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Framework van 
de taalmindset

WAT IS HET FRAMEWORK VAN DE TAALMINDSET?
Neurowetenschappelijk en leerpsychologisch onderzoek leert ons dat de leermotiva-
tie van leerlingen bepaald wordt door het geloof in hun eigen kunnen en de bereid-
heid om uitdagingen aan te gaan. Een essentiële voorwaarde om te leren is dus een 
growth mindset bij leerlingen en bij leerkrachten.1 De klaspraktijk toont echter aan 
dat de nadruk vaak op ‘juiste’ antwoorden ligt en dat niet het leren uit fouten maar het 
correcte resultaat centraal staat. Die cultuur, gericht op presteren, gaat uit van de ver-
onderstelling dat je taalvermogen vastligt van bij de geboorte. ‘Je hebt een talenknob-
bel of niet’, ‘Je hebt talent voor taal of net niet’. Er is geen of weinig geloof in verander-
baarheid. Een dergelijke cultuur zal dan ook weinig mogelijkheden tot groei creëren.

Maar wat als leerkrachten uitgaan van de tegenovergestelde veronderstelling, name-
lijk dat het niet van bij de geboorte vastligt wat leerlingen (zullen) kunnen? Dat intel-
ligentie dus ontwikkelbaar is. Het artikel ‘Everyone can learn everything’2 illustreert 
die onmogelijke (veronder)stelling met de afbeelding van de koe en de dolfi jn. Het is 
een stelling die ons uitdaagt om de gedachte ‘Dat lukt nooit’ uit te stellen. Een koe die 
naast een dolfi jn in de golven speelt: onmogelijk, toch?

‘Everyone can learn everything’3
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Een growth mindset is een oefening in het blijven zoeken naar mogelijkheden, zon-
der dat het utopisch hoeft te zijn. Carol Dweck pareerde het verwijt van de utopie 
zelf met: “You may not learn everything but you will learn more.”4 De achterliggende 
gedachte was dat leerkrachten niet te snel het ‘plafond’ van de leerlingen bepalen, 
maar de leerlingen opvolgen met een meer open blik. Die leerkrachten stellen een 
oordeel uit, omdat je zo als leerkracht pas echt kan inzetten op de maximale groei 
van je leerlingen. Waarom zou je immers moeite doen als het eindresultaat toch al 
vastligt? Een growth mindset als uitgangspunt, zowel bij leerlingen als bij leerkrach-
ten, is dus cruciaal voor een ander verhaal van leren en een andere leercultuur. Het 
resultaat is een (vreemde)talenklas waarin fouten maken mag en waarin alle leerlingen 
uitgedaagd worden.

Maar ook al is geloof noodzakelijk, het is niet voldoende om leerlingen effectief te la-
ten groeien. Of zoals John Hattie het stelt: “It is not all growth mindset but evidence-
informed mindset that all can grow.”5 Je hebt als leerkracht én als leerling ook een 
aanpak, inzichten en strategieën nodig om groei effectief te ondersteunen en effec-
tief te groeien. Dan kijken we in de eerste plaats naar strategieën waarvan de waarde 
al uit onderzoek blijkt en die je als leerkracht flexibel kan inzetten in je eigen klassen. 
Evidence-informed aan de slag dus. Die onderzoeksgeïnformeerde inzichten en stra-
tegieën maken deel uit van het framework van de taalmindset.

