het"leren"en"er"was"wat"herrie,"toen"riep"hij:"“Kunnen"jullie"niet"een"keer"je"mond"houden”"
Toen"werd"z’n"moeder"boos"en"stuurde"hem"naar"boven."Hoe"had"je"het"ook"anders"kunnen"
doen?"Had" je"het"ook" kunnen" vragen," zo" van" joh," ik" ben"een" toets" aan"het" leren," kunnen"
jullie"misschien"een"beetje"stiller"zijn?"Dus"dat" is"een"voorbeeld"van"metacognitie."En"toen"
waren"er"veel"kinderen"die"zeiden"van,""o"ja"dat"heb"ik"ook"heel"vaak.”"

Habits0of0Mind0in0de0school0

Jurgen"vertelt"dat"collega’s"het"soms"lastig"vinden"om"met"Habits"of"mind"te"werken"omdat"
het"op"hun"overkomt"als"meer"werk,"meer"dingen" inzichtelijk"maken"en"er"moeten"dingen"
aan"de"muur."Jurgen"denkt"echter"wel"dat"ze"de"voordelen"ervan"inzien"en"dat"het"ook"niet"
zo"moeilijk"is"omdat"je"de"Habits"sowieso"al"gebruikt."Je"moet"er"gewoon"tijd"voor"maken"en"
het" levert" uiteindelijk" ook" tijd" op" doordat" dingen" beter" gaan." Hij" vertelt" dat" hij" vindt" dat"
scholen"te"veel"gericht"zijn"op"de"resultaten,"ze"moeten"de"taak"afhebben,"maar"ze"zijn"vaak"
niet"genoeg"gericht"op"het"leerproces"van"het"kind."Het"kind"moet"het"snappen."Het"gaat"niet"
om"het"resultaat"maar"om"de"weg"ernaartoe."

Meester" Jurgen" zou" de" ouders" wel"meer" bij" het" proces" willen" betrekken"maar" daar" is" te"
weinig"tijd"voor."Het"zou"handig"zijn"als"ouders"op"een"gegeven"moment"dezelfde"taal"gingen"
spreken."

"

4. Hoe" kan" Habits" of" Mind" in" de" jeugdhulpverlening" worden" toegepast?" Voor" welke"
organisaties"is"deze"hulp"passend?""

Habits" of" mind" is" een" gedachtegoed" en" geen" methode" want" een" methode" is" meestal" al"
helemaal"uitgestippeld"en"dat"moeten"ze"uitvoeren."Habits"of"mind"is"geen"aparte"les"want"je"
moet" iets"hebben"om"over"na" te"denken." In"de" jeugdzorg" zal"dit" een" casus"of" situatie" zijn"
waar" anders" had" kunnen" worden" gehandeld" door" de" cliënt" door" zich" bijvoorbeeld" meer"
empathisch"op"te"stellen."Je"moet"daarbij"wel"opletten"dat"je"begrijpbare"taal"blijft"gebruiken"
vertelt"Rinke."Niet"alle"cliënten"zullen"begrijpen"wat"‘managen"van"impulsiviteit’"betekent."

Habits"of"Mind"is"voor" iedereen,"vindt"Jurgen."Hij" is"door"het"reflecteren"op"zichzelf"en"het"
evalueren" van" situaties" zelf" ook" veranderd." Hij" denkt" dat" Habits" of" Mind" in" de"
jeugdhulpverlening" vooral" effect" heeft" bij" langlopende" trajecten" zoals" woongroepen" en"
denkt"dat"dit"zeker"een"verrijking"kan"zijn.""

Op"de"vraag"wat"begeleiding"in"de"jeugdzorg"kan"doen"antwoord"hij"dat"ze"er"allereerst"voor"
open" moeten" staan." Een" alcoholist" moet" bijvoorbeeld" ook" eerst" erkennen" dat" hij" een"
alcoholprobleem"heeft"voordat"hij"kan"stoppen"met"drinken."Je"moet"willen."Soms"zullen"er"
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collega’s"zijn"die"het"eigenlijk"niet"willen"maar"ook"zij"zullen"er"uiteindelijk"ook"de"voordelen"
van"inzien."

Je"moet"de"begeleiders"er"warm"voor"maken."Die"moeten"er"enthousiast"voor"zijn"en"er"mee"
aan"de"slag"willen"gaan."Iets"wat"je"belangrijk"vindt"gaat"vanzelf"en"uiteindelijk"kun"je"Habits"
of"Mind"pas"toepassen"als"je"het"zelf"snapt."

"

Interviewresultaten!in!tabellen!
"

Wat"is"de"meerwaarde"van"Habits"of"Mind?"

Meerwaarde:" Habits"of"Mind"is"
tijdloos"en"altijd"
nodig,"relevant"en"
nuttig."Rinke:"Ik"
noem"het"ook"wel"
levensvaardigheden."
"

Habits"of"Mind"
gebruikt"
iedereen"al"maar"
je"moet"je"er"
bewuster"van"
worden"en"dit"
ontwikkelen"en"
toepassen"op"het"
juiste"moment."

Geen"methode"
maar"een"
gedachtengoed:"
veranderende"
denkcultuur."Het"
is"alles"
omvattend."

Je"kunt"het"
koppelen"aan"
bestaande"
situaties:"je"hoeft"
niet"iets"nieuws"
te"ontwikkelen"of"
veel"tijd"erin"te"
steken."

" Kinderen"
ontwikkelen"meer"
zelfinzicht"en"
eigenaarschap."

Gericht"op"
verbetering"in"de"
vaardigheden"
van"het"kind"i.p.v."
de"groep."

Tom:"Persoonlijke"
leer`"en"
denkervaringen"
zijn"erg"
belangrijk."

Tom:"Er"ontstaan"
problemen"
doordat"mensen"
niet"goed"
nadenken."

" Habits"of"Mind"is"
voor"iedereen"
toepasbaar."

Jurgen:"Kinderen"
ontwikkelen"een"
bewustzijn"
waarbij"ze"over"
hun"eigen"
leerproces"en"
gedrag"gaan"
nadenken."

" "

Ervaringen:" Rinke:"Ik"kan"beter"
op"mijzelf"
reflecteren"en"ben"
meer"zelfbewust."
Ook"denk"ik"beter"
na"om"door"te"
zetten"op"het"juiste"
moment."

Tom:"Ik"durf"nu"
meer"risico’s"te"
nemen,"ben"
bewuster"van"
mijn"denken"en"
sta"meer"open"
om"te"leren."

Jurgen:"Ik"he"
geleerd"beter"op"
mijzelf"te"
reflecteren"en"
situaties"te"
evalueren"

Door"dit"te"
oefenen"wordt"je"
elke"dag"een"
beetje"beter"

Leercultuur"i.p.v."
werkcultuur"

Rinke:"Ik"miste"in"
het"onderwijs"vooral"
het"eigenaarschap."
Het"gaat"zo"veel"
over"kennis"en"
leerdoelen"halen."

Jurgen:"Kinderen"
ontwikkelen"de"
niet`meetbare"
dingen"

Jurgen:"Soft`skills"
(doorzetten"etc.)"
belangrijk"om"
hard`skills"
(rekenen,"taal"
etc.)"uit"te"voeren"

"

"
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Hoe"wordt"Habits"of"Mind"op"dit"moment"toegepast?"

Algemeen:" De"kinderen"moet"er"
eerst"bekend"mee"
raken"en"weten"wat"
ze"zijn."Je"moet"het"
verdelen"in"twee"
fases:"de"introductie"
fase"en"de"
uitvoerende"fase."

Na"die"introductie"is"
het"juist"de"kunst"om"
het"niet"te"zien"als"een"
aparte"Habits"of"Mind"
les"maar"juist"tijdens"je"
rekenles"het"koppelen"
aan"de"bestaande"les"
inhoud."

Het"is"de"bedoeling"
dat"kinderen"Habits"
of"Mind"in"iedere"
situatie"leren"
toepassen."

Het"gaat"meer"om"de"
gehele"denkcultuur"
dan"om"de"16"Habits."

" Op"elke"school"zal"het"
er"anders"uitzien."

Tom"en"Rinke:"Wij"
hebben"een"handvat"
maar"iedereen"mag"
HoM"zelf"
implementeren."

Het"is"aan"de"klas"of"
aan"de"docent"of"je"
alle"16"habits"
bespreekbaar"maakt."

Het"gaat"meer"om"
het"gebruiken"dan"
snappen:"Als"
kinderen"het"
taalgebruik"moeilijk"
vinden,"dan"geef"je"
het"een"andere"naam"
wat"wel"betekenis"
voor"hen"heeft.""

Basisschool"
meester"
Jurgen:"

Posters"en"uitspraken"
in"de"klas"om"
kinderen"te"
‘triggeren’"en"te"laten"
nadenken"over"de"
Habits"

Habits"uitleggen"aan"de"
hand"van"dagelijkse"
situaties"(Bijv."reageren"
met"verwondering"bij"
spinnenweb)"

Tussen"lessen"door"
de"Habits"toepassen"
(geen"aparte"HoM`
les).""

Constant"bezig"HoM"
toe"te"passen"door"de"
dag"heen."Zelf"goed"
over"nagedacht"en"
opgemerkt."

" Berg"van"succes"in"de"
klas"(zie"afbeelding)."
Zichtbare"vs."
Onzichtbare"(wat"in"je"
gedachten"
voorafgaat).""

Spelletjes"en"
opdrachten"doen"met"
de"Habits"(materiaal"
van"de"website"
toepassen)."Leuke"
werkvormen."

Kneed"kinderen"naar"
verantwoordelijkheid."

Maak"ze"bewust"dat"
ze"zelf"de"baas"zijn"
over"wat"ze"denken"
en"doen"(en"dit"dus"
kunnen"veranderen)"

In"de"school:" Voor"sommige"
collega’s"lijkt"het"
meer"werk,"meer"
posters,"meer"
inzichtelijk"maken."

Jurgen:"Ik"denk"dat"ze"
de"voordelen"er"wel"
van"zullen"inzien"als"ze"
er"mee"aan"de"slag"
gaan."

Jurgen:"Je"moet"er"
tijd"voor"maken"en"
uiteindelijk"levert"het"
ook"tijd"op."

Het"gaat"niet"om"het"
resultaat"maar"om"de"
weg"ernaar"toe."

Door"wie"
wordt"het"
toegepast:"

Basisonderwijs"
(voornamelijk)"

Middelbare"scholen"(in"
NL"nog"beginnend,"in"
America"al"meer)"

Kindercoaches,""
Hoogbegaafde"
kinderen"etc."

Habits"of"Mind"is"
voor"iedereen."

Voorbeelden:" Meisje"lost"situatie"op"
met"humor:"ze"werd"
gepest"om"haar"naam"
en"nam"toen"een"
potje"Maggie"mee."

In"de"klas"worden"veel"
filmpjes"laten"zien"en"
voorbeelden"genoemd"
om"de"Habits"duidelijk"
te"maken"voor"de"
kinderen."

Jurgen:"Meisje"moest"
over"kast"springen"
maar"durfde"niet."
Toen"zei"ze:"Ik"moet"
doorzetten"en"risico"
nemen."

Meester"wou"boos"
worden"maar"ging"
weer"zitten:"
Jongentje"komt"naar"
hem"toe:"Jij"was"je"
impulsen"aan"het"
managen"he"
meester?"
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Weetjes:" De"school"in"Meteren"
(van"meester"Jurgen)"
is"bezig"om"de"eerst"
officiële"HoM`school"
in"Nederland"te"
worden."

Tom:"Ik"merk"dat"
wanneer"kinderen"in"
cultuur"op"school"zitten"
waar"meer"wordt"
gevraagd"om"te"doen"in"
plaats"van"te"denken,"
dan"is"HoM"een"omslag"
voor"een"kind."

Art"Costa"en"Bena"
Kallick"vinden"het"
prima"als"iedereen"
het"op"zijn"eigen"
manier"toepast"

"

Verschil"HoM"
in"NL"en"
Buitenland:"

HoM"bepaald"door"
cultuur"en"gewoonten""

Wat"in"Amerika"werkt,"
werkt"niet"automatisch"
ook"in"Nederland."

Onderwijssysteem"
heeft"invloed"

Jeugdhulp"is"bijv."ook"
anders"geregeld"in"
Amerika"of"Australië""

" Je"moet"kijken"wat"bij"
jou"werkt"en"niet"alles"
precies"overnemen."

In"Australië"pakken"ze"
het"school`breed"aan"

In"Amerika"gebruiken"
de"kinderen"hele"
moeilijke"taal,"dat"is"
hier"meer"
onwaarschijnlijk."

In"Amerika"wordt"het"
door"meerdere"
personen"afzonderlijk"
toegepast"waardoor"
het"ook"weer"anders"
is"(andere"inzichten"
en"invloeden)"
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Hoe"kan"HoM"worden"toegepast"in"de"jeugdhulpverlening?"

Doel:" Geef"kinderen"
inzicht"in"eigen"
gedrag"en"situaties"
in"dagelijks"leven."

Denkvaardigheid"
van"de"cliënten"
vergroten"en"
ontwikkelen."

Begeleiding"moet"
goed"overbrengen"
dat"je"door"beter"
te"denken"een"
betere"burger"
wordt."

Goed"nadenken:"
Wat"doe"ik"en"wat"
wil"ik"bereiken?"

Praktijk:" Begeleiding"moet"
vooral"bekend,"
gemotiveerd"en"
betrokken"zijn"in"
HoM."Je"hebt"eerst"
hun"commitment"
nodig."

Habits"toepassen"
in"alledaagse"
situaties."

Begeleiding"moet"
eerst"worden"
opgeleid"voordat"
het"kan"worden"
toegepast"in"de"
instelling."

Ontwikkel"een"
gelijkwaardige"
taal"tussen"
begeleider"en"
leerling.0

" Bekijk"met"de"
kinderen"hoe"je"een"
zelf`oplossend"
vermogen"kunt"
ontwikkelen."

Neem"de"tijd:"Het"
is"een"proces"van"
maanden"en"soms"
zelfs"jaren"voor"het"
in"de"hele"instelling"
goed"is"
geïmplementeerd."

Probeer"het"de"
kinderen"zelf"te"
laten"doen"en"doe"
het"niet"voor"hen"

Jurgen:"
Waarschijnlijk"
vooral"effectief"bij"
langlopende"
trajecten"

Doelgroep:" Kinderen"in"de"
jeugdzorg"of"
kinderen"met"een"
laag"IQ"kunnen"
ontwikkelen"door"
HoM."

Geloof"dat"
kinderen"
ontwikkelbaar"zijn"

" "

"

" "
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Conclusie!
Dit"onderzoek"zijn"wij"gestart"met"als"doel"te"onderzoeken"hoe"het"gedachtegoed:"Habits"of"
Mind" toegepast" kan" worden" binnen" de" jeugdhulp" in" Nederland." In" de" probleemstelling"
kwam" al" duidelijk" naar" voren" dat" er" in" Nederland" weinig" tot" geen" aandacht" is" voor" het"
toepassen"van"het"gedachtegoed"Habits"of"Mind"is"in"de"jeugdhulpverlening."De"vraag:"‘hoe"
leert" het" kind" beter" denken?’" zou" binnen" de" jeugdhulpverlening" meer" het" uitgangspunt"
moeten"zijn."De"hoofdvraag"luidt"als"volgt:"

"“Hoe0kan0het0gedachtegoed0en0de0manier0van0werken0van0de0Habits0of0Mind0vanuit0het0

onderwijs0geïmplementeerd0worden0in0jeugdhulp?”0

Tom" en" Rinke" stellen" dat" alle" kinderen" in" de" jeugdzorg" kunnen" werken" met" het"
gedachtegoed."Zij"geven"aan"dat"je"als"hulpverlener"wel"het"geloof"moet"hebben"dat"mensen"
maakbaar"zijn"zodat" je"kunt"geloven"in"de"ontwikkeling"van"het"kind."Volgens"Tom"moeten"
bijvoorbeeld" groepsleiders" goed" kunnen" overbrengen" hoe" je" met" behulp" van" het"
gedachtegoed"een"betere"burger"kan"worden."Carol"Dweck"is"hoogleraar"Psychologie"aan"de"
Stanford"Universiteit" en" heeft" zoals" eerder" benoemd" is" onderzoek" gedaan" naar" vormbare"
intelligentie."Haar"conclusie"is"dat"intelligentie"voor"een"groot"deel"ontwikkeld"kan"worden."
In"haar"boek" ‘Mindset:"The"New"Psychology"of"Success’" (2006)"waarin"zij"haar"bevindingen"
beschrijft"vertelt"zij:"“Passie,"leren"en"volhouden"zijn"de"sleutelwoorden"van"een"succesvolle"
ontplooiing"“."Dit"sluit"aan"op"de"bevindingen"van"Rinke"en"Tom"omdat"zij"aangeven"dat"je"als"
hulpverlener"(begeleider)"het"gedachtegoed"met"Passie"moet"overbrengen"en"moet"geloven"
in" de" ontwikkeling" van" het" kind."""
"

Rinke"vertelt"dat" je"met"behulp"van"het"gedachtegoed"kinderen" in"de" jeugdhulp"bewuster"
kan"laten"denken"over"eigen"handelen."Volgens"Rinke"wil"je"als"hulpverlener"meestal"kijken"
naar"verkeerd"gedrag"en"dat"meteen"veranderen,"maar"met"de"Habits"kan"je"dat"laten"en"de"
kinderen"in"de"jeugdhulp"het"inzicht"in"het"gedrag"laten"tonen."Het"is"dan"volgens"Rinke"ook"
belangrijk"om"een"taal"te"ontwikkelen"die"tussen"de"hulpverlener"en"kind"gelijkwaardig"is,"dit"
kan"namelijk"helpend"zijn."Tom"geeft"aan"dat" je"met"behulp"van"Habits"of"Mind"een"meer"
oplossend"vermogen"kunt"creëren"bij"kinderen."Zoals"eerder"benoemd"is"vertelde"Costa"en"
Kallick"(1999)"tijdens"een"interview"dat"Habits"of"Mind"niet"draait"om"gedragingen"maar"om"
de"gewoonten"van"de"mens."Volgens"hun"is"het"doel""niet"dat"een"kind"niet"één"keer"laat"zien"
dat" hij/zij" het" probleem" kan" oplossen," maar" dat" het" een" gewoonte" wordt" om" een"
probleemoplossend" denkvermogen" te" hebben." Eenmalig" een" probleem" oplossen" is" niet"
genoeg."Dit"sluit"aan"bij"de"uitspraken"van"Tom"en"Rinke.""

Meester"Jurgen"vindt"dat"Habits"of"Mind"voor"iedereen"is."Hij"geeft"aan"dat"hij"zelf"door"het"
reflecteren" op" zichzelf" en" het" evalueren" van" situaties" zelf" ook" is" veranderd." Hij" denkt" dat"
Habits"of"Mind" in"de" jeugdhulpverlening"vooral"effect"heeft"bij" langlopende"trajecten"zoals"
woongroepen"en"denkt"dat"dit"zeker"een"verrijking"kan"zijn."Dit"kwam"ook"naar"voren"tijdens"
het" literatuuronderzoek" toen"Anderson" (2010)" vertelde"dat" het" gedachtegoed" succesvol" is"
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als" het" compleet" wordt" geïmplementeerd" in" het" educatieaanbod." Hij" vertelt" dat" scholen"
alleen"op" lange" termijn"succes"zullen"behalen"als"er"binnen"de"school"een"cultuur"bestaat,"
waarin"men"gelooft"dat"intelligentie"maakbaar"is."""

"

Hij" zegt" dat" als" Habits" of"Mind" in" de" jeugdhulp" gebruikt" zal" worden" de" begeleiders" open"
moeten"staan"voor"vernieuwing.""Volgens"hem"moet"je"de"begeleiders"er"warm"voor"maken."
Die"moeten"er" enthousiast" voor" zijn" en"er"mee"aan"de" slag"willen" gaan."Hij" zegt"dan"ook:"
“Iets"wat"je"belangrijk"vindt"gaat"vanzelf"en"uiteindelijk"kun"je"Habits"of"Mind"pas"toepassen"
als"je"het"zelf"snapt.”"

