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1. Framework 
van de 
taalmindset



Pieter is een 
echte 

talenknobbel.

Quand je dois
parler français

devant la classe, 
je me sens mal à 
l’aise. J’ai peur de 
faire des fautes.

I am really
talented in writing. 
I don’t have to put 
in a lot of effort to
write a beautiful

text.



Lees de brief 

Everyone can learn everything (Verburg et al., 2016)
You may not learn everything, but you will learn more!

http://email.mg.gimme.eu/c/eJxNjstuhCAARb9GdiU8FGTBwhk1005sujDpbAFR6SgSxenj6-uqaXLv4tzkJLeTHUcEOEkQFohhhilhBEMMuThlmOSFqCpclLRMUjQPcHDzbKHdwShtZikzSmjTd6mhPRKG4awnlOsszwUHkxxjDFtCi4TUR1QIf_6B21F_e6uas4gXH1em19cvOMZ5Smgdl7v1CS0_eNRPS-Rpi_Nqx2WTXj7bdQjrz_JA7a2p9dWG8exv3wKsMjrvLXwob9QcjsO7mSaoLYjSL9H1zqjoFt8oN4H_w3O3yfQ0Mn03YmheSHstl_dfx-5ZRQ


Maar…

“It is not all growth mindset but 
evidence-informed mindset that all can
grow.” 

(Hattie en Zierer, 2018)





…



Slagzinnen per radarwerk

Theoretische tekst

Inspiratiegids met concretiseringen 
naar de talenklas Frans, Engels, 
Nederlands

Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan)

Open taken, playing the whole
game (Boaler, Perkins)

Self-efficacy (Bandura)

Mindset (Dweck)

Making thinking visible (Ritchhart)

Differentiatie (Tomlinson, 
Struyven)

Feedback (Hattie, William)

Coöperatief leren (Kagan)

Cognitieve psychologie 
(Rosenshine, Weinstein, 
Willingham)

Visible Learning (Hattie)

Cognitieve vaardigheden (Bloom, 
Anderson, Feuerstein, Swartz,…)

…













2. Voorstelling 
project



Voorstelling project
samenwerking met scholen

Open call en infomoment juni 2019  8 scholen

Melle
Sint-Franciscusinstituut

Leuven
Stroom, Sint-Pieterscollege, De Ring

Overijse
Sint-Martinus

Bree
Atheneum GO

Brasschaat
Mater Dei

Ternat
Sint-Jozefinstituut



Voorstelling project
onze teacher design teams

Eerste graad Tweede graad Derde graad

Frans Team 1 x x x

Team 2 x x

Team 3 x x x

Mix Team 4 x

Team 5 x x x

Team 6 x x x

Team 7 x x

Team 8 x





Voorstelling project 
onderzoeksvragen

Op welke manier dient het framework van de taalmindset in de (vreemde)taalklas 
ingezet te worden om een op groei gerichte mindset en leercultuur te ontwikkelen 
bij taalleerkrachten (Engels, Frans, Nederlands) en leerlingen secundair onderwijs?

• Deelvraag 1: Wat is de initiële leercultuur van de taalklas en de initiële taalmindset van de 
leerlingen en de leerkrachten?

• Deelvraag 2: Waarom kiezen leerkrachten vooral voor bepaalde interventies uit het 
framework en wat ervaren leerkrachten en leerlingen als effectief in verband met de 
taalmindset?

• Deelvraag 3: Wat is de leercultuur van de taalklas en de taalmindset van de leerlingen en 
leerkrachten na de interventies?

• Deelvraag 4: Hoe kunnen we het framework van de taalmindset en de daarop gebaseerde 
taaldidactiek optimaliseren?

• Deelvraag 5: Hoe ervaren taalleerkrachten het onderzoeksgeïnformeerd werken en wat zijn 
de belemmerende en bevorderende voorwaarden om onderzoeksgeïnformeerd te kunnen 
werken in teacher design teams?



Voorstelling project
data

• Pre-en posttesting
 Vragenlijst m.b.t. mindset met linken naar tandwielen uit 

framework (leerkrachten en leerlingen)

 Observatie in de klas (m.b.v. kijkwijzer)

• Vragenlijsten/logboek voor participatory action research 
binnen teacher design teams

• Genomen interventies (app) 

• Reflecties door studenten en leerkrachten

• Focusgesprekken met studenten en leerkrachten

• Feedback van experten (Delphi-ronde)



Voorstelling project
app







3. Voorlopige 
onderzoeks-
resultaten



Pretest leerkrachten

• Wat denk je dat hieruit zou gekomen zijn met betrekking tot de 
(taal)mindset van de leerkrachten?

• Kijk naar het filmpje om te zien of je verwachtingen ingelost 
worden.

• Wat neem je zeker mee uit dit filmpje?

Webquest via link in chat of via de QR-code



Pretest leerlingen

423 leerlingen

- Algemene mindset

- Taalmindset

Via link naar poll (link in chat)



4. Reacties, 
vragen, 
suggesties,….



Wil je graag op de hoogte blijven 
van dit onderzoek?

katrien.dewaele@ucll.be


