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Inhoud 

• Voorstelling
• Inzetten op mentale sterkte? 
• Een nieuwe vraag! 
• Denken vanuit sterkte
• Sterktes bij denktalent 
• Inzetten op …
• Makkelijk gezegd!
• Aanpak in de verderDENKplaneet:
• De vier leerdoelen
• De weegschaal helpt
• Taal en tools én … tijd 
• Nog vragen?



Over het muurtje 
kijken!

Inzetten op 
mentale sterkte   



Sport
talent

Motivatie 
‘Ik wil’ = ‘Ik –Klik’ 

Wedstrijd stress  
‘Ik moet/wil nu presteren’ 

Groei! 

Slechte wedstrijd? Hoe verder?

Kwetsuur? 
Doorzetten, zorg aanpassen

=> Vanuit sterkte 



Sport-talent: inzetten op mentale sterkte  

Atletiek,

Tennis

Groei! 
bewust

Techniek, tactiek 

+ Mentale sterkte 



“Stel je eens voor dat dàt lukt! Dat zou toch fantastisch zijn! 
Wat een uitdaging …”

Tia Hellebaut, Peking, 2008 



Een nieuwe vraag

Wat leren we 
uit begeleiding 
top-sport voor 
begeleiding bij 

denktalent?



DENK 
talent 

Toeval

Kramp: angst

=> Vanuit zwakte 



Inzetten op mentale sterkte –
Anders bij sport– en denktalent? 

Atletiek,

Tennis

- Bewust 

- Groei!

KANS!
Techniek, tactiek 

+ Mentale sterkte 

Denktalent
- Toeval

- Kramp: angst  

PROBLEEM!
Het zal mislopen!



Omgeving van denktalent

Vanuit zwakte- denken:
• ‘Dat loopt mis in het secundair!’

• ‘Ik haal geen 10’, ‘Ik kan geen spelling’, ‘Ik kan niet studeren’

• ‘Ik onderpresteer’ 

Vanuit groei-denken: 
• ‘Hoeveel wil ik halen/ kunnen?’ 

• ‘Wat ga ik daarvoor doen?’ 

• ‘Wat doe ik alleen?’ 

• ‘Waarvoor vraag ik hulp?’ 



Inzetten op mentale sterkte –
ook bij denktalent! 

Atletiek,

Tennis

- Bewust 

- Groei!

Techniek, tactiek 

+ Mentale sterkte 

Denktalent - Bewust 
- Groei

- Cognitieve uitdaging
+ Mentale sterkte

KANS! 



“Voor de Krokusvakantie hadden Hannah (8 jaar) 

en ik onderstaand gesprekje in de auto: 

"Mama, ik heb gisteren iets heel geks ontdekt."

"Aha, wat dan Hannah?"

"Ik heb ontdekt dat ik huiswerk maken eigenlijk heel erg leuk vind."

"Dat is goed nieuws Hannah. Daar ben ik blij mee!"

"Waarom ben je daar blij mee, mama?"

"Omdat ik het gevoel had dat jij voor de kerstvakantie geen zin meer had in leren, en te 'moe' was 
om te leren"

Even stilte, en dan: "Waauw mama, hoe wist jij dat?"

"Wel Hannah, jij bent altijd al iemand geweest die graag bijleert. Dat was wat verdwenen en ik 
maakte me daar zorgen over ...””

Sterktes van kinderen met denk-talent 





Denk
talent

Duidelijke verwachting
Zelf laten proberen
Weinige maar zinvolle regels/ grenzen

Toetsen, examens LEREN doen

“Experimenteren met Studeren”

Groei! 

Complexe leerstof, wrijving + veilig vallen

Kwetsuur? 
Kost tijd! 
Blijven ondersteunen 

Embodio’s trainen, preventief

=> Vanuit sterkte 



Inzetten op 
mentale sterkte 
en veerkracht

Motivatie ervaren: ‘goesting’ 
krijgen = “Ik –Klik” 

Blessure-gevoeligheid?

Embodio’s trainen

Groei? Prestatiedruk?
Mindset ontwikkelen: 
vastdenken -> groeidenken

(Carol Dweck)

Vanuit sterktes 
Open leerhouding 



Embodio’s

• Zichzelf als norm zien

• Geen besef: 
iets bereiken kost tijd

• Direct communiceren
‘zonder strik’

• Moeite met comfortzone
verlaten

• Moeite met falen

• Lege toolbox

• Heftige emoties

• Overpresteren

• Weerstand

• Sociale omgang ‘small talk’

• Anders zijn 



Makkelijk gezegd! 
Maar hoe? 



De aanpak

Complexe opdracht

+ Autonomie 

=> WRIJVING: huuuuh??

=> Bijleren
Zélf denken, zelf doen!



Houvast tijdens uitdagingen: 
de vier leerdoelen 





• Complexe leerinhouden
aanbieden  

• Verplichtingen geven   

• Duidelijke verwachtingen en 
grenzen stellen

• Actie ondernemen:
‘Uit zorg voor jou gaan we …’

• Ondersteuning geven voor mentale 
sterkte 

• Laten werken aan hun interesses

• Zelf laten kiezen en beslissen

• Positiviteit, vertrouwen uitstralen: 
‘Het komt goed!’





Tools en Taal uit de verderDENKplaneet 

kies een
tool

voor je
Doel

Groeitaal!





Dominex

Inzetten op executieve 
functies: Mijn breinkrachten 
‘Ik heb …-kracht!’

Krachten uit: 
Breinhelden voor groep 1 t/m 8; Belinda Herrewijn en Esther Monfils; Bazalt



Toets? Uitdaging? 



Plannen = Taken en Tijd Tellen voor je doel! 



Leerstof inprenten is niet 
hetzelfde als alleen 
herkennen!

“Experimenteren met studeren”: 
Eigen goede studiemethode 
ontwikkelen



Taal = groeitaal!

• Niet zagen maar getallen vragen! 

Meetbaar: Hoelang ga je …? Hoeveel denk je …? Wanneer plan je …?   

• ‘Uit zorg voor jou/ uit zorg voor mijzelf’

Kies: grens (opgelegd, geen keuze) ≠ verzoek (keuze ja of nee)

• Elke hindernis = leerkans

LEREN omgaan met verantwoordelijkheid

• Je kind ‘leest’ wat je zonder woorden zegt! 

in je lichaamstaal: je intenties, teleurstelling, stress …



Angst? Ongerustheid? Ergernis?

• Kies: grens of verzoek 

• Transparante, duidelijke grenzen: 

• Ik –boodschappen vanuit eigen waarde en kracht

• “Wat ik wil is …  Dit is je verantwoordelijkheid. Ik heb daar een idee voor. Ik wil ook graag jouw idee 

horen”

✓ Hoe zorg jij dat je dat uitvoert?

✓ Hoe herstel jij als je het niet hebt gedaan? 

• Verzoek: “Ik zie dat je … Laat je weten als je hulp nodig hebt?”



Nog vragen?



Wat mij vooral zo blij maakte was de manier waarop ze 

doorgezet heeft bij het bouwen, en dat komt zeker ook door 

wat ze op de verderDENKplaneet leert! Vroeger zou de 

frustratie en boosheid omdat het niet ging zoals het moest, 

vuurwerk gegeven hebben; nu zag ik hoe ze het omzette in 

grote creativiteit ... En het doorzetten was gewoon

bewonderenswaardig.

Dankjewel!
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Alle info uit de andere sessies 
vinden jullie binnenkort ook op

www.samenonderwijsmaken.beMERCI! 



praatcafé