Eigen0ervaring0vanuit0beroepspraktijk0

Mina" Abou" is" één" van" de" studenten" die" dit" onderzoek" heeft" uitgevoerd." Zij" heeft" zelf"
relevante"werkervaring"in"de"jeugdhulp."In"2016`2017"heeft"zij"onder"andere"stage"gelopen"
bij"Samen`Veilig"Utrecht."Samen"Veilig"is"een"gecertificeerde"jeugdhulp"instelling"die"in"beeld"
komt"als"er"zorgen"zijn"over"de"veiligheid"van"een"kind"of"als"er"sprake"is"van"geweld"in"de"
huiselijke" sfeer." Mina" heeft" tijdens" deze" stage"met" verschillende" jeugdinstellingen" samen"
gewerkt."Ook"zij"geeft"aan"dat"het"volgens"haar"ervaring"mogelijk"is"om"Habits"of"Mind"toe"te"
passen" binnen" de" jeugdhulp." Zij" geeft" hieraan" aan" de" mening" van" Jurgen" de" beamen."
Meester"Jurgen"gaf"namelijk"aan"dat"het"vooral"effect"zou"hebben"bij"langlopende"trajecten"
zoals"woongroepen."Mina"geeft"daarom"ook"aan"dat"Habits"of"Mind"ideaal"zou"zijn"voor"de"
jeugdhulp" en" dan" voornamelijk" op" woongroepen" waar" jongeren" leven." Habits" of" Mind" is"
volgens" haar" een" gedachtegoed"wat" een" positieve" bijdrage" kan" leveren" aan" de" cognitieve"
ontwikkeling" van" kinderen.""
Mina"heeft"(in"hoedanigheid"als"voogd)"gezien"dat"op"het"moment"dat"een"kind/jongere"uit"
huis" is"geplaatst"op"een"woongroep"–"zij"meteen"al"–"samen"met"de"hulpverleners"werken"
aan" een" terugplaatsing." Het" zou" dan" ideaal" zijn" als" de" kinderen/jongeren"met" behulp" van"
Habits" of" Mind" kunnen" werken" aan" zo" een" terugplaatsing." Hierdoor" krijgen" zij" vanuit" de"
instelling" handvaten" toegereikt" om" bewuster" na" te" denken" over" zowel" ongewenst" als"
gewenst"gedrag.""

Tijdens" ons" onderzoek" hebben"wij" ook" gezocht" naar" antwoorden" op" de" deelvragen."Onze"
eerste"deelvraag"luidt"als"volgt:"

‘Wat+is+Habits+of+Mind?’.""

Habits" of" Mind" is" een" gedachtengoed" vanuit" Amerika," opgericht" door" Arthur" L." Costa" en"
Bena"Kallick."Het"uitgangspunt"van"Habits"of"Mind" is"kinderen"beter" leren"denken."Denken"
doen"zij"natuurlijk"al,"maar"Habits"of"Mind"helpt"om"patronen"in"het"denken"aan"te"brengen"
en"het"maximale"uit"het"leven"te"halen."Habits"of"Mind"biedt"zowel"praktische"handvaten"als"
een" theoretische"achtergrond."16"verschillende"Habits"of"Mind"bieden"een"kader" voor"het"
denken." Het" doel" hiervan" is" om" doormiddel" van" 16" Habits" bewuster" na" te" denken" over"
situaties"en"op"die"manier"ook"na" te"denken"over"oplossingen/strategieën"van"problemen."



26"
"

Habits"of"Mind"legt"de"focus"op"hoe"kinderen"problemen"kunnen"analyseren,"strategieën"te"
bedenken,"kansen"te"zien"en"grijpen"uit"opgedane"kennis"eerdere"ervaringen."Habits"of"Mind"
bereid"leerlingen"voor"op"een"onvoorspelbare"toekomst"die"vraagt"om"nieuwe"vaardigheden."
Tom" en" Rinke" (pioniers" Habits" of" Mind" Nederland)" vertellen" dat" de" Habits" of" mind"
vaardigheden"zijn"die"iedereen"sowieso"nodig"heeft"in"het"leven"en"het"leren."Een"belangrijke"
uitspraak"hierbij" is" “stop"doing" it" for" them”."We"moeten"het"niet"voor"de" leerling"of"cliënt"
doen,"maar"hem"leren"het"zelf"te"doen."Het"is"volgens"hun"vooral"een"gedachtegoed"en"geen"
methode.""

Tijdens" ons" onderzoek" hebben" wij" ook" onderzocht" wat" de"meerwaarde+ is+ van+ Habits+ of+

Mind." Tom"en"Rinke" vertelde" tijdens"het" interview"dat" je" het" gedachtegoed" van"Habits" of"
mind"kunt"koppelen"aan"een"bestaande"situatie."Het" is"geen"nieuwe"methode"waar" je"veel"
tijd" en" energie" in" hoeft" te" steken"maar" het" is" alles" omvattend." Rinke" vertelt" dat" het" iets"
tijdloos"is,"het"zou"eeuwen"geleden"kunnen"worden"toegepast"maar"ook"in"de"toekomst,"het"
is"volgens"hun"altijd"relevant"om"deze"vaardigheden"te"ontwikkelen."Zoals"wij"al"beschreven"
hadden" in" de" literatuurverkenning" heeft" Walma" van" der" Molen" (hoogleraar" aan" de"
universiteit"Twente)"ook"onderzoek"gedaan"rondom"dit"thema."In"een"van"haar"onderzoeken"
heeft" zij" gekeken" welke" brede" set" aan" innovatieve," ‘21e`eeuwse" en" creatieve" kwaliteiten"
ontwikkeld" moeten" worden" bij" de" komende" generatie" zodat" zij" optimaal" kunnen"
functioneren"op"de"arbeidsmarkt"van"de" toekomst."Zij" zegt"dat"creatief"en" flexibel"denken"
een" belangrijk" onderdeel" is" van" het" leerproces" van" kinderen" (Molen," 2017)." Haar"
bevindingen"komen"veelal"overeen"met"het"onderzoek"van"hoogleraar"Paul"A."Kirschner."Zij"
zijn" het" er" beide" eens" dat" het" onderwijs" van" Nederland" meer" zal" moeten" bieden" om" de"
volgende" generatie" de" juiste" en" voldoende" vaardigheden" en" kennis" mee" te" geven."
Hoogleraar"Paul"A."Kirschner"(2017)"heeft"onderzoek"gedaan"waarin"hij"gekeken"heeft"hoe"je"
kinderen" kunt" voorbereiden" op" nog" niet" bestaande" banen." De" maatschappij" en" markt" is"
volgens"hem"aan"het"veranderen"en"digitale"economie"begint"steeds"een"belangrijke"rol"te"
nemen." Volgens" hem" is" het" daarom" van" cruciaal" belang" dat" de" kinderen" in" het" huidige"
basisonderwijs" de" handvatten" toegereikt" krijgen" om" in" de" toekomst" optimaal" te" kunnen"
functioneren"in"de"digitale"maatschappij."Zijn"bevindingen"sluiten"in"die"zin"dan"ook"naadloos"
aan"op"de"gedachtegoed"van"Habits"of"Mind"en"de"bevindingen"van"Rinke"en"Tom."Het"laat"
zien" wat" voor" meerwaarde" Habits" of" Mind" kan" bieden" voor" het" huidig" onderwijs" in"
Nederland."

Tot"slot"hebben"wij"ook"nog"onderzocht"hoe+Habits+of+Mind+momenteel+in+Nederland+en+het+

buiteland+ wordt+ in+ ingezet." Dit" kwam" tijdens" ons" interview" met" Jurgen," Tom" en" Rinke"
duidelijk"naar"voren."Tom"en"Rinke"zijn"nog"in"een"opbouwende"fase"met"Habits"of"mind"in"
Nederland." Op" dit" moment" wordt" Habits" of" mind" vooral" veel" toegepast" in" het"
basisonderwijs." Tom"en"Rinke" leggen"uit" dat" het" belangrijk" is" dat" eerst" de" leerkrachten"of"
begeleiders"bekend"moeten"raken"met"het"gedachtengoed"van"Habits"of"mind"voordat"ze"dit"
gaan"toepassen"in"de"klas."Ze"moeten"er"eerst"zelf"enthousiast"over"worden"en"er"zelf"achter"
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staan." Dit" is" ook" wat" zij" vooraf" vertellen" aan"mensen" die" geïnteresseerd" zijn" in" Habits" of"
Mind."

Tom" is" zelf" ook" nog" leraar" en" vertelt" vertelde" dat" hij" vooral" veel" inspiratievoorbeelden"
toepast." Hij" noemt" een" voorbeeld" en" laat" de" kinderen" deze" dan" analyseren" en" de" Habits"
toepassen."Rinke"vertelt"dat"in"Australië"het"gedachtegoed"breder"wordt"ingezet."Daar"wordt"
meer"de"nadruk"gelegd"op"hoe"je"ervoor"kunt"zorgen"dat"de"hele"school"zo’n"denkcultuur"kan"
creëren."Daar"is"het"meer"een"‘whole"school"approach’,"in"Nederland"zijn"ze"nog"niet"zo"ver."
Het" gedachtengoed" van" Habits" of" Mind" is" in" de" Verenigde" Staten" veruit" het" meest"
ontwikkeld" en" het" wordt" al" op" veel" scholen" toegepast." Scholen" in" heel" Amerika" maken"
gebruik" van" Habits" of" Mind." Op" dit" moment" zijn" er" in" Amerika" zelfs" elf" gecertificeerde"
scholen" en" er" worden" door" het" hele" land" cursussen" en" opleidingen" gegeven" om" dit"
gedachtengoed"te"verspreiden"en"te"ontwikkelen."Volgens"de"website"van"de"Habits"of"Mind"
Institute" (2017)" zijn" er" momenteel" veertien" professioneel" ontwikkelde" Habits" of" Mind"
trainers."Ook"zijn"er"veel"organisaties"die"Habits"of"Mind"steunen,"zoals"bijvoorbeeld"Science"
Master"en"Thinking"Foundation"(Habits"of"Mind"Institute,"2017)."

Discussie!
De" resultaten" die" zijn" gebleken" uit" het" onderzoek" komen" grotendeels" overeen" met" onze"
verwachtingen" maar" we" zijn" ook" nieuwe" en" onverwachte" dingen" te" weten" gekomen." Zo"
dachten"wij"bijvoorbeeld"dat"Habits"of"Mind"een"kant"en"klare"methode"was"die"kon"worden"
toegepast"maar"dat" is"het"niet."Habits"of"Mind" is" een"gedachtengoed"die" iedereen"op" zijn"
eigen"manier"kan" toepassen."Habits"of"Mind"Nederland"biedt"alleen"een"aantal"handvaten"
om"dit"in"praktijk"te"brengen."We"dachten"dat"je"Habits"of"Mind"gewoon"toe"kon"gaan"passen"
maar" we" zijn" erachter" gekomen" dat" het" heel" belangrijk" is" dat" je" er" eerst" zelf" goed" mee"
bekend"bent"en"dat"je"het"met"veel"verschillende,"creatieve"manieren"duidelijk"kunt"maken"
aan"mensen."
We"zijn"ook" te"weten"gekomen"dat"Habits"of"Mind"niet"alleen"voor"kinderen" is"maar"voor"
iedereen." Iedereen" kan" Habits" of" Mind" toepassen" in" het" leven" omdat" het" eigenlijk"
levensvaardigheden" zijn" voor" iedereen." Denk" hierbij" aan" doorzetten," dingen" inzien" met"
humor," flexibel" denken" enzovoorts." Deze" vaardigheden" zijn" belangrijk" in" het" leven" en"
daarom" zou" er" meer" aandacht" besteed" moeten" worden" aan" het" ontwikkelen" van" deze"
vaardigheden."
Het" is" voorbij" aan" het" doel" van" deze" studie" om" Habits" of" Mind" in" de" praktijk" van" de"
jeugdhulpverlening"te"onderzoeken."Eventueel"vervolgonderzoek"zou"kunnen"gaan"over"de"
vraag" hoe" effectief" het" gedachtengoed" van" Habits" of" Mind" is" in" de" praktijk" van" de"
jeugdhulpverlening"of"voor"welke"specifieke"doelgroep"binnen"de"jeugdhulp"Habits"of"Mind"
het"meest"effectief"is."
Dit" praktijkgerichte" onderzoek" was" van" relevante" waarde" omdat" Habits" of"Mind" nog" niet"
wordt"gebruikt"binnen"de"jeugdhulp."Habits"of"Mind"is"volgens"onze"literatuuronderzoek"een"
effectief" gedachtengoed" en" het" geeft" kinderen" praktische" handvaten" om" gedrag" te"
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verbeteren" en" verder" te" ontwikkelen." Uit" ons" onderzoek" is" gebleken" dat" er" ruimte" en"
mogelijkheid"is"om"het"gedachtegoed"toe"te"passen"binnen"de"jeugdhulp."
""
Wij" als" onderzoekers" hadden" ons" voorgenomen" om" ook" praktijkonderzoek" te" doen" in" de"
jeugdhulp" door" daar" een" interview" af" te" nemen" en" te" kijken." Er" was" samen" met" onze"
opdrachtgever"(Tanny"Bakker)"afgesproken"om"ook"Judith"van"Kampen"te"interviewen."Zij"is"
directeur" van" Huis" vol" Compassie," dit" is" een" GGZ`instelling" voor" jeugd." Zij" overwoog" om"
Habits" of" mind" als" product" van" de" instelling" te" ontwikkelen." Nadat" wij" als" onderzoekers"
contact"hebben"gezocht"bleek"dat"deze"mevrouw"geen" interesse"had" in"een" interview."Dit"
heeft"ervoor"gezorgd"dat"wij"onze"onderzoeksresultaten"niet"sterker"hebben"kunnen"maken"
dat"dan"het"nu" is."Het"zou"relevante" informatie"zijn"aangezien"zij"had"mee"kunnen"denken"
hoe"Habits"of"Mind"geïmplementeerd"kan"worden"in"de"jeugdhulp."
Dit"onderzoek"is"in"opdracht"van"Hogeschool"van"Amsterdam"uitgevoerd."In"dit"onderzoek"is"
er"voornamelijk"gekeken"hoe"Habits"of"Mind"binnen"de" jeugdhulp"zou"passen."Wij"bevelen"
Hogeschool"van"Amsterdam"aan"om"dit"onderwerp"verder"uit" te"diepen"en"eventueel"met"
een" jeugdhulpinstelling" de" samenwerking" aan" te" gaan." Daarnaast" bevelen" wij" nieuwe"
studenten"aan"om"tijdens"het"vervolgonderzoek"zich"te"richten"op"de"praktische"kant"van"de"
uitvoering."Daarnaast"is"het"ook"van"groot"belang"dat"de"studenten"de"online"basistraining:"
‘Habits" of" Mind’" volgen" zodat" zij" over" voldoende" basiskennis" beschikken" om" uiteindelijk"
veldonderzoek"te"gaan"doen.""
""

Aanbevelingen!
Door"dit"onderzoek"is"veel"kennis"en"informatie"opgedaan"en"is"er"antwoord"gegeven"op"de"
hoofd`"en"deelvragen."Er" is"onderzocht"wat"Habits"of"Mind" is,"hoe"het"wordt"toegepast"en"
wat"de"meerwaarde"is"van"dit"gedachtengoed"om"uiteindelijk"aanbevelingen"te"kunnen"doen"
voor"de"jeugdhulpverlening"in"Nederland."
"
Voor0wie?"
Allereerst" is" gebleken" dat" Habits" of" Mind" vooral" geschikt" is" voor" groepen" in" langdurige"
trajecten." Een"woongroep" is"bijvoorbeeld"erg" geschikt"omdat"de" cliënten"hier"de"hele"dag"
verblijven"en"er"veel"omgang"is"tussen"de"cliënten"en"de"begeleiding."Hulpverlening"waarbij"
de"cliënt"de"hulpverlener"bijvoorbeeld"maar"één"keer" in"de"twee"weken"ziet" is" lang"niet"zo"
effectief"als"wanneer"dit"contact"meermalen"per"week"plaatsvindt."Hulpverlening"over"een"
langere" periode"heeft" de" voorkeur" aangezien" het" gedachtegoed" tijd" vraagt" –" van" de"
jeugdhulpwerkers"`"om"geheel"geïmplementeerd"te"worden."
Habits"of"Mind"zou"zowel"in"groepsverband"als"individueel"kunnen"worden"toegepast"maar"
de"voorkeur"gaat"uit"naar"groepsverband."Hier"is"Habits"of"Mind,"vanuit"het"onderwijs,"ook"
op" gebaseerd." Op" deze" manier" leren" de" kinderen" van" elkaar" en" vindt" er" meer" interactie"
plaats."
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Ook"moet"rekening"worden"gehouden"met"het"niveau"van"de"cliënten."Habits"of"Mind"is"voor"
iedereen"maar" er"moet" natuurlijk" altijd" rekening"worden" gehouden"met" het" begrip" en" de"
behoeften"van"de"cliënten."Het"toepassen"van"Habits"of"Mind"moet"altijd"worden"afgestemd"
op"de"doelgroep"om"tot"een"zo"goed"mogelijk"resultaat"te"komen."Zo"gebruik"je"bij"een"groep"
LVB`jongeren" ander" taalgebruik" dan" bij" een" groep"meisjes"met" anorexia" bijvoorbeeld." De"
problematiek" van" de" doelgroep"maakt" in" principe" niet" uit" bij" het" toepassen" van"Habits" of"
Mind."Het"is"voor"iedere"groep"toepasbaar"mits"het"taalgebruik"goed"wordt"afgestemd"op"de"
doelgroep."
""
""
0

Werkwijze0hulpaanbod"
Het"is"uitermate"belangrijk"dat"de"begeleiding"eerst"goed"bekend"raakt"met"Habits"of"Mind"
voordat" het" wordt" toegepast" bij" de" cliënten." Zoals" Tom," pionier" van" Habits" of" Mind"
Nederland," vertelde" is" het" noodzakelijk" dat" de" begeleiding" helemaal" achter" het"
gedachtengoed"staat"en"er"goed"bekend"mee" is" voordat" zij"dit"aan"anderen"kunnen" leren."
Het" is" aan" te" raden" dat" de" begeleiding" eerst" zelf" een" training" in" Habits" of" Mind" volgt,"
bijvoorbeeld"via"Habits"of"Mind"Nederland"of"online."Wij"adviseren"dat"de"begeleiding"zich"
verdiept"in"het"gedachtengoed"en"dit"allereerst"ook"in"het"eigen"dagelijks"leven"probeert"toe"
te"passen."Op"deze"manier"leren"zij"de"Habits"te"herkennen"in"de"situaties"en"kunnen"zij"dit"
overbrengen"op"de"cliënten."
""
Hoe?"
Het" gedachtengoed" van" Habits" of" Mind" is" erg" vrij" in" te" vullen." Iedere" instelling" kan" zelf"
bepalen" welke" manier" hij" handig" vindt." Het" is" dus" erg" flexibel." Om" toch" een" beetje" een"
handvat"te"geven"beschrijven"wij"hier"enkele"mogelijkheden"om"Habits"of"Mind"toe"te"passen"
binnen"de"instelling."
"
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"Koppeling0naar0praktijk0
Wij" bevelen" de" jeugdhulpinstelling" aan" om" de" jeugdhulpwerkers" zo" goed" mogelijk" op" te"
leiden."Dit" kan"met"behulp" van"de"basistraining:" ‘Habits"of"Mind’" van"Rinke"en"Tom."Deze"
training"is"ontwikkeld"voor"professionals"die"geïnteresseerd"zijn"in"het"gedachtegoed"en"deze"
willen" toepassen" in"het"werkveld."Uit"ons"praktijkgericht"onderzoek" is"namelijk"naar"voren"
gekomen"dat"professionals" zelf"geïnspireerd"en"enthousiast"horen" te" raken"voordat" zij"het"
gedachte" goed" implementeren" binnen" de" jeugdhulp." Het" gedachtegoed" is" namelijk" een"
mindset" wat" verandering" en" flexibiliteit" verwacht" van" diegene" die" deze" toepast.""
Daarnaast"is"het"voor"de"jeugdhulpprofessional"belangrijk"om"in"het"achterhoofd"te"houden"
dat"er"geen"kant"en"klare"methodiek"klaarligt"waaruit"gewerkt"kan"worden."Habits"of"Mind"
vraagt" de" jeugdhulpwerkers" om" aan" de" hand" van" spontane" situaties" van" jeugdigen" de" 16"
Habits" toe" te" passen." In" het" onderwijs" wordt" dit" momenteel" toegepast" aan" de" hand" van"
creativiteit"van"de"docent."Onderstaande"foto’s"zijn"genomen"in"de"klas"van"meester"Jurgen."
Dit"zijn"creatieve"voorbeelden"in"het"kader"van"de"uitvoering"van"Habits"of"Mind."

