
“Ons team heeft 
haar leermentaliteit 

positief aangepast 
dankzij de methodiek 

van Sandra van 
Aalderen”

Hoewel Sandra’s onderzoek zich speciaal richt op de koppeling 

technologie en onderwijsmentaliteit, vond zij het prima de 

samenwerking met de Paulusschool in een bredere context te 

trekken: “Wat het schoolteam in het leermentaliteitproject van 

Sandra heeft aangereikt gekregen, is inmiddels een permanent 

onderdeel van ons leerproces geworden.”

De link tussen het team en leermentaliteit
Wat Dave triggerde in de presentatie van Sandra is dat 

de manier waarop je naar iets kijkt vervolgens de manier 

beïnvloedt waarop je iets gaat doen. Dave: “Op de Paulusschool 

zagen wij dat de manier waarop wij onderwezen onvoldoende 

de kinderen bereikte. We waren zoekend en binnen het team 

werd daar op uiteenlopende manieren op gereageerd. Daar zag 

ik de link met het begrip leermentaliteit van Sandra: het is maar 

net hoe je er tegenaan kijkt en er dan vervolgens mee omgaat.” 

Dave zag in de aanpak van Sandra ook het voordeel van een 

stukje psycho-educatie dat hij en zijn team mee zouden krijgen: 

“Dit als onderlegger van het begrip leermentaliteit in relatie tot 

hoe dit werkt in je brein.” 

Concrete handvatten
Dave blikt terug op het onderzoek van Sandra op het terrein 

van leermentaliteit en haar werk op de Paulusschool: 

“Wat ze heel mooi doet als zij op school komt, is dat ze op 

een sensitieve manier inschat wat er in het team speelt, 

en dat zij haar vervolgacties in relatie tot leermentaliteit 

aanpast op wat er op dat moment concreet in je team leeft. 

Met alle kennis die we kregen aangereikt, maar met ook alle 

onderzoekshandelingen waarmee we aan de slag gingen, 

hebben we een manier van veranderen opgepakt, waarbinnen 

we re� ectie centraal hebben gesteld. Iedere maand re� ecteren 

we een dag op vooraf bepaalde competenties die van belang 

zijn in de verandering die we doormaken van methodisch leren 

naar leerdoelgericht onderwijs.”

Accent op leermentaliteit van het team
Dave geeft aan dat het vormgeven van leerdoelgericht 

onderwijs betekent dat je automatisch intensief stilstaat bij de 

leermentaliteit van je kinderen: “Eens per maand stonden we in 

het kielzog hiervan ook heel bewust stil bij de leermentaliteit 

van het team. Concreet gebruiken we in dat maandelijkse 

overleg een dagboekje om te re� ecteren op de competenties 

samenwerken, besluitvorming en resultaatgerichtheid. 

Vooral de competentie besluitvorming is van belang in relatie 

tot leermentaliteit. In het volgende re� ectieverslag kijken we 

vervolgens naar waar we dan succesvol zijn geweest en vooral 

ook: hoe heeft de leermentaliteit daar aan bijgedragen? 

Hoe heeft elke collega dat vormgegeven en hoe valt die 

re� ectie op teamniveau uit?” 

Inmiddels permanent onderdeel 
van het leerproces

Wat het schoolteam in het leermentaliteitproject van Sandra 

heeft aangereikt gekregen, is inmiddels een permanent 

onderdeel van het leerproces geworden, stelt Dave positief: 

“Als directeur was ik afwisselend onderdeel van dit teamproces 

én inspirator/motivator. Kijk, uiteindelijk bracht ik dit onderzoek 

naar leermentaliteit van Sandra de school binnen. Het team 

dacht: ‘Oh, er komt nog meer bij’. Vanuit dit perspectief heb 

ik moeten inspireren en motiveren. Ik heb aan het team 

vertrouwen gevraagd en gesteld dat het onderzoek van Sandra 

écht iets zou zijn waar we pro� jt van gingen hebben. Ik had 

zowel vertrouwen in de persoon als in de inhoud. Vervolgens 

kwam ik bij het re� ecteren in de rol van bieder van veiligheid. 

Binnen het hele proces hebben we best wel wat dips met elkaar 

gehad en probeerde ik veiligheid en vertrouwen te bieden 

binnen de teams om daarover te vertellen en samen weer in 

beweging te komen én te blijven. Ook op teamniveau doe je alles 

niet meteen goed en werden collega’s soms boos of verdrietig. 

Mijn rol was om te borgen dat ook dit soort reacties veilig kon 

landen vanuit een positieve en oplossingsgerichte houding.”

Weer greep op onderwijs
Tot slot komt Dave tot een mooie conclusie: “Door onze 

deelname aan dit onderzoek heeft ons team weer greep op 

het onderwijs dat we geven. Ook is er meer plezier in het werk en 

durft het team meer accuraat keuzes maken. Kort samengevat? 

Het onderwijs is weer onderwijs geworden!”

“Als directeur was ik 
afwisselend onderdeel 

  van het teamproces 
én inspirator/

motivator”

Dave van der Valk was eerder directeur van de Paulusschool 

in Enschede: “Sandra van Aalderen hield een presentatie 

over haar onderzoek naar leermentaliteit voor de directie 

van de stichting SKOE waar de Paulusschool onder valt. 

Op dat moment was ik zelf bezig met het doorvoeren van een 

onderwijsverandering op mijn school. In de presentatie van 

Sandra zag ik hiervoor praktische handvatten in relatie tot het 

aspect leermentaliteit en zijn we met haar in zee gegaan.” 

Dave van der Valk, voormalig directeur 

van de Paulusschool in Enschede:
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