
“De habits hebben 
inmiddels de tips en tops 
van de weektaak gestoten” 
 
Interview met Wieteke de Wit 
Tom Witjes 
 

 
 
Er melden zich geregeld mensen aan 
die onze materialen willen bekijken 
en/of gebruiken. Dit keer stond daar de 
naam van Wieteke de Wit. Wat leuk, een 
oud-studiegenoot! Snel een berichtje 
sturen dus. Wieteke reageerde dat ze 
zwaar onder de indruk was van de 
kracht van de HoM. Daar wilde ik 
uiteraard meer van weten. Een afspraak 
was zo gemaakt. 
 
“Wieteke, ik ben heel benieuwd, hoe 
gebruik jij de Habits of Mind in jouw klas? 
“Ik gebruik de HoM als reflectietaal. Om de 
beurt introduceer ik de HoM. De 
terminologie zegt mijn leerlingen nog niet 
veel, maar ik merk dat de ondersteuning 
van de quotes en een filmpje 
herkenbaarheid oproept. 
 
“Kun je een voorbeeld geven?” 
Het filmpje van de doorzettende eendjes 
was een hit in de klas en werd ook 
onderdeel van de taal in de klas. De 
geïntroduceerde habit met bijbehorende 
quote heeft inmiddels de tips en tops van 
de weektaak gestoten (zie afbeelding van 

de weektaak op de volgende pagina). De 
tips en tops zeiden niet genoeg en gaf te 
weinig richting aan de reflectie.  
 
Een ander voorbeeld is toen een leerling 
bij mijn uitleg van het begrip empathie 
verrast reageerde:  “EMPHATIE?! Dat ben 
ik!” En het klopte. Voor de klas weer een 
extra voorbeeld bij het begrip empathie. 
Vervolgens ging de betreffende leerling 
ontzettend z’n best doen om het woord 
empathie te onthouden. “Mooi! Moeilijke 
woorden dus niet vermijden; uitleg geven, 
samen inhoud maken en op onderzoek!”  
 
“Wat zijn reacties van de omgeving, 
ouders bijvoorbeeld?” Zonder 
introductie/uitleg, reageren enkele ouders 
al positief op de quotes. Quotes worden 
zodoende ook thuis gebruikt. De ouders 
van een meisje vroegen mij om de spreuk 
van de week. Ze schreven die op de deur 
van haar kamer en zo herhaalde ze de 
spreuk als dat nodig was. Ik weet niet of 
ze dit elke week doen, maar ze heeft mij 
er meerdere keren over verteld.  
 
“Waar sta je nu met je klas? Waar heb je 
behoefte aan?” “Ik denk in kansen en 
mogelijkheden, maar ben realistisch. De 
lesideeën van de site zijn nog een stap te 
ver. Wel weet ik dat alleen herkennen en 
benoemen niet genoeg is. Het is goed dat 
mijn leerlingen bewustwording creëren, 
maar ik wil graag naar een situatie waarin 
we bezig kunnen zijn met 
ontwikkeling/groei. “Hoe kan ik mijn 
leerlingen helpen om betere, 
volwassenere HoM te laten ontwikkelen?”.   
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Afbeelding: Weektaak met een habit die centraal staat 
 
 