""
"
Meester" Jurgen"
heeft" met" de"
kinderen" in" zijn" klas"
een"ijsberg"gemaakt."
Middels" deze" ijsberg"
onderzoekt" hij" met"
de" kinderen" wat" er"
nodig" is" om"
succesvol" te" zijn."
Belangrijke" aspecten"
hierbij" zijn:"Wat" zien"
andere" wel" of" niet"
als" het" gaat" om" het"
succes" van" de"
kinderen." Op" deze"
wijze" leert" hij" de"
kinderen" dat"
succesvol" gepaard"
gaat" met" hard"
werken" wat" de"
buitenwereld" niet"
altijd" ziet." Dit" vraagt"
van" de" kinderen""
uiteindelijk" om"

doorzettingsvermogen"te"creëren.""

"



31"
"

"

Meester" Jurgen" gelooft" in" de"
growth" mindset" van" Dweck"
(2006)." In" dit" zelfgemaakte" blad"
heeft"hij"met"kinderen"nagedacht"
over"het"veranderen"van"woorden"
in"gedachten."Hij"laat"zien"dat"het"
belangrijk"is"om"niet"te"lang"stil"te"
staan" bij" het" negatieve" gedeelte"
van" een" probleemsituatie" maar"
dat" het" belangrijk" is" om" dit"
(middels" woorden)" om" te" buigen"
naar" een" actie" wat" uiteindelijk"
een"positief"effect"kan"hebben"op"
de"situatie.""

" "
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Meester" Jurgen"heeft"de"16"Habits"of"Mind"op"de"muur"geplakt."Hierdoor"probeert"hij" de"
kinderen"altijd" bezig" te"houden"met"Habits" of"Mind."De" kinderen" kunnen" `" " indien" ze" een"
situatie"hebben"–"deze"koppelen"aan"een"Habit"om"hierdoor"uiteindelijk"te"reflecteren"op"de"
situatie."Dit"draagt"bij"aan"de"bewustwording"van"de"kinderen."

"

"
"
"
"
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Bijlage!1:!Interview!Rinke!en!Tom!
Interview"Rinke"en"Tom"

