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Naar aanleiding van onze foto & omschrijving, de volgende vragen:

- Welke auto rijden we?
- Welke politieke partij stemmen we?
- Naar welk land gaan we graag op vakantie?
- Waar wonen we in wat voor een soort huis?
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Mindset is 
alles !!!



Bron: nji.nl/nl/Gedragsproblemen-
Probleemschets-Cijfers/Cijfers-over-
gedragsproblemen#ch313910

Kijk eens naar de tabel. 
Wat valt op?



Tekst

Overdracht & hoge verwachtingen

Bron: https://www.ad.nl/binnenland/heet-je-florentine-of-destiny-dat-maakt-
nogal-wat-uit-voor-je-schoolcarriere-namen-zijn-niet-neutraal~a72a7639/

Hoge verwachtingen als 
basis voor een goede 

overdracht voor 
sterke doorstroom

https://www.ad.nl/binnenland/heet-je-florentine-of-destiny-dat-maakt-nogal-wat-uit-voor-je-schoolcarriere-namen-zijn-niet-neutraal~a72a7639/


The Pygmalion effect
Self-fulfulling prophecy

Bron: Rosenthal and Jacobson 1968, pagina 3 t/m 17
Significant result: banning the use of intelligence tests to identify students for special education classes

Overtuiging 
aanname 

leraar

Gedrag leraar

Overtuiging 
aanname 
leerlingGedrag 

leerling

Resultaten 
leerling



Excuus taal
of 

Effectieve communicatie?



Internationaal onderzoek 
(meest voorkomend excuus gedrag)
- Behaalde scores uit het verleden
- Labels en/of vermoeden 

van diagnoses
- Land van herkomst ouders
- Geslacht

Internationaal onderzoek 
(minder, maar wel voorkomend)
- Aantrekkelijkheid
- Prestaties van broertjes of zusjes
- Voornaam van de leerling
- De manier waarop gesproken wordt
- Persoonlijkheid en sociale vaardigheden
- Ervaring met en van vorige leerkrachten 

Voorbeelden invloed ‘soepele’ doorstroom

Bron: Rubie-Davies, C. M. (2008). Teacher expectations and labeling. In L.J. Saha & A. G. Dworkin (Series Eds.) Springer International Handbooks
of Education: Vol. 21 International Handbook of Research on Teachers and Teaching (pp. 695-707). Norwell, MA: Springer  Publications.

...  lage verwachtingen



Effecten hoge verwachtingen 
Onderzoek laat zien dat leerlingen van docenten 
met hoge verwachtingen:

• Hogere leerresultaten behalen
• Meer geloof hebben in eigen kunnen dat zij hun kennis 

kunnen toepassen in situaties 
• Meer gemotiveerd zijn
• Meer betrokkenheid hebben bij lessen & eigen ontwikkeling

Bron: Becoming a high expectation teacher. Raising the bar. Rubie-Davies, C. 2015



High Expectation Teacher
Hoe hoog leggen wij de lat?

Bron: Rubie-Davies, C. 2015 

• Welke taal spreken wij tijdens de overdracht?
• Welke mindset hebben de professionals over de mogelijkheden van leerlingen? 
• Wat is in de mindset bepalend voor een soepele doorstroom?



Rolzuiverheid & Eigenaarschap

Wat doe ik? Welk gedrag laat ik zien in mijn rol?

Hoe ben ik gepositioneerd in de organisatie?
Wat kan beter en wat doe ik daarin?

Wat doe ik om mijn team ‘de mindset’ aan te laten zetten .....?

Bron: Becoming a high expectation teacher. Raising the bar. Rubie-Davies, C. 2015



Educatief partnerschap

Bron: Becoming a high expectation teacher. Raising the bar. Rubie-Davies, C. 2015

Hoe voer ik het gesprek met ouders & stakeholders?

Hoe blijven we in onze rol en hoe verstaan we elkaar? 



En nu dan?

Bron: Becoming a high expectation teacher. Raising the bar. Rubie-Davies, C. 2015

Wat is voor jou stap één t.a.v. overdracht & doorstroom?
Wat is nodig? Wat gaat jou in je rol ondersteunen om te 
denken en samen te werken in de doorgaande lijn?

Wat roept deze presentatie bij je op?
Waar zit jouw kans?
Waar zit jouw uitdaging? 


