
“Onze activiteiten 
als school en het 

onderzoek van Sandra 
van Aalderen sluiten 
inhoudelijk mooi op 

elkaar aan”

Goede match
Sandra gaf enige tijd geleden op bovenschools niveau een 

presentatie over haar onderzoek Bèta-Mindset aan de directie 

van de koepel waar Basisschool Schateiland onder valt. Dit 

onderzoek of project heeft als doel een team vanuit een 

groeigerichte leermentaliteit te coachen bij het implementeren 

van W&T of onderzoekend leren. Jeroen: “Op haar vraag of 

er scholen waren die wilden deelnemen, hebben wij positief 

gereageerd. Haar onderzoek vormde een mooie insteek die 

aansloot op de activiteiten die wij al in gang hadden gezet op 

dit vlak. Daarnaast heeft een leerkracht van ons de opleiding 

ontwerpend leren gevolgd en deze collega kende Sandra. 

Het enthousiasme hierover en onze praktische klik met het 

onderzoek van Sandra bleken twee motiverende invalshoeken 

die heel mooi samenkwamen.”

Goede timing
Sandra heeft haar onderzoek over de Bèta-Mindset op een 

zestal scholen uitgevoerd. Jeroen: “Onze school heeft een 

team dat volledig openstaat voor dit soort ontwikkelingen. We 

hebben als een spons alle informatie van Sandra opgezogen. 

We snappen wat zij ermee beoogt én we kunnen er in de 

praktische zin veel mee. De timing van haar initiatieven en 

onderzoek sloten goed aan bij onze schoolontwikkeling. We 

hadden ook leerkrachten die er nog wat twijfelend in stonden, 

maar die zijn juist door haar project op een heel natuurlijke 

wijze meegetrokken in onze schoolontwikkeling. Voor ons als 

management is het spannend om te zien of je team openstaat 

voor dit soort ontwikkelingen, maar mede door de enthousiaste 

inbreng van Sandra heeft het team hier volmondig ja op 

gezegd.”

Kies bewust en neem de tijd
Jeroen ziet alle gedachten en activiteiten rondom Bèta-Mindset 

niet als iets wat ‘erbij komt’, maar eerder als voorwaardelijk: 

“Het hoort integraal binnen je totale schoolontwikkeling en 

eigenlijk moet je het integreren in al je activiteiten. Uiteraard 

begint het met een stukje theorie, en dat vinden wij ook heel 

logisch, maar we hebben ook ruimte gevraagd én gekregen 

voor de leerkrachten om alle input van Sandra in hun eigen 

tempo om te zetten naar concrete schoolontwikkeling. Dat 

geldt voor het Ontwerpend en Onderzoekend leren waar wij 

een nieuwe methode voor hebben ingevoerd, voor een nieuwe 

leesmethode én voor het ontwikkelingsgericht werken bij de 

kleuters. We hebben bewust ingestoken op die drie aspecten 

zodat alle leerkrachten de ruimte kregen om vanuit die nieuwe 

gedachte aan de slag te gaan.”

Zorgen voor voldoende draagvlak
Binnen al deze mooie ontwikkelingen had Jeroen vooral 

de rol van inspirator en motivator van zijn schoolteam: “Ik 

heb met name gestuurd op voldoende draagvlak voor deze 

nieuwe manier van werken. Samen met de interne begeleiders 

vormde ik de spil tussen Sandra en de leerkrachten en 

tijdens elke bijeenkomst hebben we geëvalueerd: sluiten alle 

ontwikkelingen die we invoeren goed aan en waar moeten we 

eventueel samen met Sandra kleine aanpassingen bepalen en 

doorvoeren?”

Praktische handvatten
Jeroen kan zich voorstellen dat andere basisscholen ook 

geïnspireerd raken om aan dit ontwikkelproces te beginnen. 

Graag geeft hij hen enkele praktische handvatten mee: “Kijk 

eerst hoe je alle praktische zaken binnen je school kunt 

koppelen aan de groeigerichte mentaliteit. Dit vind ik bijna een 

voorwaarde voor een lerende cultuur. Verder moet er binnen 

je team écht een basis van vertrouwen ontwikkeld worden, 

inclusief een gevoel van veiligheid ten opzichte van elkaar. De 

open dialoog met elkaar speelt hier ook een rol in. Dit is waar 

het project van Sandra enorm bij helpt. Als dit niet gebeurt, 

haal je nooit uit je team wat erin zou kunnen zitten.”

Blijven volgen en bijsturen
Uiteraard zijn Jeroen en zijn collega’s benieuwd of zij met al 

deze inzet daadwerkelijk bij de leerlingen een kiem weten te 

planten voor een onderzoekende leerhouding. Jeroen: “Dit 

is wellicht moeilijk meetbaar, maar je kunt het uiteraard wel 

volgen. Allereerst door goed te kijken naar je collega’s en te 

monitoren hoe zij met deze ontwikkelingen omgaan. Hoe is 

hun houding hierin in de klas? En hoe praten we met elkaar in 

pauzes en na schooltijd over de ontwikkeling van kinderen en 

alle activiteiten die we hiervoor in gang zetten? We proberen 

elkaar hierin op een ontspannen manier scherp te houden.”

“Voor ons als 
management is het 
spannend om te zien 
of je team openstaat 
voor dit soort 
ontwikkelingen”

Jeroen Hulsmeijers is directeur van Basisschool Schateiland. 

Hij werkt nauw samen met onderzoeker Sandra van Aalderen: 

“Sandra was betrokken bij ons project op Basisschool 

Schateiland om de denkkracht van onze leerkrachten te 

vergroten. Kort gezegd: de fi xed mindset bij hen omzetten naar 

een groeigerichte mentaliteit in het team. Dit uitgangspunt 

hebben we gekoppeld aan concrete ontwikkel- en speerpunten 

vanuit de integrale schoolontwikkeling waar Basisschool 

Schateiland op dit moment mee bezig is.”

Jeroen Hulsmeijers, directeur Basisschool Schateiland:
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