Marit:"Hoe"zijn"jullie"bekend"geraakt"met"Habits"of"Mind?"
Rinke:"Dat"zijn"twee"verschillende"verhalen"natuurlijk"want"wij"kende"elkaar"niet.""
Tom:"Ja"
Rinke:"Tom"werkte"op"een"school"en"ik"werkte"op"een"school."Ik"werkte"op"de"Noordwijkse"
school"in"Noordwijk,"die"school"is"ook"niet"zo"oud."Die"is"denk"ik"opgericht"in"2007"ofzo."De"
directie"is"toen"als"onderzoek"als"inspiratie"op"reis"naar"Amerika"geweest"en"toen"hebben"wij"
Habits"of"Mind"in"Amerika"gezien."Toen"hebben"wij"dit"eigenlijk"meegenomen"maar"niet"
helemaal"zoals"we"dat"nu"doen."Dus"ik"kwam"daar"eerst"stagelopen"en"daarna"als"leerkracht"
in"aanraking"gekomen."Toen"dacht"ik"van"wauw"dit"vind"ik"echt"super"interessant"maar"ik"had"
het"idee"van"is"dit"alles?"Toen"ging"ik"zoeken"en"zoeken"en"toen"kwam"ik"op"het"Institute"for"
Habits"of"Mind,"zeg"maar"de"Amerikaanse"website."Toen"zag"ik"dat"daar"een"soort"forum"was"
en"toen"dacht"ik"van"ik"plaats"gewoon"een"bericht.:"“Hoi"ik"kom"uit"Nederland"is"er"nog"
iemand"die"Habits"of"Mind"kent"of"gebruikt?"“."Tom"was"toen"al"op"het"Forum."Straks"mag"jij"
zeggen"hoe"jij"daarop"gekomen"bent"haha."Benna"Kallick"zei"toen"tegen"mij:"“Ik"kan"je"Tom"
zijn"e`mailadres"geven”."Toen"heb"ik"Tom"gewoon"gemaild"en"sinds"dien"is"hij"niet"meer"van"
mij"afgekomen.""
Marit:"Haha"ja"precies."
Tom:"En"ik"ben"vanuit"mijn"school"uhm"ik"werkte"toen"op"een"school"die"werkte"volgens"het"
Daltononderwijs"of"Daltonschool"wilde"worden."En"uhm"ik"was"daar"coördinator"van."Ik"was"
aan"het"zoeken"naar"eigenaarschap"op"die"Daltonschool."In"het"onderwijs"vragen"ze"heel"veel"
eigenaarschap"van"leerlingen,"maar"als"ik"op"de"Daltonschool"kwam"en"ik"vroeg"wat"is"het"
nou"precies"kwam"ik"eigenlijk"niet"zo"ver.""Kwamen"ze"altijd"met"dingetjes"waarvan"ik"dacht"
nee"dat"is"geen"eigenaarschap."
Mina:"Precies."
Tom:"Dus"ik"ben"eigenlijk"heel"veel"gaan"lezen,"heel"veel"gaan"onderzoeken."Ik"kwam"bij"een"
boek"van"Jan"Jutten"dat"heet:"‘ontmoeten’"dan"ont"en"moeten"beetje"met"een"streepje"
ertussen,"daarin"beschreef"hij"Habits"of"Mind."Hij"zei"dat"dat"wel"interessant"is"om"te"
onderzoeken."Nou"hij"gaf"er"toen"ook"een"boekentip"bij,"ik"heb"dat"boekje"gekocht."Dat"
boekje"was"ook"niet"bevredigend,"het"is"een"wonder"dat"ik"nog"door"ben"gaan"zoeken."
Uiteindelijk"heb"ik"toen"mijn"eerste"Engelse"boek"gekocht."Ik"had"nog"nooit"in"het"Engels"
gelezen."Maar"ik"wilde"heel"graag"weten"wat"die"Habits"of"Mind"nou"inhield."
Marit:"Precies."
Tom:"Toen"heb"ik"dat"boek"helemaal"doorgrondt"en"toen"was"ik"wel"om"toen"dacht"ik:"dit"zijn"
wel"vaardigheden"die"we"sowieso"nodig"hebben"in"het"leven"en"leren"dus."Toen"was"ik"al"een"
paar"jaar"verder"eigenlijk"toen"is"er"al"een"heel"onderzoek"geweest.""
Mina"en"Marit:"Ja."
Tom:"Daar"was"mijn"start."
Mina:"Dat"eerste"boek"dat"was"gewoon"‘Learning"en"Leading"met"Habits"of"Mind’?"
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Tom:"Ja."Learning"And"Leading."
Rinke:"En"zo"kwam"je"op"dat"forum"terecht."
Tom:"Ja."Zij"hadden"toen"een"online"leerpad"uh"ja"dat"was"het"forum"waar"wij"elkaar"
ontmoette"inderdaad."Ik"had"inmiddels"Art"Costa"verschillende"keren"gemaild,"iemand"in"
Engeland"een"aantal"keren"gemaild."Ik"was"constant"vragen"aan"het"stellen."Ik"ben"
uiteindelijk"ik"was"aan"het"onderzoeken"uhh"twee"verschillende"methodieken"‘Building"
Learning"Power’"en"Habits"of"Mind."‘Building"Learning"Power’"is"van"een"Engelsman"en"die"
heeft"het"over"denkspieren"en"als"je"die"denkspieren"bekijkt"die"hij"benoemt,"dat"zijn"er"
zeventien"dat"is"eentje"meer"als"Habits"of"Mind.""
Marit:"Precies,"dat"lijkt"dan"heel"erg"op"elkaar."
Tom:"Ja"ze"lijken"ontzettend"op"elkaar,"en"Habits"of"Mind"die"waren"voor"mij"duidelijker."
Toen"kwamen"die"twee"personen"allebei"uit"Londen,"die"zouden"allebei"op"een"bepaald"
conferentie"komen."Toen"dacht"ik"van"daar"moet"ik"naar"toe"want"dan"heb"ik"het"verschil"
eindelijk"goed"te"pakken."
Mina:"Ja"inderdaad."
Tom:"Nou"ik"mij"ingeschreven,"geboekt"en"alles."Maar"op"het"laatste"moment"ging"die"
bijeenkomst"niet"door,"toen"waren"er"te"weinig"aanmeldingen."Maar"ik"had"mijn"vlucht"al"
geboekt"en"ik"wist"dat"die"Art"Costa"van"Habits"of"Mind"daar"sowieso"zou"zijn."Ik"ben"
doorgegaan"met,"hem"bestoken"met"mailtjes"ja"ik"wil"je"wel"want"ik"ben"toch."Dus"
uiteindelijk"heb"ik"daar"in"Londen"de"keuze"gemaakt,"ik"heb"hem"ontmoet,"ik"heb"met"hem"
ontbeten."Duur"ontbijtje"trouwens"want"ik"heb"niets"gegeten."Ik"heb"alleen"maar"gevraagd,"
gevraagd"en"gevraagd."
Marit,"Rinke"en"Mina:"haha."
Tom:"En"de"manier"hoe"hij"ermee"omging,"ik"was"heel"erg"aan"het"begin"van"mijn"onderzoek,"
ik"had"nog"heel"weinig"gelezen"in"het"Engels"en"ja"mijn"Engels"was"gewoon"middelbaar.""
Mina:"Begrepen"jullie"elkaar"wel?"
Tom:"ja"wij"begrepen"elkaar"wel."Maar"dat"kwam"ook"vooral"door"hem"omdat"ja"hij"heeft"een"
hele"rustige"persoonlijkheid."
Rinke:"Hij"kan"best"wel"beeldend"praten."
Tom:"Ja"dus"hij"is"heel"goed"te"begrijpen."Naja"ik"heb"die"andere"man"niet"ontmoet"maar"ik"
had"daar"vanwege"die"ontmoeting"al"een"keuze"gemaakt,"dit"wil"ik"verder"onderzoeken.""
Mina:"Had"je"toen"al"helder"wat"je"ermee"wilt"en"hoe?""
Tom:"Wel"dat"ik"iets"mee"wilde"maar"hoe"ik"dat"wilde"doen"niet"nee."
Mina:"Had"je"toen"in"gedachte"van"ik"wil"dit"in"Nederland"gaan"inzetten?"
Tom:"Naja"ik"wilde"eerst"nog"veel"meer"weten."
Mina:"Ja."
Tom:"Zodat"ik"zeker"wist"wat"het"precies"was"en"hoe"ik"dit"het"beste"aan"mensen"in"
Nederland"kan"vertellen"wat"het"is."Zolang"je"dat"zelf"niet"goed"weet"hoe"het"werkt"en"wat"is"
het"is"het"vrij"moeilijk"om"dit"te"gebruiken"met"andere."Ik"stelde"hem"de"vraag:"“"Waar"moet"
je"mee"stoppen"als"je"met""Habits"of"Mind"wilt"beginnen?"“."Hij"zei:"“Stop"doing"it"for"them”."
En"dat"is"een"soort"grondhouding"die"ik"al"had."Daar"komt"Dalton"en"Habits"of"Mind"overeen,"
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want"het"is"de"grondhouding"van"iemand"die"kinderen"wat"wilt"leren"die"gaat"het"niet"voor"
ze"doen"maar"die"doet"het"samen"met"ze."Dat"vond"ik"een"belangrijke"uitspraak."Toen"dacht"
ik"van"nou"die"grondhouding"die"klopt"al"en"dat"het"uitgerold"moet"worden"daar"had"ik"nog"
geen"beeld"van."
Marit:"Hoe"ging"het"verder"toen"jullie"met"elkaar"in"contact"kwamen?""
Rinke:"Haha"ja"even"denken."Wij"hadden"volgens"mij"al"wat"heen"en"weer"gemaild."Ik"weet"
niet"of"wij"snel"afgesproken"hadden."Ik"denk"het"wel"eigenlijk."Want"pas"daarna"zijn"wij"ook"
de"opleiding"gaan"doen"denk"ik?"
Tom:"Ja.""
Rinke:"Dus"toen"hebben"wij"al"een"keer"afgesproken"en"gekeken"wat"doe"jij"en"wat"doe"jij?"
Wat"kunnen"wij"hiermee"en"ik"denk"dat"wij"toen"samen"besloten"hebben"van"laten"we"die"
opleiding"gaan"doen.""
Tom:"Ja."
Rinke:"Dus"toen"hebben"wij"al"wel"een"keer"afgesproken"en"gewoon"gekeken"wat"doe"ik"wat"
doe"jij"en"wat"kunnen"wij"hiermee.""Ik"denk"dat"wij"toen"wel"samen"besloten"hebben"van"
laten"we"gewoon"die"opleiding"gaan"doen."
Tom:"Uhum."
Marit:"Was"dat"gewoon"een"online"training?"
Rinke:"Ja,"was"gewoon"online"en"we"moesten"gewoon"zoals"de"training"die"jullie"doen,"die"4"
modules"online"en"uhm"natuurlijk"wel"in"een"grote"omgeving"waar"al"veel"andere"docenten"
ook"in"zaten."Er"zat"een"forum"bij"was"je"steeds"moest"reflecteren"op"de"modules"en"daar"
kon"iedereen"op"elkaar"reageren"ook,"dus"je"had"wel"veel"meer"interactie."Daarnaast"
moesten"we"omdat"we"ook"wel"onze"diploma’s"wilde"halen"soort"van"beeldmateriaal"
aanreiken"van"hun"van"hoe"wij"Habits"of"Mind"dan"gebruikte."We"hadden"toevallig"van"
iemand"die"wij"kende"van"het"niveaus"kregen"we"de"uitnodiging"om"een"workshop"te"geven"
samen"met"haar"en"toen"hebben"we"daar"eigenlijk"gefilmd"en"toen"hadden"we"dat"ook"op"
gestuurd"naar"Amerika"met"ondertiteling"erbij"en"reflecties"erbij."Dat"was"het"volgens"mij"zo"
een"beetje."
Marit:"ow"leuk."
Rinke:"En"toen"naja"kregen"we"onze"diploma’s"en"toen"dachten"wij"nu"kunnen"we"naar"
buiten"treden."Marit":"Toen"hebben"jullie"ook"de"website"gemaakt?"
Rinke:"Ja"toen"zijn"we"gaan"nadenken"van"je"wilt"iets"beginnen"in"het"Nederlands"onderwijs,"
niemand"kent"het"nog,"hoe"richt"je"een"website"in?"Want"ja"je"kunt"wel"zeggen"Habits"of"
Mind"maar"niemand"weet"wat"het"is."We"hebben"ervoor"gekozen"om"heel"veel"
inspiratiemateriaal"op"de"website"te"zetten"en"mensen"ideeën"te"geven"en"meer"te"richten"
op"de"herkenbaarheid"dan"hoe"je"het"echt"moet"gebruiken"want"doen"we"echt"in"de"
trainingen"en"workshops"die"wij"geven."Maar"goed"over"dat"hele"proces"hebben"wij"denk"ik"
wel"een"jaar"of"twee"drie"gedaan"ofzo."
Tom:"Ja."
Marit:"Koste"het"veel"tijd?"
Rinke"en"Tom:"Ja"
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Rinke:"En"in"de"tussentijd"veel"boeken"lezen."
Tom:"We"hebben"niet"echt"een"businessplan"geschreven."We"vonden"het"een"mooi"idee,"dat"
we"er"rijk"mee"worden"die"illusie"hebben"we"niet."Maar"wel"moreel"besef"van"er"moet"beter"
gedacht"worden."
Rinke:"Ik"miste"vooral"want"jij"zei"dat"eigenaarschap"enzo,"het"gaat"in"het"onderwijs"zo"veel"
over"kennis"en"kinderen"moet"dit"weten"en"leerdoelen"halen"weet"je."En"toen"dacht"ik"ja"ik"
weet"van"mijzelf"van"school"ook"niet"meer"alles"van"aardrijkskunde"en"geschiedenis."Hoe"
belangrijk"is"kennis"en"nou"en"als"je"het"straks"toch"alles"kan"opzoeken"en"uh"volgens"mij"
moeten"we"ook"nog"kennis"tot"ons"nemen"maar"we"moeten"ook"bepaalde"andere"
vaardigheden"gaan"aanleren."En"die"kanteling"was"al"een"tijdje"aanwezig"in"het"onderwijs"dat"
het"niet"alleen"maar"over"de"lesinhoud"gaat"maar"meer"dingen"die"misschien"moeilijk"
meetbaar"zijn."Toen"had"ik"wel"zo"iets"van"ik"wil"hier"wel"op"door"want"volgens"mij"is"dit"heel"
belangrijk.""
Tom:"Als"je"het"internationaal"bekijkt"dan"is"het"in"Nederland"nog,"en"dat"heeft"met"een"
zekere"afreken"cultuur"te"maken"zoals"die"eindtoets."Maar"als"je"inderdaad"vanuit"het"
buitenland"bekijkt"dan"hebben"de"regeringen"in"het"curriculum"denkvaardigheden"belangrijk"
gemaakt."De"nieuwe"regering"heeft"het"alweer"minder"belangrijk"gemaakt"maar"er"zijn"wel"
internationale"initiatieven"te"zien"die"die"vaardigheden"allang"op"de"kaart"hebben"gezet."Ik"
denk"kijk"wij"zijn"natuurlijk"van"onderaf"heel"klein"bezig."Maar"ik"denk"dat"op"een"gegeven"
moment"vanuit"het"ministerie"best"dingen"genoemd"gaan"worden."
Rinke:"Naja"je"hebt"natuurlijk"ook"die"OCD"die"internationaal"zegt"van."
Tom:"Ja"die"zijn"nu"ook"aan"het"meten"inderdaad"dat"is"die"uh.."
Mina:"Wat"is"dat"precies?"
Tom:"Ja"zij"meten"een"keer"in"de"vijf"jaar"welke"land"er"het"beste"presteert"op"een"aantal"
vakken"althans"ze"maken"een"ranglijstje."En"nu"de"laatste"keer"dat"ze"dat"gedaan"hebben,"
hebben"ze"als"pilot"denk"ontwikkeling"gemeten"maar"ja"dat"is"natuurlijk"moeilijk"te"meten.""
Marit:"ja"precies"
Rinke:"Maar"het"zegt"al"wel"wat"dat"ze"er"nu"al"wel"op"Europees"niveau"meer"de"pijlen"op"
gericht"worden."
Tom:"ja"dus"dat"is"gaande."
Marit:"Werken"jullie"allebei"nog"fulltime"in"het"onderwijs?"
Rinke:"Nee"ik"niet"meer"ik"ben"in"2013"gestopt"en"ik"ben"dus"het"bedrijf"met"Tom"begonnen"
en"een"eigen"bedrijf"als"afstandsdocent"en"educatieve"auteur."Ik"adviseer"en"ontwikkel"
lesmateriaal"en"meer"beetje"de"achterkant"van"het"onderwijs."Bij"de"LIO"begeleid"ik"nog"wel"
een"aantal"pabo"studenten."En"daarnaast"werk"ik"ook"met"de"Wereldschool."Hierin"begeleid"
ik"Nederlandse"kinderen"die"in"het"buitenland"wonen."Eigenlijk"expats"die"nog"naar"
Nederland"moeten"komen."Dus"op"die"manier"ben"ik"nog"wel"gelinkt"aan"het"onderwijs."
Maar"jij"wel"nog."
Tom:"Ja"drie"dagen"in"de"week"
Marit:"Ja"leuk,"jullie"hebben"Habits"of"Mind"waarschijnlijk"al"toegepast"op"school."
Tom:"ja."
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Marit:"Wat"zijn"hiermee"jouw"ervaringen?"
Tom:"Ik"heb"nu"geen"eigen"klassen."Wat"ik"nu"doe,"ik"breng"mijzelf"mee."Dus"ik"breng"Habits"
of"Mind"mee."Als"ik"dingen"herken"kan"ik"wel"eens"een"inspiratievoorbeeld"laten"zien."
Jongens"ik"zie"dit"gebeuren,"kijk"hier"eens"naar."Wat"is"de"overeenkomst"van?"Ik"kan"
makkelijk"denkvormen"uit"mijn"rugzakje"halen."Ik"moet"wel"zeggen"als"klassen,"kijk"ik"val"nu"
in"bewust"op"verschillende"scholen"bewust"zodat"ik"meer"tijd"heb"voor"Habits"of"Mind.""
Mina"en"Marit:"Ja.."
Tom:"Wat"ik"wel"merk"als"kinderen"in"een"cultuur"zitten"op"school"waar"denken"niet"
gevraagd"wordt"maar"doen"gevraagd"wordt,"een"soort"werkplaats,"wat"veel"klassen"zijn,"een"
werkplaats"zij"moeten"veel"doen."Dan"is"het"best"wel"een"omslag"voor"een"kind."Omdat"je"
vraagt"ga"eens"nadenken,"want"nadenken"duurt"veel"langer,"je"presteert"veel"minder,"je"hebt"
veel"minder"af."Dus"dat"is"soms"wel"lastig."Zij"denken"als"ik"het"goed"doe"dan"heb"ik"veel"af."Ik"
zeg"nee"als"je"het"goed"doet"dan"heb"je"veel"nagedacht.""
Rinke:"Dat"is"niet"alleen"voor"de"kinderen"natuurlijk"wennen"dat"is"voor"de"school,"het"beleid"
en"het"bestuur"wennen."Het"is"een"omslag"waar"je"soms"wel"eens"weerstand"voelt"omdat"ze"
echt"nog"in"het"oude"stramien"zitten"van:"‘we"moeten"presteren,"we"moeten"aan"de"cijfers"
denken’.""
Tom:"Daar"heb"ik"er"niet"heel"veel"ervaring"mee"in"de"les"omdat"ik"niet"op"een"vaste"groep"
zit,"maar"ik"gooi"wel"eens"een"steentje"in"de"vijver."Ik"merk"dat"dit"een"werkplaats"is"en"ik"zou"
graag"in"een"leerplaats"de"leraar"willen"zijn."En"dan"mag"je"vaak"uitleggen"wat"het"verschil"is.""
Mina:"Staat"de"school"waar"je"nu"werkt"hier"voor"open?"
Tom:"Ja"maar"er"komen"vaak"nog"argumenten"van"’het"voorgezet"onderwijs"vraagt"dit’.""En"
dan"denk"ik"volgens"mij"is"het"niet"zo,"volgens"mij"als"jij"kinderen"goed"laat"nadenken,"onze"
taak"is"helemaal"niet"om"kinderen"op"te"leiden"voor"het"voortgezet"onderwijs,"onze"taak"is"
om"de"einddoelen"te"halen"voor"het"basisonderwijs.""
Marit:"Ow"ja"net"zoals"in"de"training"stond"over"zelfdiscipline"en"dat"ook"super"belangrijk"is.""
Tom"en"Rinke:"Ja"ja!"
Tom:"Ik"heb"ook"eigen"klassen"gedraaid"waar"ik"met"Habits"of"Mind"bezig"ben"geweest"en"ja"
de"eerste"klas"waar"ik"aan"denk"is"een"klas"waar"ik"een"aantal"maanden"in"moest,"ik"zat"op"
een"andere"klas"en"die"leerkracht"die"was"ziek"geworden."En"toen"ging"ik"in"groep"8,"wat"best"
een"bewerkelijke"groep"was"en"uh"ja"vaak"wordt"er"dan"nog"harder"opgetreden,"nog"strenger"
weet"ik"veel"wat"toen"dacht"ik"dit"heeft"eigenlijk"geen"zin."Toen"dacht"ik"jongens"we"moeten"
meer"gaan"nadenken."Toen"heb"ik"een"Habits"of"Mind"kompas"gemaakt"en"op"de"muur"gezet."
Eerst"niks"gezegd"en"toen"kwamen"de"van"wat"staat"er?"En"uh"toen"ben"ik"ze"gaan"
introduceren"en"gezegd"jongens"wij"hebben"dit"nodig."Het"was"wel"mijn"keuze,"maar"wij"
hebben"dit"nodig."Laat"eens"zien,"met"stickertjes"mochten"ze"kiezen"welke"Habit"of"Mind"ze"
belangrijk"vonden."Die"eerste"koos"ik"onderdrukken"van"impulsen"en"de"tweede"mochten"zij"
kiezen."Uiteindelijk"hebben"we"twee"van"die"Habits"of"Mind"uitgelicht."En"we"hebben"
bepaald"hoe"worden"we"hier"nou"beter"in?"
We"hebben"de"taal"gebruikt"die"andere"waren"ook"wel"aanwezig"maar"die"twee"die"
uitgekozen"waren"daar"zijn"we"mee"verder"gegaan."Daar"hebben"wij"meer"herkenbaar"
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gemaakt,"we"zijn"capaciteit"gaan"uitbreiden,"hoe"doe"je"dat"dan?"Maar"ondertussen"
gebeuren"er"ook"allerlei"dingen,"heel"veel"problemen"natuurlijk"in"zo"een"klas."Een"leerling"
die"vertelde"dat"hij"geplaagd"wordt."Dus"ik"zei"kijk"eens"naar"die"16"Habits,"zit"er"iets"bij"wat"
je"kan"helpen?"Want"je"wordt"nu"iedere"keer"boos"maar"dat"werkt"niet."Misschien"zit"er"iets"
bij"maar"dat"vond"ze"moeilijk."Dus"ik"zei"misschien"moet"je"er"een"grapje"over"maken."Dat"
meisje"had"een"nichtje"dat"Magy"heet"en"daar"jaagde"ze"haar"op"de"kast"mee."Dus"wat"had"ze"
gedaan"op"een"gegeven"moment"had"ze"zelf"bedacht"een"potje"Maggie"mee"te"nemen"en"dit"
op"de"tafel"te"leggen"van"de"grootste"pester,"het"was"het"domste"jongetje"van"de"klas"maar"
wel"de"machtigste"pester."Dus"dat"jongetje"kwam"binnen"en"hij"begon"te"lachen"en"toen"was"
het"klaar."Dus"dat"jongetje"legt"dat"potje"in"zijn"la"en"dat"hij"sinds"toen"bewaard"en"toen"was"
het"klaar."Dat"is"een"mooi"voorbeeld"van"stop"doing"it"for"them."We"hebben"het"gehad"dat"er"
16"manieren"zijn"om"problemen"op"te"lossen."Dat"was"echt"een"schot"in"de"roos."
Marit:"Ik"dacht"dat"je"per"Habit"een"les"voorbereid.""
Rinke:"ja"ik"las"dat"je"dat"geschreven"had"en"dat"ik"dat"nog"even"met"je"moest"bespreken.""
Marit:"ja"hoe"zit"dat?"
Rinke:"Kijk"het"is"geen"kant"en"klare"lesmethode"die"verteld"hoe"je"iedere"les"per"Habit"moet"
voorbereiden."De"kinderen"moet"er"eerst"bekend"mee"raken"en"weten"wat"ze"zijn."Je"moet"
het"verdelen"in"twee"fases"de"introductie"fase"en"hierin"kies"je"of"je"alle"16"bespreekbaar"
maakt"dat"is"aan"de"klas"en"de"docent."
Marit:"dus"het"is"een"flexibel"iets?"
Rinke:"Ja""op"elke"school"zat"het"er"weer"anders"uitzien"
Marit:"Ohh"oke"
Rinke:"En"na"die"introductie"is"het"juist"de"kunst"om"het"niet"te"zien"als"een"aparte"Habits"of"
Mind"les"maar"juist"tijdens"je"rekenles"het"koppelen"aan"de"bestaande"les"inhoud."
Marit:"Ow"ja"precies"
Rinke:"Zodat"de"kinderen"het"juist"overal"gaan"toepassen"en"niet"wanneer"ze"er"les"over"
hebben."Want"dat"is"niet"het"doel."Het"doel"is"dat"ze"het"ook"op"andere"momenten"in"hun"
leven"kunnen"doen."Dus"uhh"je"begint"wel"met"een"Habits"of"Mind"les"uiteindelijk"is"het"de"
bedoeling"dat"het"helemaal"verweeft.""
Mina:"Wordt"het"ook"toegepast"op"de"bredeschool"academie"in"Utrecht?"
Rinke:"Dat"zou"kunnen"we"hebben"niet"overal"zicht"op"want"op"onze"website"kan"je"
lesmateriaal"aanvragen"dus"als"mensen"dat"graag"zelf"doen"zou"dat"kunnen.""
Tom:"Wat"is"een"Bredeschool?"
Mina:"Dat"is"een"soort"naschoolse"school"voor"leerlingen"die"makkelijk"naar"de"Havo"of"Vwo"
kunnen"maar"dat"ze"daar"nog"een"extra"nodig"hebben."
Rinke"en"Tom:"ja"dat"zou"kunnen!"
Rinke:"Wij"krijgen"inmiddels"zo"veel"aanvragen"dat"ik"het"niet"meer"weet.""
Marit:"Dus"het"wordt"al"veel"aangevraagd?"
Rinke:"ja"en"ook"uit"België"en"ook"verspreid"in"het"land."En"het"begon"met"mensen"die"werkte"
met"hoogbegaafde"kinderen."Wij"hebben"ook"een"tijdje"in"Zwolle"samengewerkt"met"een"
groep"mensen"die"zeg"maar"hoogbegaafd"begeleiders"zijn."Toen"leek"het"als"een"lopend"
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vuurtje"te"gaan"alsof"iedereen"die"met"hoogbegaafde"kinderen"werkt"Habits"of"Mind"ging"
doen"maar"toen"dacht"ik"van"ja"halo"het"is"ook"echt"voor"iedereen"hoor"niet"alleen"voor"
kinderen"die"hoogbegaafd"zijn."Zij"zag"waarschijnlijk"de"link"omdat"ze"werkte"met"kinderen"
die"snel"kunnen"leren"maar"juist"die"sociale"vaardigheden"en"kinderen"die"zichzelf"nog"beter"
kunnen"leren"kennen."Daar"sloeg"het"best"wel"snel"aan."Maar"inmiddels"is"het"heel"divers,"
van"mensen"die"gewoon"kindercoach"zijn"en"voor"de"klas"staan."En"ook"want"ik"zag"ook"de"
vraag"van"het"middelbaar"onderwijs,"op"dit"moment"begeleiden"we"geen"middelbare"scholen"
maar"we"hebben"wel"mensen"vanuit"het"middelbare"onderwijs"in"workshops"gehad"die"dus"
inderdaad"zelf"aan"de"slag"zijn."In"Gorinchem"heb"je"nu"dat"tienencollege"en"dat"zijn"kinderen"
tussen"de"10"en"14"jaar"een"soort"tussenschool"en"die"zijn"ook"aan"de"slag"gegaan"met"Habits"
of"Mind"daar"hebben"we"ook"contact"mee"gehad.""
Marit:"Dus"het"is"ook"bedoeld"voor"wat"oudere"kinderen"niet"voor"de"jonge"alleen?"
Rinke:"Ja!"Het"is"heel"divers"als"je"het"vraagt."We"zijn"wel"begonnen"in"het"basisonderwijs"
daar"weten"we"het"meest"van"en"daar"kennen"we"de"meeste"mensen"maar"inmiddels…"
Tom:"Kijk"en"het"is"ook"niet"aan"ons"om"de"kenner"te"zijn"in"Habits"of"Mind"in"het"middelbaar"
onderwijs"of"Habits"of"Mind"in"de"jeugdzorg."Kijk"wij"weten"wat"Habits"of"Mind"zijn"en"hoe"je"
die"kunt"implementeren,"we"hebben"een"handvat."En"de"mensen"die"het"willen"gebruiken"
die"zijn"natuurlijk"de"experts"in"hul"doelgroep"en"die"moeten"zelf"nadenken"hoe"gaan"we"dat"
gebruiken."Het"is"niet"helemaal"een"methode"want"een"methode"is"meestal"van"a"tot"z"en"
dat"is"het"niet."Een"les"Habits"of"Mind"kan"bijna"niet"want"je"moet"iets"hebben"om"over"na"te"
denken."In"de"jeugdzorg"zal"het"een"casus"of"situatie"zijn"waarvan"je"denkt"hey"die"casus"had"
anders"gelopen"als"wij"ons"empatisch"hadden"opgesteld."Maar"goed"als"je"dat"niet"kan"als"je"
niet"eens"weet"wat"empatisch"vermogen"is"dan"wordt"het"lastig.""
Mina:"dus"het"is"belangrijk"om"eerst"een"situatie"te"hebben"en"de"Habits"of"Mind"er"op"toe"te"
passen?"
Tom:"ja"zeker"want"dan"is"het"ook"interessant"om"beter"na"te"denken."En"dat"wordt"meestal"
met"begaafde"kinderen"gedaan"want"ja"het"antwoord"is"al"bekend"en"probeer"nogmaals"de"
mogelijkheid"te"vinden"om."Waarom"zou"je?"Ik"kan"je"nog"vertellen"er"zijn"nog"vijf"andere"
manieren."
Marit:"Wat"maakt"Habits"of"Mind"zo"bijzonder?"
Rinke:"Ik"denk"doordat"je"het"kunt"koppelen"aan"een"bestaande"situatie"je"hoeft"niet"iets"
nieuws"te"ontwikkelen"of"heel"veel"tijd"erin"te"steken"en"ik"vind"het"een"beetje"alles"
omvattend."Het"is"niet"alleen"maar"praktijk"want"het"is"ook"theorie"en"uhm"ja"en"ik"heb"het"
idee"dat"het"tijdloos"is"als"zou"dit"eeuwen"geleden"toegepast"worden"of"straks"in"de"
toekomst,"nog"zal"het"relevant"zijn"omdat"we"niet"met"de"21eeuwse"vaardigheden"zeggen"
van"kinderen"moeten"kunnen"programmeren"ofzo"dat"is"natuurlijk"wat"op"dat"moment"
relevant"is."Maar"ik"heb"het"idee"dat"dit"altijd"relevant"zal"zijn.""
Tom:"Zulke"initiatieven"zoals"vreedzame"school"taakspel"enzo"dat"zijn"vaak"bedoeld"om"de"
klas"werkbaar"te"maken,"klassenmanagement"en"om"de"groep"van"30"leerlingen"beter"te"
laten"functioneren."En"bij"habits"of"Mind"zitten"die"sociale"vaardigheden"erin"die"zijn"meer"
persoonlijk."Ik"sta"nu"hier"en"ik"kan"daar"beter"in"worden."Personal"learning"en"thinking"skills"
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dat"was"in"Engeland"een"tijdje,"dat"zijn"persoonlijke"leer"en"denkvaardigheden.""
Rinke:"Ja"ik"noem"het"nu"ook"wel"eens"levensvaardigheden,"het"is"een"beetje"alles"opvattend."
Je"geeft"kinderen"als"ze"het"kennen"meer"inzicht"in"zichzelf"en"inderdaad"die"eigenaarschap"
van"ik"wil"en"kan"zelf"beter"worden."En"dat"maakt"niet"uit"in"welke"vakgebied"dit"is."Of"het"
nou"met"je"hobby"is"of"in"je"relaties"of"wat"dan"ook."
Tom:"Ik"denk"dat""de"missie"ook"veel"groter"is"dan"een"vreedzame"school."Als"je"Art"Costa"ook"
hoort"van"waarom"moeten"we"beter"denken?"Omdat"er"problemen"ontstaan"door"onze"
generatie"die"de"volgende"generatie"niet"kan"oplossen."De"volgende"generatie"moet"beter"
kunnen"denken"om"die"problemen"op"te"lossen."Als"je"kijkt"waar"we"mee"dood"gegooid"
worden,"met"reclame"met"afleidingen,"telefoon"en"internet"het"wordt"steeds"complexer"de"
wereld"voor"mensen.""
Marit:"Passen"jullie"het"ook"echt"toe"in"jullie"dagelijks"leven?"
Tom"en"Rinke:"Ja"zeker."
Tom:"Ik"moet"zeggen"dat"sinds"ik"bewust"ben"van"mijn"denken"dat"ik"iets"meer"risico’s"durf"te"
nemen"in"mijn"leren"en"ook"meer"open"staan"in"mijn"leren."Die"Engelse"boeken"die"heb"ik"nu"
wat"is"het"in"2012"vijf"jaar"geleden"voor"het"eerst"een"Engels"boek"gelezen!"Nu"pak"ik"niet"
anders"meer."Nu"ben"ik"heel"bewust"van"mijn"eigen"leren"terwijl"toen"ik"op"de"pabo"zat"we"
deden"alsof"er"niet"geleerd"werd"want"het"is"een"makkelijke"opleiding."Want"toen"was"je"
gewoon"niet"bewust"van"je"eigen"leren"tuurlijk"ben"je"daar"aan"het"leren"want"je"bent"bezig"
met"je"ontwikkelen.""
Rinke:"Ik"ook,"ik"haalde"altijd"alles"en"het"was"allemaal"prima."Ik"had"niet"echt"het"idee"dat"ik"
qua"reflectie"op"dat"niveau"mijzelf"beter"kende"en"nu"heb"ik"dat"sterk."Dat"bewustzijn"brengt"
je"heel"ver."Doorzetten"is"wel"eentje"die"heel"vaak"voorbijkomt"dat"ik"gewoon"met"andere"zie"
dat"als"iets"niet"lukt"gewoon"simpel"dat"ik"altijd"nog"wel"wat"meer"kan""volhouden"omdat"je"
meerdere"strategieën"hebt"of"doordat"je"denkt"uiteindelijk"komt"het"wel"goed."Het"is"
belangrijk"om"dan"door"te"gaan"of"dan"even"pauze"te"nemen."Ja"dan"zie"ik"toch"bij"andere"
mensen,"ja"misschien"hebben"zij"dat"doorzettingsvermogen"ook"wel"maar"ja"ze"zijn"er"niet"
bewust"van"dat"zij"dit"kunnen"toepassen"op"dat"moment."Dan"zie"je"al"best"wel"een"verschil"
dat"je"zo"een"pallet"aan"vaardigheden"hebt"om"dat"te"doen."Ik"gebruik"het"ook"heel"vaak"ook"
in"contact"met"mensen."Er"gaat"geen"dag"voorbij"waarin"ik"niet"weet"welke"Habit"ik"kan"
toepassen.""
Tom:"Je"merkt"ook"dat"je"als"je"gaat"focussen"dat"mensen"ook"fixed"denken,"er"is"onderzoek"
gedaan"waarin"wordt"gezegd"dat"mensen"met"een"fixed"mindset"denken"dat"ze"dubbeltje"
geboren"zijn"en"nooit"een"kwartje"worden"en"mensen"met"een"growth"mindset"die"geloven"
in"ontwikkeling"en"zichzelf."Je"merkt"dat"ontzettend"veel"mensen"in"dingen"die"zij"zeggen.."Ik"
ben"nu"bezig"met"zwemles"met"de"borstcrawl"en"er"was"een"vraag"die"een"medezwemmer"
gesteld"had:"Klopt"het"dat"je"met"een"arm"sterk"bent"dan"met"de"ander?"Dat"is"echt"zo"een"
fixed"mindset"vraag."Want"als"hij"ja"zegt"dan"ow"ik"ben"met"één"arm"toch"minder"sterk"dus"ik"
kan"dat"nooit"leren."Zulke"vragen"worden"heel"veel"gesteld"en"over"talent"als"je"over"talent"
nadenkt"en"luistert,"er"zijn"veel"mensen"die"denken"dat"talent"is"aangeboren"en"dat"het"fixed"
is,"het"komt"eruit"of"het"komt"er"niet"uit."En"als"je"met"Habits"of"Mind"werkt"dan"geloof"je"wel"
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in"de"ontwikkeling"van"het"individu."Kinderen"in"de"jeugdzorg"of"kinderen"met"een"laag"iq"
kunnen"er"ook"in"ontwikkelen."Kijk"we"zeggen"ook"niet"dat"iemand"die"autistisch"is"het"beste"
het"empatisch"vermogen"kan"ontwikkelen"maar"er"zijn"genoeg"andere"Habits.""
Mina:"Zijn"er"kinderen"waarmee"je"de"Habits"of"Mind"niet"kunt"toepassen?""
Tom:"Kijk"dat"verschilt,"als"je"kleuters"vraagt"wat"is"nou"doorzetten"die"kunnen"minder"
voorbeelden"kunnen"opnoemen."Ze"zouden"wel"kunnen"zeggen"dit"betekent"doorzetten"
voor"mij."Groep"8"kinderen"of"iemand"vanuit"de"jeugdzorg"zou"een"ander"verhaal"kunnen"
benoemen,"meer"voorbeelden"meer"strategieën"dus"het"ligt"eraan."Iemand"die"erg"rechtlijnig"
is"die"zou"zich"vast"kunnen"houden"aan"één"strategie"maar"niet"aan"een"heel"pallet"van"
strategieën.""
Marit:"moet"je"het"dan"eenvoudig"houden?"
Tom:"Ja"en"misschien"visuele"ondersteuning."
Rinke:"Ja"dus"dat"met"het"taalgebruik"want"sommige"woorden"zijn"best"wel"moeilijk"zoals"het"
managen"van"impulsiviteit"als"ze"dat"moeilijk"vinden"dan"noem"je"het"wat"anders"wat"wel"
een"betekenis"voor"hun"heeft."Het"gaat"er"meer"om"dat"die"het"gebruiken"dat"die"snappen"
wat"ermee"bedoeld"wordt.""
Tom:"Ik"heb"ooit"een"filmpje"laten"zien"in"de"klas"van"een"koelkast"die"wegloopt"omdat"hij"
denkt"dat"zijn"baasje"hem"gaat"weggooien,"zijn"handvat"was"stuk."Dit"waren"kinderen"van"
groep"4/5."Kijk"dat"gaat"om"het"managen"van"impulsen"en"het"niet"snel"trekken"van"
conclusies,"eerst"denken"en"dan"doen"daar"gaat"het"om."Die"kinderen"hadden"het"filmpje"
gezien"en"die"zeiden"ow"jij"gedraagt"je"nu"als"de"koelkast"jij"zegt"niet"van"manage"je"
impulsen."Jij"bent"nu"net"zoals"de"koelkast."Dit"gaat"om"hun"taalgebruik!"Een"ander"leuk"
voorbeeld"dat"was"dichter"bij"jullie"werk"zit,"ik"heb"een"tijd"op"het"praktijkonderwijs"les"
gegeven,"dit"waren"kinderen"met"een"laag"iq."Er"was"een"jongen"die"was"ontzettend"
impulsief"en"ik"liet"een"filmpje"zien"van"Eddy"de"vrachtwagen"chauffeur"die"de"cement"
wagen"leeg"gooit"in"een"luxe"sportauto"die"voor"de"deur"staat,"die"had"ik"laten"zien."
Uiteindelijk"had"hij"ruzie"gemaakt"en"een"paar"tikken"uitgedeeld."Hij"moest"naar"de"mentor"
en"zijn"taalgebruik:"“Ja"zij"zaten"mij"uit"te"dagen"en"ik"heb"al"drie"keer"gedacht"aan"Eddy"en"
toen"kon"het"echt"niet"meer!”."De"mentor"vroeg"hem"wat"hij"nog"meer"had"kunnen"doen?"
Toen"zei"hij"dat"hij"weg"had"kunnen"lopen.""
Rinke:"Kijk"dit"is"al"progressie"omdat"hij"al"kan"benoemen"wat"hij"anders"had"kunnen"doen."
Daarom"staat"onze"website"ook"vol"met"filmpjes"en"foto’s"om"dat"begrip"te"ontwikkelen."""
Marit:"Hebben"jullie"een"idee"hoe"dit"in"de"jeugdhulp"kan"worden"toegepast?"
Tom:"Wat"ik"weet"van"de"jeugdzorg"is"dat"er"gewerkt"wordt"met"een"straf`"en"
beloonsysteem."Deze"twee"passen"niet"zo"goed"bij"de"Habits."Omdat"je"werkt"met":"stop"
doing"it"fort"them,"dat"is"nog"een"lastige."Maar"als"groepsleiders"goed"overbrengen"dat"je"
door"de"Habits"een"goede"denker"wordt"en"dat"je"als"gevolg"een"betere"burger"wordt"dat"
werkt"wel."
Rinke:"Ik"denk"dat"je"vooral"moet"zitten"op"dat"bewust"worden"van"wat"doe"ik"nou"eigenlijk"
en"wat"wil"ik"nou"eigenlijk."Meestal"wil"je"dan"kijken"naar"dat"gedrag"en"dat"meteen"
veranderen"maar"met"de"Habits"kan"je"dat"laten"en"de"kinderen"in"de"jeugdzorg"het"inzicht"in"
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het"gedrag"kan"laten"tonen."Als"je"dan"een"taal"ontwikkeld"die"tussen"de"begeleider"en"de"
leerling"gelijkwaardig"is"dat"dat"wel"kan"helpen"daarbij.""
Mina:"Dus"dan"kan"je"met"een"kind/jongere"reflecteren"op"een"situatie"volgens"de"Habits?"
Rinke:"Ja"en"dat"je"niet"perse"daarmee"straf"of"beloond."Maar"juist"dat"het"bedoeld"is"om"
situaties"inzichtelijk"te"maken."Laten"wij"terug"kijken"dit"is"er"nu"gebeurd"welke"Habit"had"je"
kunnen"gebruiken"en"dat"je"het"op""die"manier"gaat"toepassen."
Marit:"ja"net"zoals"dat"voorbeeld"van"dat"meisje"dat"gepest"werd"met"haar"nichtje"dat"Maggy"
heette.""
Tom:"Ja"en"er"zit"wel"degelijk"een"soort"beloning"in"want"voor"dat"meisje"wordt"ze"niet""
gepest."Maar"dat"is"een"logische"beloning"en"niet"dat"ze"een"punt"op"een"bord"krijgt."In"de"
jeugdzorg"moet"er"dan"goed"nagedacht"worden"over"waarom"zouden"kinderen"hun"
denkvaardigheid"willen"vergroten?"Het"moet"iets"opleveren."
Rinke:"Probeer"met"die"kinderen"te"kijken"hoe"je"meer"zelf"oplossend"vermogen"kunt"
ontwikkelen."Er"is"onderzoek"gedaan"in"Amerika"bij"een"ganggroep,"de"directeur"van"die"
school"beloofde"dat""als"deze"jongens"niet"meer"ruzie"maakte"en"de"Habits"of"Mind"gebruikte"
zij"een"gratis"reisje"mochten"plannen."Maar"dat"is"wat"anders.""

