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Wat deed dit met je?



Programma
•Wat zie je bij het kind?

•Wat heeft dit kind nodig?

•Mindset

•Vaardigheden leren

•Onderpresteren

•Differentiëren

•Materialen en meer



Gedrag  Zelfbeeld



Anders voelen Anders denken





Onderwijs

Ouders

Kind





Wat is nodig voor het kind?

Erkenning van volwassenen

Uitleg over omgang met de wereld

Peers

Hulp bij ontwikkeling zelfbeeld

Uitdaging

Hulp bij ontwikkeling vaardigheden



Erkennen





Durven laten zien wie je bent 

Zelfbeeld

Ouders / 
School

(Vroege) 
taal-

ontwikkelin
g -> ik

Leeftijds-
genoten

Spiegel

Anders 
zijn







Mindset
Een overtuiging als basis voor ontwikkeling



Zij hebben vaak een vaste mindset. 
Want ze:

1. ‘behoren’ de slimste te zijn
2. leren niet falen
3. zijn perfectionistisch
4. worden veel geprezen 
5. kunnen kritisch naar zichzelf kijken

Mindset van hoogbegaafde kinderen



Vaste mindset – Fixed Mindset = 
kijken naar de omgeving

Groeimindset of Growth Mindset = 
kijken naar jezelf





Oefening



Wat deed dit met je?



Hoe geef je goede feedback?

•Op proces en gedrag
•Op inzet
•Specifiek
•Gewenst
•Realistisch
•Met vertrouwen
•Opbouwend/ruimte geven





Wat heeft Mindset te 
maken met 

vaardigheden?



Welke 
vaardigheden?

Leren feedback ontvangen

Leren fouten maken

Leren doorzetten

Leren plannen

Leren samenwerken/spelen

Leren oefenen

Leren concentreren

Zelfreflectie

Leren zelfstandig werken

Leren jezelf te zijn



Doel:
oefening



Vaardighedenschrift



Vraag

Wat kun je doen tegen 
onderpresteren?

Bespreek opties in je 
groep



Onderpresteren voorkomen?

•Tijdig signaleren
•Erkennen
•Passend werk en eisen stellen
•Werken aan vaardigheden
•Stimuleer een groeimindset
•Succes ervaring laten opdoen
•Voldoende uitdaging (geen plafond)





Handig differentiëren door:

•Vragen te stellen
•Open opdrachten
•Denkopdrachten
•Probleemstelling zonder pasklare oplossing
•Voldoende / andere eisen



Voorbeelden van verrijken in de kring

• Tellen
• Letters
• Dagen van de week
• Filosoferen
• Denksleutels
• Vragen kring (minder typisch onderwerp)

• Beleving bij nieuws



Verwerking

Brainstorm
Verrijking in de kring

• Zet een onderwerp in het 
midden op een vel papier

• Geef je vel door
• Bedenk bij de vellen van 

collega’s steeds 1 opdracht of 
vraag voor een leerling



Materiaal keuze:

•Geen doel maar een middel
•Zone van naaste ontwikkeling
•Niet meer maar anders
•Andere denkvaardigheden





Materialen
•Projecten
•Zonnespellen
•Denkspellen
•Denksleutels
•Praatprikkels
•Storyblocks
•Ontdekdozen
•Taxonomie van 
Bloom



Voorbeelden van verrijken met basismateriaal

• Kralenplank
• Hamertje tik
• Tekenen
• Zand- en watertafel



Verwerking
Handvatten bij materiaal



Voorbeelden van verrijken met ontdekdozen

• Zintuigen
• Techniek
• Thema’s
• Geheime dozen

Techniek in je klas – ontdekdozen
Juf Evi, Juf Janneke, juf Janke (o.a. pinterest)



Verwerking

Ontdekdoos

• Kies een onderwerp
• Beschrijf de inhoud
• Bedenk 1 opdracht



Bedankt voor jullie aandacht

Vragen?


