Dankzij de Habits of Mind
voelt alles wat we op
school al doen op gebied
van
oefenen
van
vaardigheden, niet meer
als los zand, maar als een
geheel
Interview met Annemieke Peene
Rinke Huisman

Bovendien kom ik door de Habits of Mind
Academie bij bepaalde onderzoeken of
theorieën terecht die me aan het denken
zetten en waardoor ik nóg meer wil weten.
Een soort kettingreactie, erg leuk! Wat
betreft de praktijk vind ik het erg fijn om
een kader en handvatten te hebben om nu
eens écht op persoonlijke ontwikkeling te
kunnen inzoomen. Ik wilde dit al heel lang,
maar miste altijd een kapstok. Dankzij de
Habits of Mind voelt alles wat we op
school al doen op gebied van oefenen van
vaardigheden, niet meer als los zand,
maar als een geheel.”
Merk je dat de Habits of Mind zich bij jou
en/of de kinderen verder ontwikkelen,
naarmate
je
ze
meer
gebruikt?
“Ja. De sprekende voorbeelden (zoals de
video over het varkentje Ormi bij de habit
´Doorzetten´) helpen erg om voor kinderen
inzichtelijk te maken waar het precies om
gaat. Ze leven mee met de hoofdpersonen
uit filmpjes en kunnen van hen leren.
Het is belangrijk om aan kinderen duidelijk
te maken dat je nooit ´klaar´ bent met
ontwikkelen. En dat je ook nooit op 0
staat. Wat dat betreft zijn de rubrics uit de
training op de academie erg mooi; die
geven aan dat je een habit op
verschillende niveaus kan beheersen, van
beginner tot expert. Ik geef eerlijk toe aan
mijn leerlingen dat ik ook niet overal expert
in ben. Sommige habits ben ik ook nog
volop aan het ontwikkelen.”

Annemieke Peene is werkzaam op
basisschool Apollo 11. Het stimuleren
van persoonlijke ontwikkeling vindt zij
de belangrijkste taak van het onderwijs.
Daarom is ze nu begonnen aan de
online training voor docenten op de
Habits
of
Mind
Academie
en
experimenteert ze veel met de habits in
haar groep 11. In dit interview lees je
hoe dit haar vergaat.
Je bent een paar weken geleden
begonnen aan de Habits of Mind
Academie
en
natuurlijk
met
experimenteren in je klas. Hoe bevalt dit?
“De cursus bevalt me erg goed. Ik kan me
erg vinden in het gedachtegoed.

Leerlingen uit groep 11 die het filmpje van Ormi het
varkentje bekijken rondom de habit ''Doorzetten'.

In referentie naar Habits of Mind schreef je
al eens 'Volgens mij is dit precies waar het
om moet gaan in het onderwijs.' Zou je dit
verder
kunnen
toelichten?

“Ik vind het stimuleren van persoonlijke
ontwikkeling de belangrijkste taak van het
onderwijs. Wij kunnen en moeten
leerlingen coachen. Kennis overbrengen
kan een computer ook, dat is niet wat ons
leerkrachten onmisbaar maakt.
Daarnaast is de mate van beheersing van
de ´habits´ mijns inziens een grotere
voorspeller van toekomstig succes dan de
verzameling kennis in je hoofd. Van een
slimme leerling wordt vaak gezegd: ´Die
komt er wel.´ Maar wat is ´er´ precies en
waarom zou die daar wel komen vanwege
zijn of haar intelligentie? Ik werk veel met
de habits in Groep 11 (de naam van onze
plusklas) en zie dat veel kinderen ondanks
(of soms zelfs ´vanwege´) hun intelligentie
´er´ niet zomaar zullen komen, als ze niet
snel aan bepaalde vaardigheden gaan
werken. Bij ons op school spelen
vaardigheden gelukkig een grote rol, maar
ook wij gaan er te vaak vanuit dat ze
bepaalde vaardigheden wel beheersen.
Neem de habit ´Doorzetten´. Hoe vaak
heb je het nu met kinderen over wat
doorzetten precies is, hoe je het kan
oefenen en waarom je het moet oefenen?
Als je een habit als doorzetten specifiek
onder de aandacht brengt, krijgt die
eindelijk de hoofdrol die hij verdient.”
Welke randvoorwaarden zijn, denk je,
belangrijk om met Habits of Mind te
kunnen
beginnen?
“Je moet tijd in je rooster willen vrijmaken
voor persoonlijke ontwikkeling. Ik hoor
vaak om me heen: ´Ik zou niet weten
wanneer ik dat moet doen.´ Ik vraag me
dan af: moet je alles doen wat je nu doet?
En hoe belangrijk vind je persoonlijke
ontwikkeling?
Ik denk dat je, als je overtuigd bent van
het belang van de Habits of Mind, je
creatief genoeg kunt zijn om er tijd voor te
maken. Lukt dit echt niet, dan is de vraag:
wat kun je mínder doen?”
Je bent zelf erg enthousiast over de Habits
of Mind, maar hoe breng je dat over op je
collega’s? Is dat een uitdaging of gaat dat
best
makkelijk?
“Bij ons op school zijn we niet vies van
innovatie, maar hebben we afgelopen
jaren al dusdanig veel nieuwe dingen
opgepakt, dat de behoefte ontstond een

pas op de plaats te maken. Eerst maar
eens goed neerzetten wat we opgestart
hadden, daarna weer iets nieuws. Daarom
had ik verwacht dat de Habits of Mind
(ondanks mijn overtuiging dat het perfect
aansloot op wat we al jaren doen) met
enige argwaan ontvangen zouden worden.
Op een studiedag kreeg ik een halfuur
voor een praatje en tot mijn grote
verbazing
kreeg
ik
alleen
maar
enthousiaste reacties. Meerdere collega's
waren zelfs zo enthousiast, dat ze wilden
meedoen door middel van het uitproberen
van lessen of zelfs in een werkgroep
wilden. Die werkgroep gaat er binnenkort
komen. Fantastisch toch?!”
Tot slot, wat hoop je op de lange termijn te
bereiken met HoM bij jou op school? Wat
zou
je
willen?
“Mijn droom is een schoolbreed gedragen
overtuiging dat de Habits of Mind zijn wat
je in het leven nodig hebt om succesvol te
zijn. Dat je een willekeurig kind uit de klas
of een willekeurige ouder van het plein kan
plukken en dat die je kan uitleggen wat
habits zijn en waarom ze belangrijk zijn.
Dat er iedere dag aandacht voor is, al is
het nog zo klein. Dat de ontwikkeling van
leerlingen wordt bijgehouden en dat ze
trots zijn op wat ze al hebben bereikt...
In mijn ideale wereld hebben leerkrachten,
leerlingen én ouders dezelfde wens:
persoonlijke ontwikkeling op de eerste
plaats. Dan volgen de resultaten vanzelf.”

Leerlingen die bezig zijn met 'samen denken' tijdens
een opdracht met technisch lego.
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