Marit:"Dan"levert"dat"toch"ook"wat"op"in"hun"sociale"omgang"en"dagelijks"leven."

Rinke:"Ja,"dat"is"natuurlijk"wat"je"hoopt,"ook"in"het"voortgezet"onderwijs."Dat"een"kind"wat"
ermee"in"aanraking"is"gekomen"het"zelf"verder"kan"gebruiken"in"het"vervolgonderwijs."

Mina:"En"dat"je"ouders"handvaten"geeft?"

Rinke:"Ja"dat"ook"inderdaad."We"raden"scholen"ook"aan"de"ouders"er"in"ieder"geval"een"
beetje"bij"te"betrekken."

Rinke"vertelt"over"een"meisje"die"uit"zichzelf"tegen"haar"moeder"zei"dat"ze"haar"impulsen"
moest"managen."

Marit:"Eigenlijk"is"het"in"het"onderwijs,"en"ook"in"de"jeugdhulpverlening,"het"meest"belangrijk"
dat"de"begeleiding"en"de"leerkrachten"goed"bekend"zijn"met"de"habits"of"mind"zodat"zij"dit"
soort"situaties"ook"op"kunnen"merken."

Rinke:"Ja"dat"zeg"je"heel"goed."Dit"zit"ook"een"stukje"in"de"onlinetraining."Je"moet"zelf"wel"
verder"zijn"om"het"een"ander"te"leren."

Tom:"En"je"moet"geloof"hebben"dat"kinderen"ontwikkelbaar"zijn."Dat"klinkt"gek"maar"er"zijn"
veel"leerkrachten"en"ik"denk"ook"in"de"jeugdhulp,"die"denken"dat"de"kinderen"niks"meer"
kunnen"leren."

Rinke:"Je"hebt"eerst"de"commitment"van"de"begeleiders"nodig"voordat"je"überhaupt"aan"de"
slag"kunt"gaan."Daarom"geven"we"ook"niet"de"habits"of"mind"trainingen"in"klassen"maar"we"
leiden"de"docenten"op."En"die"moeten"het"dan"in"de"klas"gaan"doen."
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Marit:"En"heel"praktisch."Wij"hebben"contact"met"een"jeugdzorginstelling"die"wel"interesse"
heeft"om"habits"of"mind"daar"toe"te"gaan"passen,"zou"je"daar"eerst"de"begeleiding"een"
training"moeten"geven?"Hoe"gaat"dat"in"de"praktijk?"

Rinke:"We"gaan"het"niet"meteen"in"de"klas"introduceren"maar"inderdaad"eerst"de"begeleiding"
minstens"één"of"twee"trainingen"geven."En"begeleiding"moet"eerst"zelf"kijken"in"hun"
dagelijke"situaties"of"ze"de"habits"herkennen."En"ook"in"de"klas"maar"dat"benoem"je"nog"niet."
Zo"krijg"je"die"feeling"van"op"welk"moment"kan"ik"het"toepassen,"waar"zitten"de"voorbeelden"
zodat"ze"genoeg"strategieën"voor"zichzelf"hebben"ontwikkeld"en"daarna"kunnen"ze"het"met"
de"kinderen"gaan"doen."Dus"dat"is"wel"in"die"volgorde."

Tom:"En"het"gevaar"is"het"laaghangend"fruit"dat"geplukt"wordt,"zo"van:"oh"dat"kan"ik"wel"
even"doen."Dan"ben"je"wat"aan"het"doen,"maar"je"weet"nog"niet"precies"wat"en"dan"bestaat"
het"gevaar"dat"je"het"verkeerd"toepast"of"op"het"verkeerde"moment"en"dan"doet"zo’n"
werkvorm"helemaal"niks."En"dat"gebeurt"met"veel"goede"ideeën."Mensen"voeren"de"catchy"
dingen"wel"uit:"de"posters"ophangen"enzovoorts"maar"dan"raak"je"de"onderliggende"laag"
niet."

Rinke:"Nee,"en"dan"blijft"het"heel"oppervlakkig."

Tom:"Ja,"dus"hebben"wij"van"begin"af"aan"gezegd"van"ja,"dat"willen"we"niet."Dat"hebben"we"
genoeg"gezien"met"goede"ideeën"die"dan"eigenlijk"snel"verpest"worden."Mensen"roepen"er"
dan"over"maar"hebben"nooit"het"boek"gelezen"en"dat"kan"niet."Dan"moet"je"minimaal"het"
boek"hebben"gelezen,"erover"nagedacht"hebben"en"de"tijd"ervoor"hebben"genomen."Dat"is"
bij"habits"of"mind"ook"zo."Als"je"het"wilt"introduceren"moet"je"er"eerst"zelf"goed"over"
nadenken"en"je"inlezen"en"daarna"komen"we"erop"terug."Dan"gaan"we"nadenken"over"hoe"
verder."

Rinke:"Dat"zeggen"we"er"ook"altijd"bij."Dat"ze"niet"denken"van"we"hebben"één"workshop"
gedaan"en"nu"kunnen"we"het."Wij"zeggen"altijd"neem"de"tijd"en"het"is"echt"een"proces"van"
maanden"en"misschien"zelfs"wel"jaren"wil"het"echt"in"de"hele"school"goed"werken."We"zijn"nu"
bijvoorbeeld"ook"begonnen"met"een"traject"bij"een"school"in"Meteren."Dat"is"gewoon"een"
traject"van"twee"jaar"wat"we"zij"begonnen."In"augustus"hebben"we"de"eerste"training"gedaan"
en"straks"hebben"we"er"weer"twee"en"pas"daarna"zeggen"we"van"nu"kun"je"iets"gaan"
proberen"in"de"klas.""

Tom:"Ja,"en"om"terug"te"komen"op"jou"vraag."Het"zou"eigenlijk"precies"hetzelfde"zijn"met"een"
groep"in"de"jeugdhulpverlening."Dus"eerst"zeggen"dit"is"het,"ga"je"er"eerst"zelf"in"verdiepen"en"
zelf"kijken"waar"je"dit"erkent."En"geloof"je"dat"mensen"maakbaar"zijn"in"zekere"zin."Geloof"je"
in"ontwikkeling."

Rinke:"En"soms"doen"we"in"de"training"ook"een"oefening"om"te"kijken"wat"de"mindset"van"de"
groep"zelf"is."Als"er"nog"heel"veel"‘fixed’"gedachten"tussen"zitten"dan"moet"daar"eerst"aan"
gesleuteld"voor"we"verder"kunnen."Anders"sla"je"echt"de"plank"mis."Die"commitment"is"dus"
echt"superbelangrijk,"dat"ze"wel"overtuigd"zijn"van"dit"gaan"we"doen."
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Marit:"Ze"moeten"er"eerst"zelf"helemaal"achter"staan."

Rinke:"Ja."

Mina:"Even"kijken"naar"onze"vragen."

Marit:"Het"wordt"me"allemaal"al"wel"veel"duidelijker."Eerst"dacht"ik"hoe"gaan"we"dit"allemaal"
doen"enzo."

Rinke:"Dat"hebben"we"wel"vaker."Het"is"ook"niet"heel"makkelijk"concreet"uit"te"leggen"wat"
het"nou"precies"is,"het"is"best"veelomvattend."En"we"hebben"ook"wel"geprobeerd"om"het"
met"beeldmateriaal"te"doen."We"dachten"als"we"nou"filmen"in"een"klas,"misschien"is"het"dan"
duidelijker,"maar"je"moet"het"ook"wel"zelf"ervaren"denk"ik"om"het"goed"over"te"kunnen"
brengen."

Tom:"Die"zestien"zijn"een"soort"attributen."

Rinke:"Die"zijn"ook"heel"herkenbaar."Als"iedereen"die"zestien"habits"zien"zeggen"ze:"o"bedoel"
je"dat."

Tom:"Maar"die"zestien"kunnen"ook"gebruikt"worden"in"een"situatie"waarvan"je"denkt,"daar"
wordt"het"denken"niet"beter"van."Dat"kan"ook"nog."Dus"je"kunt"ook"een"onderscheid"maken"
tussen"die"zestien"attributen"en,"het"veel"grotere,"de"denkcultuur."Dat"is"een"cultuur"waarin"
beter"gedacht"wordt"en"dat"denken"van"iedereen"gewaardeerd"wordt"en"hoorbaar"en"
zichtbaar"is"en"dat"is"habits"of"mind"eigenlijk."En"daarin"gebruiken"we"de"taal"en"het"
materiaal."Bij"habits"of"mind"kijken"de"mensen"snel"naar"die"zestien"maar"eigenlijk"is"dat"het"
laaghangend"fruit."De"hele"cultuur"moet"veranderen,"je"eigen"taal"en"denkpatronen."

Rinke:"In"de"derde"module"(van"de"training)"zit"dat"stukje"meer."Van"oke,"je"hebt"de"zestien"
habits"nu"gehad"en"dan"gaan"we"echt"in"op,"hoe"zorg"je"dan"dat"het"niet"oppervlakkig"blijft"
en"hoe"je"de"dubbele"laag"creëert."

Mina:"En"je"vertelde"dat"het"in"America"en"Australië"soms"iets"anders"wordt"toegepast,"wat"
maakt"dit"anders"en"waar"gaat"jullie"voorkeur"naar"uit?"

Rinke:"Nouja,"je"hebt"sowieso"natuurlijk"te"maken"met"de"cultuur"van"een"land."Nederlanders"
zijn"gewoon"hele"andere"mensen"dan"Amerikanen."Het"onderwijssysteem"is"anders,"de"
scholen"zijn"anders,"de"lesmethoden"zijn"anders."Daar"heb"je"allemaal"mee"te"maken."De"
zestien"habits"blijven"dan"wel"hetzelfde,"maar"goed"ook"hoe"je"ze"vertaald"en"hoe"je"ze"inzet."
Je"gaat"gewoon"kijken"wat"werkt."In"America"hebben"ze"bijvoorbeeld"ook"een"hele"
animatieserie"gemaakt"met"allemaal"filmpjes"van"de"habits,"vooral"voor"onderbouw"
kinderen."Die"filmpjes"heb"ik"weleens"in"een"workshop"laten"zien"en"mensen"moeten"er"
gewoon"bijna"om"lachen"omdat"het"zo"belerend"is"en"heel"komisch"en"ook"hele"moeilijke"
taal."Dan"zie"je"kinderen"van"vier"die"zeggen:"“I’m"managing"my"impulsivity”"en"vinden"
mensen"dan"grappig"omdat"het"nogal"onwaarschijnlijk"is"dat"Nederlandse"kinderen"van"die"
leeftijd"dit"op"deze"manier"zullen"doen."Dat"is"zo’n"cultuurkloof"eigenlijk"waarvan"je"denkt,"
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dat"is"misschien"niet"de"goede"insteek"omdat"hier"op"deze"manier"te"doen."Dus"je"probeert"
daar"je"eigen"weg"in"te"vinden."En"in"Australië"pakken"ze"het"meer"breed"aan,"dus"daar"kijken"
ze"meer"van"hoe"zorgen"we"ervoor"dat"de"hele"school"zo’n"denkcultuur"kan"creëren,"dat"is"
denk"ik"meer"in"Australië"dan"in"Amerika."

Tom:"Ja"ik"denk"dat"het"meer"cultureel"bepaald"is"inderdaad."Maar"ook"andere"personen."In"
Amerika"zijn"er"meerdere"personen"die"bezig"zijn"en"in"Australië"is"dat"één"persoon."Dan"heb"
je"natuurlijk"ook"de"inzichten"en"invloeden"van"die"persoon"die"bepalend"zijn."In"Australië"
verwerkt"hij"ook"meer"de"mindset`theoriën."Hij"is"eigenlijk"habits"of"mind`"en"mindset"trainer"
en"dat"combineerd"hij"heel"goed."Die"invloed"gaat"dus"meer"die"kant"op."

Rinke:"Ja"en"dat"vinden"ze"ook"niet"erg."Ik"heb"wel"eens"aan"Art"(Costa)"en"Bena"(Kallick)"
gevraagd"hoe"zij"het"vinden"als"iemand"habits"of"mind"gaat"gebruiken"waar"je"helemaal"geen"
contact"mee"hebt"en"zij"zeiden:"nee"dat"is"goed,"iedereen"mag"het"doen"op"zijn"eigen"manier."
Daar"staan"zij"heel"erg"voor"open"en"ze"vinden"dat"ook"heel"interessant."Ze"zoeken"ook"
steeds"meer"samenwerking"met"instellingen"en"dat"gaat"gewoon"heel"natuurlijk."

Marit:"Ik"zag"ook"dat"er"in"Amerika"al"een"heel"aantal"Habits"of"Mind"scholen"zijn"en"nu"in"
Nederland"ook"één?"

Rinke:"Nouja,"we"zijn"nu"bezig"met"een"school"en"dat"is"voor"ons"ook"heel"nieuw."We"zijn"nu"
wel"bezig"met"een"proces"om"een"certificaat"te"kunnen"geven"en"Amerika"moet"daar"ook"nog"
een"fiat(?)"voor"geven"maar"die"gaan"waarschijnlijk"niet"helemaal"naar"Nederland"komen"dus"
het"komt"toch"wel"meer"op"ons"neer."

Tom:"Voor"ons"is"dat"natuurlijk"ook"manier"waardoor"het"balletje"verder"kan"gaan"rollen."Als"
je"straks"naar"een"habits"of"mind`school"kunt"verwijzen."We"hebben"nu"al"wat"opnames"van"
die"school"en"dan"zie"je"al"dingen"gebeuren"waarvan"wij"al"dachten"van"wow."

Rinke:"Ja"dat"was"echt"al"binnen"een"jaar"tijd."

Tom:"Die"leerkracht"zei"van"jongens"we"gaan"nu"een"toren"bouwen."Hier"is"materiaal"
enzovoorts,"welke"habits"of"mind"denken"jullie"dat"we"nodig"hebben?"De"kinderen"noemden"
er"zo"zes/zeven"op."

Rinke:"Met"zo"weinig"informatie"konden"ze"al"zoveel"noemen."

Tom:"Zo’n"meisje"dat"zegt:"Ja"helder"en"precies"communiceren"meester."Waarom"dan?"Nou,"
als"ik"een"plan"heb"en"dat"kan"ik"niet"goed"uitleggen"aan"mijn"buurvrouw"dan"lukt"het"niet."

Marit:"Wat"goed!"

Tom:"En"ook"humor."Want"dan"konden"ze"lachen"als"er"iets"verkeerd"ging"en"dan"weer"
verder."Dus"dat"was"echt"in"de"introductiefase"en"daar"gebeurde"dit"soort"dingen"al."

Marit:"En"wat"is"het"verschil"tussen"een"habits"of"mind"school"en"een"gewone"school"waar"
habits"of"mind"wordt"toegepast?"
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Rinke:"Als"je"een"habits"of"mind"school"bent"ben"je"verder"in"het"proces,"dan"ben"je"in"ieder"
geval"al"drie"jaar"bezig,"heb"je"een"plan"gemaakt"om"dit"te"implementeren"en"heb"je"
begeleiding"gehad.""Er"zijn"ook"scholen"waar"het"wel"voorbij"komt"in"de"lessen"maar"dat"zal"
waarschijnlijk"niet"schoolbreed"zijn,"dat"zijn"docenten"die"bijvoorbeeld"een"workshop"bij"ons"
gevolgd"hebben"of"die"onze"website"gevonden"hebben"en"die"gewoon"zijn"gaan"
experimenteren."Dan"is"het"niet"schoolbreed"en"de"kans"is"dan"ook"dat"het"nog"een"beetje"
dat"laaghangende"fruit"is,"zo"van"we"plukken"wat"van"de"website"en"we"doen"het."Misschien"
dat"ze"zelf"dingen"ontwikkelen,"dat"kan"natuurlijk"ook."

Tom:"Het"kan"ook"gewoon"woordenschat"zijn."Dat"er"zestien"woorden"worden"aangeleerd"en"
dat"is"het."Het"gaat"erom"dat"kinderen"beter"leren"denken"en"dan"moet"je"het"wel"gebruiken"
op"de"juiste"manier."Het"gebruiken"van"habits"of"mind"doen"we"allemaal"al"maar"het"gaat"
erom"het"juiste"moment"te"zien"en"beter"te"worden."Als"je"alleen"de"taal"gebruikt"verandert"
er"niet"zoveel."Het"moet"kunnen"ontwikkelen"en"beter"worden."En"dat"is"denk"ik"echt"het"
verschil"tussen"een"habits"of"mind"school,"waar"echt"de"denkcultuur"verbeterd"is"en"een"
school"waarbij"het"meer"een"methode"is"zoals"de"vreedzame"school."

Mina:"Dat"vertelde"James"Anderson"ook"dat"het"belangrijk"is"dat"het"een"‘whole`
schoolproject’"is."

Tom:"Ja."Vreedzame"school"is"vaak"een"dingetje"van"de"leraar."Maar"of"de"kinderen"drager"
zijn"van"de"vreedzame"school.."

Rinke:"We"willen"ook"niet"dat"kinderen"denken:"o"nu"gaan"we"weer"habits"of"mind"doen."Het"
moet"gewoon"natuurlijk"zijn."

Tom:"Bij"mij"gebeurde"het"ook"hoor."Naast"een"aantal"successen"waren"er"ook"wel"mindere"
dingen."Dan"ben"je"als"leerkracht"de"enige"die"de"taal"gebruikt"en"dan"denken"de"kinderen"oh"
nee"daar"gaan"we"weer."Dan"denk"je"o"ik"ben"het"weer"voor"hun"aan"het"doen."En"dat"is"het"
verschil,"dat"moet"je"niet"doen."

Marit:"Het"is"dus"eigenlijk"niet"echt"een"methode."Want"dat"hebben"we"wel"in"het"verslag"
geschreven…"

Rinke:"Ja"ik"wilde"ook"nog"wel"een"beetje"feedback"geven."

Marit:"Ja"heel"graag."

Rinke:"Ik"had"het"er"ook"al"met"Tom"over."Zelf"zeggen"wij"meestal"gedachtengoed."

"

We"praatten"nog"een"tijdje"na"en"bespraken"de"feedback"die"Rinke"en"Tom"hadden."

"

"

"
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Bijlage!2:!Interview!meester!Jurgen!
Mina:"Hallo,"wat"fijn"dat"we"hier"mogen"komen.""

Jurgen:"Ja,"leuk"dat"jullie"er"zijn.""

Marit:"We"wilden"graag"wat"vragen"stellen"en"als"u"het"niet"erg"vindt"nemen"we"het"even"op"
met"onze"telefoon."

Jurgen:"Geen"probleem."

Marit:"Bent"u"hier"op"school"begonnen"met"Habits"of"Mind?"

Jurgen:"Je"mag"wel"je"zeggen"hoor."Ja"ik"ben"hier"ongeveer"drie"jaar"terug"mee"in"aanraking"
gekomen."Toen"ben"ik"het"boek"gaan"lezen"van"Art"Costa"en"toen"ben"ik"het"eigenlijk"gelijk"in"
de"klas"gaan"gebruiken."Die"posters"heb"ik"toen"ontwikkeld"en"toen"is"het"gaan"rollen."En"wat"
je"ziet"is"dat"de"kinderen"een"bewustzijn"gaan"ontwikkelen"waarbij"ze"over"hun"eigen"
leerproces"gaan"nadenken,"of"over"hun"eigen"gedrag"of"hun"eigen"rol"in"de"klas."Dus"dat"is"
mooi."Het"leuke"is"ook"dat"ze"die"termen"ook"echt"gebruiken."

Marit:"Ik"vroeg"het"net"ook"aan"twee"van"uw"leerlingen"maar"die"konden"het"ook"echt"
vertellen."

Jurgen:"Ja,"na"een"project"van"twee"jaar"helemaal,"dan"zit"het"er"helemaal"in."Sommige"
mensen"zijn"bang"voor"de"termen"maar"zoals"impulsen,"als"je"daar"een"paar"voorbeelden"van"
geeft"snappen"ze"echt"wel"waar"je"het"over"hebt."Dat"is"heel"leuk"en"daarnaast"ontwikkelen"
ze"gewoon"die"soft`skills,"de"niet`meetbare"dingen."

Marit:"Gebruiken"jullie"de"habits"hier"op"school"alleen"in"de"hogere"groepen"of"gewoon"in"
alle"groepen?"

Jurgen:"Nu"is"het"van"groep"1"tot"8."Maar"we"zitten"nog"in"de"opbouwingsfase."We"zijn"nu"
zo’n"traject"ingegaan"van"drie"jaar"met"Habits"of"Mind"Nederland"om"uiteindelijk"een"habits"
of"mind"school"te"worden."De"school"is"nu"dit"jaar"gestart"met"deze"opleiding."

Mina:"Was"het"ook"jou"idee"om"dit"in"de"school"te"introduceren?"

Jurgen:"Nou,"ik"ben"altijd"degene"die"initiatief"toont"in"dit"soort"dingen"en"uiteindelijk"ziet"de"
directeur"dat"ook.."Marit:"En"die"neemt"dat"over."Jurgen"knikt."

Jurgen:"Nou"kijk,"je"wordt"natuurlijk"altijd"afgerekend"op"harde"cijfers,"taal`"en"
rekenresultaten,"maar"volgens"mij"zijn"deze"skills"belangrijk"om"ook"de"harde"skills"te"doen."

Mina:"En"merk"je"dat"ook"in"de"klas?"

Jurgen:"Bij"een"aantal"wel"ja."Want"als"je"gewoon"bewust"bent"van"je"eigen"leerproces,"van"je"
eigen"gedrag"dan"kan"je"dat"bijsturen"waardoor"je"elke"dag"een"beetje"beter"wordt."

Marit:"Ja"dat"is"precies"wat"Tom"en"Rinke"inderdaad"ook"zeiden."



50"
"

Jurgen:"En"alles"wat"je"doet"doe"je"al."Al"die"habits"of"mind"doe"je"al."

Mina:"Alleen"je"bent"er"meer"bewust"van."

Jurgen:"Juist."Het"is"op"zich"niet"nieuw."Kijk,"iedereen"heeft"een"bepaalde"vorm"van"
doorzettingsvermogen."Of,"ja"ik"noem"het"de"lol"ervan"inzien"maar"zij"noemen"het"humor,"
iedereen"heeft"dat."Iedereen"heeft"een"bepaalde"mate"van"flexibiliteit"en"door"je"
bewustwording"kan"je"het"bijsturen."

Mina:"Zou"je"nog"een"voorbeeld"kunnen"noemen"van"een"situatie"die"zich"in"de"klas"heeft"
afgespeeld"waarvan"je"denkt"dat"was"echt"een"succesmomentje?"

Jurgen:"Eh"ja.."Van"de"week"in"de"gymles."Ze"moesten"van"de"kast"afspringen"op"de"trampo"
en"dan"doorspringen"om"een"salto"te"maken"op"een"grote"mat."Er"was"een"meisje"enorm"
bang"en"toen"kwam"ze"naar"me"toe."Ik"durf"eigenlijk"niet"maar"toen"zei"ze"uit"zichzelf:"Ik"
moet"eigenlijk"een"beetje"doorzetten"he"en"gewoon"durven"en"het"gewoon"doen."Toen"nam"
ze"eigenlijk"ook"verantwoorde"risico’s."Ze"zette"door"en"uiteindelijk"deed"ze"het"gewoon."Dus"
dat"is"een"leuk"voorbeeld."En"twee"jaar"terug"gebeurde"er"iets"in"de"klas."Ik"stond"op"en"ik"
wilde"wat"gaan"zeggen"maar"ik"hield"het"in"en"ik"ging"weer"zitten."Tien"minuten"later"komt"er"
een"ventje"naar"me"toe:"“Meester,"ik"weet"wat"jij"aan"het"doen."Jij"was"je"impulsen"aan"het"
managen.”"

Marit"en"Mina:"Ah"wat"leuk."

Marit:"Want"hoe"doen"jullie"het"praktisch."Laten"jullie"de"trainingen"zien"of"gaan"jullie"echt"
per"habit"aan"de"slag?"
"
Jurgen:"Nou"wat"ik"doe,"ik"hang"die"posters"op."En"dan"pik"ik"er"een"paar"uit"die"ze"triggeren."
En"dan"leg"ik"een"beetje"de"taal"uit"en"dan"pak"je"aan"de"hand"van"lopende"situaties"door"de"
dag"of"de"week"heen,"pak"je"die"dingen"op,"snap"je?"Ik"gebruik"zelf"ook"die"term"heel"vaak"
van"doorzetten,"verantwoorde"risico’s"enzovoort."

Marit:"Oké,"dus"je"zet"niet"op"het"programma"van"‘nu"doen"we"habits"of"mind’"

Jurgen:"Nee,"gewoon"door"de"dag"heen."En"uiteindelijk"komt"alles"wel"een"keer"aan"bod."

Marit:"Precies,"leuk."En"laat"je"dan"bijvoorbeeld"ook"die"filmpjes"zien"(van"de"hom`website)?"

Jurgen:"Ja"ik"laat"ook"die"filmpjes"zien."Bijvoorbeeld"bij"het"reageren"met"verwondering"laat"
ik"het"filmpje"van"die"kameleon"zien."Een"paar"weken"terug"hing"er"hier"bij"het"raam"een"
spinnenweb"met"van"dat"douw"er"op"en"dan"ging"er"ook"gewoon"naar"staan"kijken"van"
wauw,"wat"mooi,"moet"je"zien."En"dan,"zonder"het"te"benoemen,"reageer"je"met"
verwondering."

Mina:"Wat"vinden"de"kinderen"ervan?"
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Jurgen:"Nou,"sommigen"vinden"het"oersaai."Sommige"kinderen"hebben"ook"een"beetje"een"
fixed`mindset."Ken"je"die"term?"En"dan"moeten"ze"nadenken"over"hun"eigen"gedrag"en"dat"is"
dan"lastig."

Mina:"Hoe"komt"het"dat"ze"dat"lastig"vinden?"

Jurgen:"Ik"denk"dat"ze"dat"soms"confronterend"vinden."Als"je"alles"al"kan"maar"je"loopt"een"
keer"ergens"tegenaan"waar"je"normaal"gesproken"met"een"grote"boog"omheen"loopt"maar"je"
nu"vol"tegenaan"loopt,"en"je"dan"met"je"eigen"gedrag"wordt"geconfronteerd,"dat"is"best"
confronterend"denk"ik."

Mina:"Precies,"en"hoe"reageren"ze"daar"dan"op?"

Jurgen:"De"meeste"mensen"als"het"moeilijk"wordt:"Nee"dat"kan"ik"niet."Dat"is"stom."En"dan"
gaan"ze"gauw"iets"anders"doen."En"dan"heel"ik"ze"erop"terug:"Nee,"doorzetten,"flexibel"zijn"
enz."Maar"uiteindelijk"gaat"het"wel,"dat"begint"gewoon"wat"stroever."

Marit:"Uiteindelijk"gaan"ze"er"wel"over"nadenken."

Jurgen:"Uiteindelijk"wordt"iedereen"er"beter"van."Alleen"de"ene"gaat"met"mijlen"vooruit"en"
de"andere"met"centimeters."

Mina:"Zijn"er"ook"kinderen"of"doelgroepen"waarvan"je"denkt,"daar"zou"ik"het"niet"bij"doen?"
Want"je"zegt"net"kinderen"met"fixed"mindset…"

Jurgen:"Die"moeten"het"juist"doen."

Mina:"Maar"is"er"ook"een"doelgroep"waarvan"je"denkt"dat"het"niet"werkt"of"kan"iedereen"dit"
toepassen?"

Jurgen:"Iedereen."Als"ik"kijk"hoe"ik"veranderd"ben."Het"reflecteren"naar"mezelf"toe"en"het"
evalueren"van"situaties…"Jij"hebt"er"ook"wat"aan."

Mina:"Gebruik"jij"het"zelf"ook"in"je"dagelijkse"situaties."

Jurgen:"Ja,"dat"doe"jij"ook."Alleen"heb"je"het"zelf"misschien"nog"niet"door."Jij"hebt"zelf"ook"
weleens"iets"meegemaakt,"bijvoorbeeld"als"er"wordt"voorgedrongen"in"de"supermarkt."Dan"
ga"je"achteraf"ook"bij"jezelf"denken"van,"wat"had"ik"anders"kunnen"doen."

Mina"en"Marit:"Ja"inderdaad."Maar"nu"ben"je"er"bewuster"van."

Marit:"En"toen"jullie"habits"of"mind"hier"op"school"gingen"inzetten,"hoe"vonden"collega’s"dat?"

Jurgen:"Weet"ik"niet."Nou,"ze"zien"uiteindelijk"denk"ik"wel"de"voordelen"ervan."Alleen"heel"
veel"mensen"komt"het"wel"over"van,"oke"dat"komt"er"weer"bij."Dat"moeten"we"weer"allemaal"
inzichtelijk"maken"en"er"moeten"weer"dingen"aan"de"muur."Dat"is"allemaal"praktisch"maar"ze"
komen"er"nu"langzaam"wel"achter"van"oke,"het"is"allemaal"niet"zo"moeilijk."Als"iemand"
bijvoorbeeld"een"rekensom"zit"te"maken"is"ie"ook"al"bezig"met"de"habits"of"mind,"alleen"hij"
weet"het"niet."Dus"dat"is"het"een"beetje."
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Marit:"Oke,"want"wij"willen"habits"of"mind"dus"ook"in"de"jeugdhulp"gaan"introduceren"en"we"
dachten,"je"moet"het"maar"zeggen"als"we"het"verkeerd"hebben,"maar"eigenlijk"moet"je"de"
begeleiders"of"leerkrachten"het"beste"instrueren"en"leren"zodat"zij"precies"weten"wat"het"is"
en"hoe"het"werkt,"voor"je"het"de"kinderen"kunt"leren,"of"niet?"

Jurgen:"Ja,"kijk"je"moet"ook"een"plus"en"een"minsom"kunnen"doen"en"dat"kun"je"pas"doen"als"
je"het"zelf"snapt."Ik"weet"niet"bij"jeugdzorg"of"dat"langlopende"trajecten"zijn."Kijk"zoals"hier"
zijn"ze"van"groep"1"tot"8"bezig"met"habits"of"mind,"dan"kun"je"ze"acht"jaar"lang"kneden."En"ik"
weet"niet"hoe"lang"de"trajecten"in"jeugdzorg"zijn.."

Marit:"We"willen"vooral"gaan"kijken"naar"woongroepen"bijvoorbeeld."

Jurgen:"Ja,"dan"tuurlijk."Ik"denk"zeker"dat"dat"een"verrijking"kan"zijn."

Mina:"Je"geeft"net"aan"wat"je"als"leraar"kunt"doen."Wat"hebben"begeleiders"in"jeugdzorg"
volgens"jou"nodig"om"dit"gedachtengoed"goed"toe"te"passen."

Jurgen:"Je"moet"ervoor"openstaan."Een"alcoholist"moet"bijvoorbeeld"ook"eerst"erkennen"dat"
hij"een"alcoholprobleem"heeft"voordat"hij"kan"stoppen"met"drinken."Toch?"Ja"je"moet"willen."
Goed,"en"soms"het"je"collega’s"die"het"niet"echt"willen"maar"met"een"beetje"dwang"zien"ze"
ook"wel"weer"de"voordelen"ervan"in."

Marit:"Hoe"gaat"het"in"z’n"werk"dat"jullie"een"habits"of"mind"school"gaan"worden?"Krijgen"
jullie"trainingen?"

Jurgen:"We"krijgen"tien"trainingen."Tien"keer"een"halve"dag"geloof"ik."

Marit:"Van"Rinke"en"Tom?"Jurgen:"Van"Rinke"en"Tom."Marit:"Oké"wat"leuk."

Jurgen:"En"ik"heb"zelf"ook"die"leerpaden"doorlopen"op,"hoe"heet"het,"Eduplanet?"

Marit:"Oké,"echt"die"Amerikaanse"training?"

Jurgen:"Ja,"en"ik"loop"ook"af"en"te"mee"met"Rinke"en"Tom"met"die"workshops."En"hier"op"
school"wordt"een"traject"geïmplementeerd"met"een"doorlopende"leerlijn"en"uiteindelijk"
komt"er"dan"een"toetsing"en"dan"komt"er"een"bordje"aan"de"muur"met"habits"of"mind"school."
Ik"weet"niet"precies."Dit"is"ook"voor"het"eerst"dat"een"school"dat"doet"in"Nederland"dus"zij"
(Rinke"en"Tom)"hebben"ook"nog"geen"ervaring"met"dit"pad."

Marit:"Nee"precies."Wij"hebben"hun"ook"geïnterviewd"inderdaad"en"zij"waren"ook"nog"best"
zoekende"met"de"trainingen"en"met"hoe"ze"het"gingen"doen."Maar"ik"vind"het"wel"heel"leuk"
om"te"zien"dat"die"kinderen"het"al"kennen"en"herkennen."

Jurgen:"Ik"ben"er"wel"continu"mee"bezig"om"het"erin"te"gooien."Ik"laat"het"niet"altijd"merken."
Daar"hangt"bijvoorbeeld"ook"een"ijsberg."Berg"van"succes."Ja"dat"vind"ik"echt"geweldig."En"
aan"de"hand"van"Epke"Zonderland"bijvoorbeeld,"dan"zie"je,"wat"wij"zien"is"de"medaille"die"hij"
wint."Maar"wat"eraan"vooraf"gaat,"wat"onder"het"oppervlak"zit"hebben"wij"niet"door."Wij"zien"
niet"dat"hij"al"jaren"aan"het"trainen"is,"dat"hij"verjaardagsfeestjes"overslaat,"dat"hij"ruzie"heeft"
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met"zijn"vriendin,"dat"hij"elke"dag"om"zes"uur"opstaat"en"een"dieet"volgt"enzovoort."Dat"zie"je"
allemaal"niet,"dat"is"onder"het"water."Dus"een"collega"en"ik"dachten,"als"we"nou"die"habits"of"
mind"daar"onder"die"ijsberg"hangen."Dat"zijn"de"soft`skills,"het"niet`meetbare."En"dan"
proberen"we"met"lijntjes"dat"gedeelte"onder"water"te"vullen."(zie"foto)"En"dan"hangt"er"een"
plaatje"van"een"kameleon,"uit"het"filmpje"en"wat"herkenbare"dingen"uit"verhalen"
bijvoorbeeld."Bij"communiceren"met"helderheid"en"precisie"hebben"we"een"spelletje"gedaan."
Iedereen"deed"dezelfde"oefening"met"een"raster"en"een"duiker."Ik"ga"aanwijzingen:"twee"
naar"links,"drie"naar"onder,"twee"schuin"omhoog"enz."Toen"moesten"ze"die"route"vertellen"en"
dan"kom"je"er"dus"achter"dat"communiceren"met"helderheid"en"precisie"best"moeilijk"is,"zelfs"
met"zo’n"simpele"oefening."Vandaar"de"duiker"en"schatkist"op"dat"plaatje."

Marit:"Leuk"inderdaad,"dan"denken"ze"daar"weer"aan"bij"die"habit."

Mina:"Echt"heel"leuk"om"te"zien."

Jurgen:"En"we"hebben"hier"in"de"klas"nog"wat"van"die"uitspraken"hangen."Je"verwacht"
bijvoorbeeld"een"rechte"lijn"maar"er"zijn"altijd"wel"wat"hobbels"onderweg."En"de"mindset"
hebben"we"hier"op"de"deur"hangen"en"engelse"teksten"en"dat"bespreken"we"dan"zo"af"en"toe"
een"keer."

Je"bent"die"kinderen"dus"echt"aan"het"kneden"naar"meer"verantwoordelijkheid,"je"bent"zelf"
de"baas"over"hoe"je"denkt,"hoe"je"doet,"hoe"je"reageert"weet"je"wel."

Marit:"Ja,"en"niet"alleen"gericht"op"resultaten"maar"ook"op"wat"er"achter"zit."

Jurgen:"We"hebben"laatst"toevallig"de"rekentoets"gedaan."Een"jochie"had"echt"maar"30%"
goed"ofzo,"echt"best"heel"slecht,"maar"onze"norm"ligt"op"80%."Toen"had"hij"hem"herkanst"en"
toen"had"hij"65%"goed"ongeveer."En"toen"zei"hij:"“Maar"meester,"ik"ben"wel"35%"gegroeid.”"
Boem."Nog"steeds"onder"de"norm,"maar"hij"was"wel"flink"gegroeid."

Mina:"Dus"niet"op"het"resultaat"gericht,"maar"op"wat"er"achter"zit."De"weg"ernaar"toe."

Jurgen:"Ja,"dat"neem"ik"de"school"vaak"kwalijk."Die"zegt,"je"moet"de"taak"afhebben."Maar"ik"
zeg"altijd:"nee,"je"moet"het"snappen."Kijk"als"je"rijtjes"met"tafels"moet"doen"maar"je"kent"de"
tafels"al,"terwijl"je"moeite"hebt"met"spelling."Dan"zeg"ik,"laat"die"tafels"zitten"en"ga"spelling"
maken."Sommige"kinderen"zijn"echt"in"de"stress"op"vrijdag"dat"hun"taak"niet"af"is."Dan"zeg"ik"
doe"rustig,"dat"moet"ik"ze"nog"een"beetje"afleren."Er"zijn"hier"leraren"die"gemiddeld"drie"vier"
kinderen"per"week"op"school"laten"blijven"om"hun"weektaak"af"te"maken."Dan"denk"ik"doe"
normaal."Kijk"effe"of"dat"kind"en"het"snapt"en"stuur"hem"dan"naar"huis."Maarja,"niet"iedereen"
kan"dat"of"wil"dat."

Marit:"Ook"een"beetje"fixed`mindset."

Mina:"Leraren"zijn"misschien"bang"dat"ze"dingen"niet"kunnen"afvinken."

Jurgen:"Ja,"die"vinden"het"lijstje"bijhouden"belangrijker"dan"het"leerproces."Ik"maak"me"daar"
niet"zo"druk"om."Ik"kijk"ook"bijna"nooit"wat"na."Nou,"ik"kijk"wel."Ik"loop"rondjes"door"de"klas"
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en"dan"kijk"ik"of"het"kind"het"snapt."En"dan"zie"ik"gelijk"waar"de"kinderen"mee"bezig"zijn"en"of"
ze"het"snappen."Directe"feedback"heeft"veel"meer"effect"dan"dat"je"iets"nakijkt"en"ze"krijgen"
het"pas"een"paar"dagen"later"terug."

Mina:"Heeft"u"de"tijd"er"wel"voor"om"het"op"deze"manier"te"doen?"

Jurgen:"Die"moet"je"gewoon"maken."Deze"manier"geeft"ook"tijd."Sommige"collega’s"zitten"tot"
zes"uur"’s"avonds"na"te"kijken."Dat"doe"ik"echt"niet."Maargoed"dat"is"ook"een"andere"insteek."
Ik"zal"niet"zeggen"dat"ik"het"altijd"goed"doe."Nee"maar"die"habits"of"mind"zijn"wel"een"
aanvulling."

Mina:"Past"het"ook"goed"bij"je"eigen"gedachtengoed?"

Jurgen;"Bij"mijn"insteek?"Jazeker."Ik"ben"gewoon"het"diepe"ingedoken."Gewoon"die"habits"
opgehangen"en"net"gedaan"of"ik"het"snapte."Ik"maakte"me"niet"druk."

Mina:"Kun"je"de"ouders"er"ook"bij"betrekken?"

Jurgen:"Ja"dat"kan."

Mina:"Doe"je"dat"ook?"

Jurgen:"Nee."Geen"tijd."Het"is"wel"handig"hoor"als"er"op"een"gegeven"moment"thuis"dezelfde"
taal"gesproken"zou"worden."Als"ouders"bijvoorbeeld"zeggen"van"hey,"denk"aan"je"impulsen."
Dan"weten"kinderen"gelijk"van,"oke."Ik"geef"heel"veel"voorbeelden"aan"de"kinderen,"want"
denken"over"denken"bijvoorbeeld,"metacognitie"is"een"heel"abstract"begrip"voor"hen."Ik"
vroeg"toen"of"iemand"een"voorbeeld"had"van"miscommunicatie."Een"jongetje"stak"zijn"vinger"
op,"hij"was"een"toets"aan"het"leren"en"er"was"wat"herrie,"toen"riep"hij:"“Kunnen"jullie"niet"een"
keer"je"mond"houden”"Toen"werd"z’n"moeder"boos"en"stuurde"hem"naar"boven."Hoe"had"je"
het"ook"anders"kunnen"doen?"Had"je"het"ook"kunnen"vragen,"zo"van"joh,"ik"ben"een"toets"
aan"het"leren,"kunnen"jullie"misschien"een"beetje"stiller"zijn?"Dus"dat"is"een"voorbeeld"van"
metacognitie."En"toen"waren"er"veel"kinderen"die"zeiden"van,"oja"dat"heb"ik"ook"heel"vaak."

Marit:"Hoor"je"er"wel"een"iets"over"terug"van"ouders?"

Jurgen:"Ik"krijg"wel"te"horen"dat"ouders"het"fijn"vinden"dat"eraan"gewerkt"wordt."Maar"wat"ze"
er"feitelijk"thuis"mee"doen"weet"ik"niet."

Het"is"even"stil."

Mina:"Volgens"mij"zijn"we"wel"ongeveer"door"de"vragen"heen."

Marit:"We"willen"zeg"maar"een"aanbeveling"gaan"doen"voor"de"jeugdhulpverlening."Heb"jij"
nog"ideeën"of"tips"van"hoe"een"instelling"hiermee"kan"beginnen?"

Jurgen:"Nou,"je"moet"de"begeleiders"er"warm"voor"maken."Die"moeten"er"enthousiast"voor"
zijn"en"er"mee"aan"de"slag"willen"gaan."Kijk,"ik"vind"dit"heel"belangrijk"dus"dat"gaat"vanzelf."
Stel"dat"je"sport"heel"belangrijk"vindt"dan"gaat"dat"vanzelf."Wij"rennen"ook"op"de"dagen"dat"
we"niet"gymmen"anderhalf"kilometer"door"de"wijk."Ik"vind"dat"belangrijk,"zo"kunnen"ze"zich"
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daarna"weer"beter"concentreren."Ik"heb"daar"in"de"loop"der"jaren"wat"ruimte"voor"gekregen."
En"ze"hebben"ook"gezien"dat"de"citoresultaten"bijvoorbeeld"niet"kelderen,"op"het"moment"
dat"dat"gebeurd"gaan"er"wel"vraagtekens"ontstaan"natuurlijk."

Marit:"Heel"leuk."De"kinderen"vonden"dat"ook"helemaal"leuk"vertelden"ze"net."

Jurgen:"Nou,"ik"hoop"dat"jullie"er"wat"mee"kunnen."

Marit"en"Mina:"Ja,"zeker."Super"bedankt!"

Einde!onderzoek!Habits!of!Mind.!N !
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Leerdoelen!Marit!
Voor"het"minoronderzoek"van"de"minor"Jeugdhulp"doe"ik"samen"met"mijn"klasgenoot"Mina"Abou"
onderzoek"naar"Habits"of"Mind"in"het"onderwijs"en"de"mogelijkheid"om"dit"toe"te"passen"in"de"
jeugdhulpverlening."Hiervoor"heb"ik"aan"de"start"van"het"onderzoek"vijf"leerdoelen"geformuleerd"aan"
de"hand"van"de"SMART`formule."SMART"staat"voor"specifiek,"meetbaar,"acceptabel,"realistisch"en"
tijdsgebonden."Het"onderzoek"liep"van"september"tot"januari"en"iedere"maand"heb"ik"de"doelen"
geëvalueerd"en"zo"nodig"aangepast."In"januari"is"de"eindevaluatie"gedaan."

Leerdoel!1!!
Een"leerdoel"dat"voor"mij,"en"met"mij"vele"andere"studenten,"altijd"van"toepassing"is,"is"het"plannen."
Met"alle"afleidingen"in"het"studentenleven"is"het"soms"lastig"schoolwerk"altijd"de"prioriteit"te"geven,"
niet"uit"te"stellen"en"uiteindelijk"in"tijdnood"te"komen."Vandaar"mijn"eerste"leerdoel:"

Tijdens0dit0onderzoek0houd0ik0mij0aan0de0gemaakte0planning0en0ik0hou0ik0de0voortgang0goed0in0de0

gaten0zodat0mijn0stukken0en0uiteindelijk0het0gehele0onderzoek0op0tijd0af0zijn.00

Dit"doel"is"specifiek"omdat"we"een"planning"zullen"maken"en"het"is"meetbaar"omdat"je"kunt"zien"of"ik"
mij"hieraan"heb"gehouden."Het"doel"is"acceptabel"omdat"dit"de"voortgang"van"het"onderzoek"
bespoedigt"en"vooruithelpt."Het"komt"het"onderzoek"en"de"samenwerking"ten"goede."Het"doel"is"
realistisch"omdat"dit"goed"mogelijk"is"en"tijdsgebonden"omdat"het"zich"tijdens"het"onderzoek"
afspeelt."Uiteraard"wil"ik"dit"na"afloop"van"het"onderzoek"ook"doorzetten."

Evaluatie!
Oktober"2017:"Samen"met"Mina"heb"ik"een"goede"planning"gemaakt,"gebaseerd"op"de"planning"uit"de"
studiehandleiding."Hier"hebben"we"voor"onszelf"data"aan"vastgeplakt"en"deze"genoteerd"in"onze"
agenda’s."We"hebben"afgesproken"wie"wat"schrijft"en"wanneer"we"dit"naar"elkaar"op"zouden"sturen."
Ook"hebben"we"met"onze"begeleider"Tanny"afgesproken"wanneer"we"ons"stuk"naar"haar"op"zouden"
sturen."

November"2017:"Tot"nu"toe"verloopt"het"allemaal"erg"goed."We"hebben"ons"goed"aan"de"afspraken"
gehouden"en"hebben"de"eerste"interviews"ingepland."Ik"moet"er"nog"wel"op"letten"om"het"zelf"goed"
in"de"gaten"te"houden."Ik"houd"me"aan"de"afspraken"maar"Mina"houdt"vooral"de"voortgang"goed"in"
de"gaten."

December"2017:"We"houden"ons"nog"steeds"goed"aan"de"planning"en"zullen"de"22ste"ons"
conceptonderzoek"in"gaan"leveren."We"hebben"na"iedere"les"op"de"dinsdag"afgesproken"om"aan"ons"
onderzoek"te"werken"en"dit"gaat"erg"goed."Ik"let"nu"zelf"ook"meer"op"de"voortgang"omdat"de"tijd"
begint"te"dringen."Bijna"vakantie!"

Eindevaluatie"januari"2018:"De"planning"is"echt"ontzettend"goed"verlopen"tijdens"dit"project."Ik"kan"
zeggen"dat"ik"mij"tijdens"het"gehele"onderzoek"aan"de"planning"heb"gehouden."In"het"begin"hield"ik"
de"voortgang"zelf"niet"zo"heel"goed"in"de"gaten"maar"dit"is"vooruitgegaan."Mijn"stukken"en"het"gehele"
onderzoek"waren"op"tijd"af."De"laatste"puntjes"op"de"i"en"de"feedback"bleek"nog"iets"meer"werk"dan"
gedacht"maar"ook"dit"is"goed"gekomen."Ik"ben"erg"tevreden!"

"

Leerdoel!2:!
Mijn"tweede"leerdoelen"heeft"betrekking"tot"de"samenwerking"binnen"het"onderzoek."Uit"
voorgaande"jaren"en"ervaringen"is"gebleken"dat"samenwerken"niet"altijd"even"gemakkelijk"is"en"er"
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soms"veel"frustraties"en"onenigheden"kunnen"ontstaan."Hierbij"vergeet"ik"zelf"ook"vaak"dingen"
duidelijk"af"te"spreken"en"consequent"te"reageren"op"berichtjes."Vandaar"het"volgende"leerdoel."

Tijdens0dit0onderzoek0communiceer0ik0voldoende0en0consequent0om0tot0een0goede0samenwerking0

en0een0goed0resultaat0te0komen.00

Dit"doel"is"specifiek"omdat"het"duidelijk"is"en"meetbaar"omdat"uiteindelijk"zal"blijken"of"de"
samenwerking"goed"is"verlopen"en"er"voldoende"is"gecommuniceerd."Het"doel"is"acceptabel"en"
realistisch"omdat"het"mogelijk"is"om"goed"te"communiceren"en"goed"samen"te"werken"en"
tijdsgebonden"omdat"het"tijdens"de"onderzoeksperiode"plaatsvindt."

Evaluatie!
Oktober"2017:"De"samenwerking"verloopt"erg"goed."We"spreken"elkaar"regelmatig"via"WhatsApp"en"
spreken"iedere"dinsdag"na"de"les"af"om"aan"ons"onderzoek"te"werken."

November"2017:"Het"gaat"nog"steeds"heel"erg"goed."Ik"heb"in"mijn"studentenloopbaan"nooit"zo"fijn"
samengewerkt"met"iemand."

December"2017:"Nog"steeds"erg"goed!""

Eindevaluatie"januari"2018:"Achteraf"gezien"was"dit"leerdoel"niet"echt"nodig"geweest."De"
samenwerking"is"echt"ontzettend"goed"verlopen."Het"ging"heel"natuurlijk"en"heel"soepel."We"vulden"
elkaar"goed"aan"met"elk"onze"eigen"inzichten"en"talenten"en"hebben"elkaar"er"doorheen"geholpen."
Het"was"geen"straf"om"aan"dit"onderzoek"te"werken."

"

"

" !
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Leerdoel!3:!
Wat"ik"in"het"doen"van"onderzoek"en"andere"opdrachten"altijd"erg"lastig"vindt"is"het"vinden"en"
toepassen"van"goede"literatuur."Ik"ben"hier"altijd"erg"veel"tijd"mee"kwijt"en"vind"het"lastig"om"de"
literatuur"goed"aan"te"laten"sluiten"bij"het"doel"van"de"tekst."

Aan0het0einde0van0dit0onderzoek0ben0ik0erin0geslaagd0om0genoeg0onderbouwende0literatuur0toe0te0

passen,0goed0aansluitend0op0het0onderzoek.0

Dit"doel"is"specifiek"en"meetbaar"omdat"de"docent"kan"beoordelen"of"er"genoeg"literatuur"is"verwerkt"
en"of"de"literatuur"onderbouwend"en"aansluitend"is.""

Evaluatie"

Oktober"2017:"We"zijn"nu"net"begonnen"met"het"literatuuronderzoek."We"doen"het"samen"maar"ik"
merk"dat"Mina"heel"gemakkelijk"literatuur"toepast."Ik"wil"wel"aan"mijn"leerdoel"werken"dus"verdelen"
we"het"en"doe"ik"mijn"deel"aan"literatuuronderzoek."

November"2017:"Ik"vind"het"nog"steeds"lastig"en"het"kost"veel"tijd"omdat"ik"veel"lees"in"bijvoorbeeld"
het"boek"van"Art"Costa"maar"dan"nét"niet"de"goede"informatie"vindt."Ik"doe"wel"mijn"best"en"het"lukt"
ook"wel,"maar"het"is"nog"steeds"niet"mijn"favoriete"deel"van"het"onderzoek."

December"2017:"Nu"is"het"vooral"nog"de"resultaten"uitwerken."Het"grootste"literatuurdeel"is"gedaan."
Nog"even"de"APA"checken."

Eindevaluatie"januari"2018:"Literatuur"verwerken"lukt"me"wel."Soms"gaat"het"voorspoedig"en"soms"
kost"het"veel"tijd"maar"al"met"al"is"het"tijdens"onderzoek"goed"gegaan"en"zijn"we"tot"een"goed"
resultaat"gekomen."

"

"

"

Leerdoel!4!
Ik"heb"altijd"een"beetje"de"neiging"om"heel"veel"op"te"schrijven"maar"dan"een"beetje"het"punt"te"
missen."

Ik0kan0tijdens0dit0onderzoek0informatie0concreet0en0duidelijk0beschreven0zonder0van0het0

onderwerp0af0te0wijken.0

Dit"doel"voldoet"aan"de"SMART`richtlijnen"omdat"het"duidelijk,"controleerbaar"en"haalbaar"is."

Evaluatie!
Oktober"2017:"Ik"probeer"voordat"ik"begin"met"typen"eerst"het"doel"voor"mezelf"duidelijk"te"krijgen."
Deze"schrijf"ik"dan"op"en"na"elke"alinea"lees"ik"door"of"wat"ik"heb"geschreven"concreet"en"essentieel"
is."

November"2017:"Het"teruglezen"en"helder"maken"voor"mijzelf"werkt"goed."Op"deze"manier"hou"ik"het"
voor"mijzelf"overzichtelijk."Ik"kwam"er"wel"achter"dat"ik"snel"opschreef"wat"ik"zelf"dacht"dat"goed"was"
en"uiteindelijk"uit"de"studiehandleiding"bleek"dat"sommige"dingen"anders"opgeschreven"moesten"
worden."Hier"moet"ik"op"blijven"letten."
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December"2017:"Het"gaat"goed."Ik"schrijf"veel"minder"omslachtig"en"concentreer"me"goed"op"wat"er"
gevraagd"wordt."Het"concept"is"bijna"af"en"dan"is"het"wel"lastig"om"het"hele"verslag"geconcentreerd"
door"te"lezen"en"te"controleren."

Eindevaluatie"januari"2018:"Het"is"heel"goed"gegaan."Ik"ben"er"echt"op"gaan"letten"om"niet"te"
omslachtig"te"schrijven"maar"heb"elke"keer"het"doel"voor"ogen"gehouden."Hierdoor"heb"ik"ook"heel"
wat"tijd"en"aanpassingen"bespaard."

"

0 0
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Voorwoord"
"
Voor"het"onderzoek"‘Habits"of"Mind’"van"de"minor"Jeugdhulp"heb"ik"samen"met"Marit"Bosma"
van" de" opleiding" Sociaal" Pedagogische" Dienstverlening" gedurende" afgelopen" half" jaar"
samengewerkt."Het"doel"van"het"onderzoek"was"om"te"verkennen"wat"voor"mogelijkheden"
er" zijn" om" het" gedachtegoed" ‘Habits" of" Mind’" toe" te" passen" binnen" de" jeugdhulp" in"
Nederland.""
Aan"het""begin"van"dit"onderzoek"heb"ik"in"het"kader"van"mijn"professionele"ontwikkeling"als"
onderzoeker" leerdoelen" opgesteld." Deze" leerdoelen" hebben" het" afgelopen" halfjaar" in" het"
teken"gestaan"van"‘het"hebben"van"een"kritische"houding’."Deze"leerdoelen"zijn"aan"de"hand"
van" de" SMART`formule" tot" stand" gekomen." Tijdens" dit" onderzoek" hebben" Marit" en" ik"
gewerkt" aan" de" hand" van" een" zelfgemaakte" planning." Deze" planning" heeft" een" bijdrage"
geleverd"aan"het"behalen"van"de" leerdoelen."Deze"planning" is"terug"te"vinden"in"de"bijlage"
van"dit"document.""

"
"
"

" "
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Leerdoel010

Het" voldoende" leerdoel" hangt" samen" met:" bedachtzaamheid" van" ‘een" onderzoekende"
houding’"(Herik"&"Schuitema,"2016)."Aan"de"hand"van"de"STARRT"methode"(Geenen,"2010)"
heb"ik"gereflecteerd"op"dit"leerdoel."0
Aan" het" einde" van" het" minoronderzoek" (t)" heb" ik" mij" gehouden" aan" de" zelfgemaakte"
planning(r),"hierbij"houdt"ik" iedere"week(m)`"samen"met"Marit"(a)"–"bij"wat"de"actiepunten"
zijn(s)"zodat"ik"samen"met"Marit"het"onderzoek"op"tijd"kan"inleveren.""

Situatie:""
Marit" en" ik" hebben" van" september" 2017" tot" en" met" januari" 2018" gewerkt" aan" het"
praktijkgerichte"onderzoek"van"de"minor"Jeugdhulp."Dit"onderzoek"is"uitgevoerd"in"het"kader"
van"het"‘Habits"of"Mind’"gedachtegoed."Tanny"Bakker"is"gedurende"deze"twee"blokken"onze"
onderzoeksbegeleider"geweest."Dit"onderzoek"is"uitgevoerd"in"samenwerking"met"Habits"of"
Mind"Nederland"en"Hogeschool"van"Amsterdam."

Aan"het"begin"van"het"onderzoek"heb" ik"mijzelf" " voorgenomen"om"te"werken"volgens"een"
planning."In"het"verleden"heb"ik"namelijk"nooit"gewerkt"volgens"een"planning.""

Taak:"
Aan"de"hand"van"het"onderzoek"heb"ik"samen"met"Marit"een"planning"gemaakt."Dit"heeft"als"
doel"gehad"om"onze"acties"vooraf"vast"te"leggen"zodat"wij"beide"een"duidelijke"taakverdeling"
hebben."Ik"had"de"taak"om"een"aantal"hoofdstukken"te"schrijven,"dit"geldt"ook"voor"Marit."Er"
werd"van"mij"verwacht"om"mij"te"houden"aan"deze"planning."Wij"hebben"toen"de"afspraak"
gemaakt" `"dat"wij"elkaar" telefonisch"op"te"hoogte"stellen" `" indien"het"op"de"een"of"andere"
manier" niet" lukt" om" ons" aan" de" planning" te" houden." Ik" had" op" dat" moment" ook" goed"
voornemen"om"mij"te"houden"aan"deze"afspraak.""

Actie:""
Marit"en"ik"hebben"in"de"eerste"week"van"het"onderzoek"samen"een"overlegmoment"gehad."
In"dit"overleg"hebben"wij" samengewerkt" aan"het"maken"van"een"planning."Dit"hebben"wij"
gedaan"aan"de"hand"van"de"deadlines"van"school."Wij"hebben"met"behulp"van"onze"agenda´s"
data´s"vrij"gemaakt"waarin"wij"hebben"afgesproken"samen"te"komen."Tijdens"deze"gestelde"
data´s" hebben" wij" daadwerkelijk" ook" afgesproken." Wij" hebben" toen" gewerkt" aan" ons"
onderzoek."Naast"onze"school"werken"wij"allebei"nog"bij"een"werkgever."Met"deze"werkgever"
hebben"wij"afgesproken"dat"wij" iedere"dinsdagmiddag"niet"willen"werken."Dit"had"als"doel"
om"dan"iedere"week"samen"te"komen"om"te"werken"aan"het"onderzoek.""

Resultaat:""
Het"maken"van"de"planning"en"het"inplannen"van"een"wekelijkse"overleg"moment"heeft"als"
resultaat"gehad"dat"Marit"en" ik" iedere"week"op"hoogte"waren"van"elkaars"ontwikkelingen."
Wij" wisselde" iedere" week" elkaars" ervaringen" uit" en" op" deze" manier" behielden" wij" goed"
contact"met"elkaar.""

"
Reflectie:"
In"het"kader"van"de"onderzoekende"houding"heb"ik"gewerkt"aan"het"bedachtzaam"zijn"tijdens"
het" onderzoek." Ik" ben" ervan" overtuigd" dat" ik" dit" doel" heb" bereikt." Ik" heb" namelijk" in" het"
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verleden"nooit"gewerkt"met"een"planning,"dit"had"een"negatief"effect"op"mijn"werk"toen"der"
tijd."Ik"heb"geleerd"van"deze"misstap"en"heb"daarom"dit"keer"goed"nagedacht"en"uiteindelijk"
een"planning"gemaakt."Het"maken"van"de"planning"heeft"uiteindelijk"als"doel"gehad"dat"wij"
ons"onderzoek"op"tijd"op"22"december"hebben"kunnen" inleveren"voor"feedback."Het"heeft"
ook"als"resultaat"gehad"dat"wij"ons"onderzoek"op"tijd"hebben"kunnen"inleveren"op"19"januari"
(de"deadline).""

Daarnaast" heeft" het"mij" heel" erg" geholpen" om" de" bomen" in" het" bos" te" kunnen" zien." Het"
heeft"mij"een"enorme"structuur"geboden"die"ik"zonder"planning"niet"had"kunnen"hebben."In"
het"verleden"heb" ik" tijdens"andere" samenwerkingsverbanden"nooit"een"planning"gemaakt."
Dit"heeft"toen"als"uitkomst"gehad"dat"de"opdracht"(bijna)"niet"op"tijd"was"ingeleverd"en"dat"
de" studenten"niet"wisten"wat"er" van"heb"verwacht"werd."Deze"ervaring"heb" ik"niet" gehad"
met"Marit." Ik" heb"Marit" tijdens" dit" onderzoek" ervaren" als" een" betrokken" en" behulpzame"
medeonderzoeker."Zij"heeft"zich"ook"kunnen"houden"aan"deze"planning.""

Transfer"
Binnenkort" start" ik" aan" mijn" scriptie" en" de" afronding" van" mijn" opleiding"Maatschappelijk"
Werk"en"Dienstverlening."Ik"heb"vanuit"deze"ervaring"geleerd"om"ook"voor"deze"opdracht"te"
werken"met"een"zelf"gemaakte"planning."Op"deze"manier"hoop"ik"ook"het"zelfde"resultaat"te"
bereiken"als"dat"van"mijn"onderzoek"over"Habits"of"Mind.""
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Leerdoel020

Het" voldoende" leerdoel" hangt" samen"met:" kritisch" zijn" " van" ‘een"onderzoekende"houding’"
(Herik" &" Schuitema," 2016)." Aan" de" hand" van" de" STARRT"methode" (Geenen," 2010)" heb" ik"
gereflecteerd"op"dit"leerdoel."0
"
Aan"het"einde"van"het"feedback"moment"(t)"op"22"december"(m)"heb"ik"kritisch"gezocht"naar"
relevante"(internationaal"en"nationaal)"(a)"wetenschappelijk"onderbouwde"literatuur"(s)"die""
betrekking"heeft"op"Habits"of"Mind"(r).""
"
Situatie:"
Marit" en" ik" hebben" van" september" 2017" tot" en" met" januari" 2018" gewerkt" aan" het"
praktijkgerichte"onderzoek"van"de"minor"Jeugdhulp."Dit"onderzoek"is"uitgevoerd"in"het"kader"
van"het"‘Habits"of"Mind’"gedachtegoed."Tanny"Bakker"is"gedurende"deze"twee"blokken"onze"
onderzoeksbegeleider"geweest."Dit"onderzoek"is"uitgevoerd"in"samenwerking"met"Habits"of"
Mind" Nederland" en" Hogeschool" van" Amsterdam." Een" groot" onderdeel" van" het" onderzoek"
was"de"literatuurverkenning."Hogeschool"van"Amsterdam"verwacht"van"haar"studenten"dat"
zij"tijdens"dit"onderzoek"opzoek"gaan"naar"nationaal"en"internationale"bronnen"die"relevant"
zijn"voor"het"onderwerp."Persoonlijk"vindt"ik"het"leuk"om"literatuur"toe"te"passen"maar"het"
zoeken"naar"de"juiste"literatuur"vind"ik"nog"lastig."""
"
Taak:"
Marit" en" ik" hebben" aan" het" begin" van" ons" onderzoek" afgesproken" dat" wij" de"
literatuurverkenning"samen"maken."Wij"hebben"toen"afgesproken"dat"Marit"de"helft"opzoekt"
en"schrijft"en"dat"ik"de"andere"helft"opzoek"en"schrijf.""
Ik"had"het"voornemen"om"de"kennisbank"van"hogeschool" te" raadplegen."Daarnaast"heb" ik"
mijzelf"ook"voorgenomen"om"contact"op"te"nemen"met"Rinke"en"Tom."Zij"zijn"de"pioniers"van"
Habits"of"Mind"Nederland."Ik"ging"er"vanuit"dat"zij"mij"vast"een"tip"kunnen"geven"over"waar"ik"
moet"zoeken"naar"literatuur"die"relevant"is"voor"het"onderzoek."
""
Actie:""
Ik"heb"zoals"ik"eerder"verteld"contact"opgenomen"met"Rinke"en"Tom."Ik"heb"hun"gevraagd"of"
zij"misschien"een"tip"voor"mij"hadden."Zij"hadden"mij"toen"een"aantal"titels"doorgemaild"van"
boeken"en"artikelen"die"betrekking"hebben"op"Habits"of"Mind."Dit"waren"ook"internationale"
bronnen."Daarnaast"heb"ik"ook"de"Kennisbank"van"de"HVA"geraadpleegd."Tot"slot"heb"ik"ook"
met"Marit"overleg"gehad."In"dit"overleg"zijn"wij"gaan"sparren"over"onze"literatuurverkenning"
en"ideeën"uitgewisseld.""
"
Resultaat:"
Het"kritisch"opzoeken"van" literatuur"binnen"de"kennisbank"heeft"als" resultaat"gehad"dat" ik"
goed" onderbouwde" bronnen" heb" kunnen" vinden" die" ook" wetenschappelijk" van" aard" zijn."
Deze"heb"ik"toegepast"op"de"literatuurverkenning."Daarnaast"heeft"de"tip"van"Rinke"en"Tom"
ook" een" positieve" bijdrage" geleverd" aan" het" schrijven" van" de" literatuurverkenning." Zij"
hebben" mij" een" aantal" titels" gestuurd" van" internationale" onderzoeken." Deze" heb" ik" ook"
kunnen"toepassen"in"het"onderzoek."
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"Daarnaast"hebben"Marit"en" ik"positief" feedback"ontvangen"van"Tanny,"met"name"op"onze"
literatuurverkenning."Het"doel"is"behaald.""
"
Reflectie:"
Het" is"gelukt"om"het"onderzoek"op" tijd"af" te"hebben"en"deze"hebben"wij"op"22"december"
naar" Tanny" gestuurd." Zij" heeft" ons" via" de"mail" laten"weten"dat" de" literatuurverkenning" er"
goed"uitzag."Hier"was"ik"zeer"tevreden"mee"omdat"de"literatuurverkenning"veel"tijd"in"beslag"
genomen" heeft" en" ik" teleurgesteld" zou" raken" als" deze" aangepast" zou" moeten" worden.""
Ik"heb"geleerd"dat"het"in"het"belang"van"het"onderzoek"belangrijk"is"om"kritisch"te"zijn"naar"
de"bronnen"die" ik"raadpleeg." Ik"heb"gemerkt"dat"sommige" literatuur"niet"wetenschappelijk"
bewezen" was" waardoor" ik" ben" gaan" twijfelen" naar" de" relevantie" hiervan." Deze" ervaring"
hebben"een"positieve"bijdrage"geleverd"aan"het"kritisch"zijn"als"onderzoeker.""
"
Transfer:"
Op"korte"termijn"start"mijn"aan"mijn"scriptie."Ik"zal"voor"deze"opdracht"de"lat"nog"hoger"gaan"
leggen"dan"ik"had"voor"mijn"minor"onderzoek."Dit"heb"ik"besloten"omdat"ik"merk"dat"ik"het"
zelf"leuker"vindt"om"literatuur"toe"te"passen"als"deze"wetenschappelijk"goed"onderbouwd"en"
bewezen" is." Hierdoor" kan" ik"mijn" verhaal" sterker" neerzetten" en" hoop" ik" de" lezer" goed" te"
kunnen"overtuigen."Daarnaast"zal" ik"ook"betrokken"mensen"vragen"om"eventuele"tips"voor"
interessante"literatuur."Ik"heb"namelijk"gemerkt"dat"dit"heel"veel"tijd"bespaart."0 0
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Leerdoel030

Het" voldoende" leerdoel" hangt" samen" met:" nieuwsgierig" en" opmerkzaam" zijn" " van" ‘een"
onderzoekende"houding’"(Herik"&"Schuitema,"2016)."Aan"de"hand"van"de"STARRT"methode"
(Geenen,"2010)"heb"ik"gereflecteerd"op"dit"leerdoel."0
"
Tijdens" "dataverzameling"(t)"neem"ik"een"actieve"houding(r)"aan"door"vragen"te"stellen"(m)"
en"ijverig"informatie"te"verzamelen"(s)"die"relevant"zijn"voor"het"onderzoek"(a).00
"
Situatie:"
Marit" en" ik" hebben" van" september" 2017" tot" en" met" januari" 2018" gewerkt" aan" het"
praktijkgerichte"onderzoek"van"de"minor"Jeugdhulp."Dit"onderzoek"is"uitgevoerd"in"het"kader"
van"het"‘Habits"of"Mind’"gedachtegoed."Tanny"Bakker"is"gedurende"deze"twee"blokken"onze"
onderzoeksbegeleider"geweest."Dit"onderzoek"is"uitgevoerd"in"samenwerking"met"Habits"of"
Mind" Nederland" en" Hogeschool" van" Amsterdam." Het" leukste" onderdeel" is" de"
dataverzameling,"omdat"ik"in"deze"fase"`"met"Marit"`"de"praktijk"in"ben"gedoken."
""
Taak:"
Marit" en" ik" hebben" voor" het" onderzoek" drie" respondenten" geïnterviewd." Ik" heb" vooraf"
vragen"bedacht"die"wij"hebben"gesteld"aan"de"respondenten." Ik"was"namelijk"nieuwsgierig"
en" ijverig" omdat" ik" enthousiast"was" over" het" onderwerp." Ik"wilde" heel" graag"meer"weten"
over"Habits"of"Mind."Daarnaast"ben"ik"een"persoon"die"graag"op"de"achtergrond"blijft"dus"het"
was"voor"mij" een"uitdaging"om"op"de"voorgrond" te" treden"en"een"actieve"houding"aan" te"
nemen"tijdens"de"dataverzameling.""
"
Actie:"
Ik" heb" tijdens" de" interviews" een" actieve" houding" aangenomen" om"op" deze"wijze"meer" te"
weten" te" komen" over" het" onderwerp." Ik" heb" vooraf" vragen" bedacht" en" met" Marit"
afgesproken"om"goed"voorbereid"de"gesprekken"in"te"gaan.""
"
Resultaat:"
Doordat"ik"een"actieve"houding"heb"aangenomen"merkte"ik"al"gauw"dat"de"respondenten"dit"
als"prettig"ervaren."Dit"komt"doordat"zij"mij"de"indruk"gaven"dat"zij"de"ruimte"voelde"om"veel"
over" het" onderwerp" te" vertellen." Ik" ben" in" het" kader" van" opmerkzaamheid" goed" gaan"
luisteren"en"heb"goed"doorgevraagd,"daar"waren"nog"onduidelijkheden"waren."Uiteindelijk"
heeft" het" hebben" van" een" actieve" houding" en" nieuwsgierig/opmerkzaam" zijn" mij" een"
prettige" dataverzameling" opgeleverd." Ik" ben" samen" met" Marit" achter" veel" informatie"
gekomen"die"wij"verwerkt"hebben"in"het"onderzoek."
""
Reflectie:""
Het" is"mij" gelukt" om" een" actieve" houding" aan" te" nemen" tijdens" de" interviews." Dit" heb" ik"
bevestigd"gekregen"door"Marit."Ik"heb"feedback"ontvangen"van"haar"waarin"zij"aangeeft"dat"
ik" op" de" juiste" momenten" heb" doorgevraagd." Volgens" Marit" heb" ik" mijzelf" goed"
gepositioneerd" als" betrokken" onderzoeker." Hier" ben" ik" blij" mee" omdat" ik" in" het" verleden"



67"
"

moeite" had" om" op" de" voorgrond" te" stappen" en" een" actieve" houding" aan" te" nemen."
Uiteindelijk"heb"ik"een"aangenaam"gesprek"gevoerd"met"de"respondenten.""
"
Transfer:"
Deze" ervaring" geeft" mij" weer" gevoel" van" zekerheid." Ik" zal" in" het" vervolg" met" wat" meer"
zekerheid" interviews"afnemen"en"een"ander"om"feedback"vragen"zodat" ik"alleen"nog"meer"
kan"ontwikkelen"als"nieuwsgierige"onderzoeker.""
"
Bijlage:0

"
Planning"onderzoek"
"
12"september:"
Samen"komen"op"MLH"en"overleggen"over"onderzoeksopzet."Daarnaast"maken"wij"ook"een"
start"hier"aan."
"
19"september:"
Verder"werken"aan"probleemstelling"op"MLH."
"
26"september:"
Laatste"puntjes"van"onderzoeksopzet"maken"en"afspreken"met"Tanny"om"in"te"leveren."
"
3"oktober:"
Literatuur" zoeken" in" de" stilte" ruimte" achter" de" computer." Mina" maakt"
dataverzamelingsmethode.Daarnaast"ook"taak"verdelen."
"
10"oktober:"
Thuis"werken"aan"literatuurverkenning.""
"
17"oktober:""
Interview"Rinke"en"Tom.""
"
10"november:"
Interview"meester"Jurgen"
"
4"december:"
Samen" komen"om" te" overleggen."Hoe" nu" verder?" Staan"we" up" to" date?"Hebben"we" onze"
taken"af?"
"
14"december:"
Samen"komen"voor"overleg."Werken"aan"onderzoek."
"
22"december:"
Puntjes"op"i"zetten"(resultaten/conclusie"etc.)"en"onderzoeksconcept"opsturen"naar"Tanny."
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"
Kerstvakantie"(VRIJ!)"
"
16"januari:"
Feedback"van"Tanny"aanpassen."
"
"
"
"
"
"
Bronnenlijst"
"
`" Herik," M." &" Schuitema," A." (2016)." Een+ onderzoekende+ houding." Bussum:" Coutinho"
"
`"Geenen,"M`J."(2010)."Reflecteren:"Leren+van+je+ervaringen+als+sociale+professional."Bussum:"
Coutinho"
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