De keuze voor de zeven tandwielen (motivatie, verwachtingen, transfer, zelfregula-
tie, feedback, samenwerken en taken) is geïnspireerd op inzichten uit onderwijs-
onderzoek (motivatiepsychologie, cognitieve psychologie, leerpsychologie...).6 Een 
aanzienlijk aantal onderzoekers en theorieën inspireerde ons bij het ontwikkelen van 
het framework, zonder dat we de ambitie hadden om een allesomvattend model te 
bieden. Het bundelt in de eerste plaats onderzoeksinzichten die relevant zijn voor 
het (vreemde)talenonderwijs. Zo bouwt het framework een brug tussen onderwijs-
onderzoek en de (vreemde)talenklas, met als doel een onderzoeksgeïnformeerde 
(vreemde)talendidactiek in het secundair onderwijs te ondersteunen. Verschillende 
onderzoekers7 bestempelen de relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijsprak-
tijk namelijk als veeleer problematisch: onderwijsonderzoek functioneert te weinig 
als katalysator voor de klaspraktijk. Het framework kan leerkrachten aan het denken 
zetten over wat het betekent om leerlingen optimaal te begeleiden bij het leren van 
talen. We duiden de onderzoeksinzichten en vertalen die voor de talenklas aan de 
hand van concrete suggesties, voorbeelden en interventies. Ze bieden opties en geen 
kant-en-klare oplossingen of pasklare antwoorden.
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HOE IS HET FRAMEWORK VAN DE TAALMINDSET 
OPGEBOUWD?
Het framework bestaat uit zeven tandwielen die leren mogelijk maken en versterken. 
Zo geven de twee grootste  lichtblauwe  tandwielen de voorwaarden aan om te leren. 
Ze vormen dan ook de poortwachters van het framework. Het kleinste,  rode  tandwiel 
is dat van feedback. Het is het kloppende hart van het framework, omdat feedback het 
leren richt en aanstuurt. Zodra het leren is ontsloten door de poortwachters, dragen 
de andere,  witte  tandwielen bij tot het ontstaan van een leercultuur en de ontwikke-
ling van een growth mindset.
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 Figuur  Opbouw van het framework van de taalmindset.
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De tandwielen beklemtonen dat draaien aan een tandwiel meteen ook een impact 
heeft op de andere tandwielen. De tandwielen zetten en houden elkaar in beweging.

Elke poortwachter en elk tandwiel vormen een hoofdstuk in deze publicatie, waarbij 
de samenhang tussen de tandwielen telkens expliciet benoemd wordt door een  
in de marge met een nummer dat verwijst naar het nummer van het desbetreffende 
hoofdstuk. Daarnaast helpt de index op het einde van dit boek om belangrijke con-
cepten te situeren binnen de verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk is als volgt 
opgebouwd:
– Inhoudstafel: we starten telkens met een duidelijk overzicht.
– Krachtlijnen: dit zijn slagzinnen die de meest essentiële onderzoeksinzichten met 

betrekking tot dat tandwiel weergeven. Die worden in de tekst aangeduid met het 
icoontje .

– Casus: de casus betrekt het tandwiel op een herkenbare situatie in de (vreemde)
talenklas en verduidelijkt het belang van het tandwiel in die situatie.

– Tekst: de tekst herhaalt de krachtlijnen en werkt die verder uit. Elke tekst biedt ver-
schillende suggesties van wat een taalleerkracht concreet kan doen om de kracht-
lijnen te realiseren.

– Voorbeelden: naast de suggesties in de tekst bieden apart uitgewerkte voorbeel-
den extra inspiratie om concreet aan de slag te gaan in de (vreemde)talenklas. Die 
voorbeelden zijn de concrete vertaalslag van de generieke onderzoeksinzichten 
naar de specifieke klascontext Engels/Frans/Nederlands. In de tekst zijn enkele 
voorbeelden opgenomen, maar bijkomende voorbeelden vind je op het digitale 
platform Sofia. Die onlinevoorbeelden duiden we aan met het icoontje . In de 
tekst zelf krijgen die onlinevoorbeelden telkens een naam, zodat het concrete 
voorbeeld gemakkelijk terug te vinden is op het digitale platform.

– Literatuur: de literatuurlijst bevat de bronnen en referenties waarop het tandwiel 
gebaseerd is en vormt een goed uitgangspunt voor de lezer die meer wil weten 
en lezen.

Algemeen: we spreken in dit boek over de leerling en de leerkracht in termen van 
hij/hem/zijn. We deden dit uitsluitend omwille van de leesbaarheid van de tekst.

Welke inzichten staan centraal in elk hoofdstuk? Het volgende overzicht bundelt de 
krachtlijnen per hoofdstuk.
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Hoofdstukken Krachtlijnen

Poortwachter 1

zijn
gemotiveerd 
om te leren 

K1: Leerkrachten en leerlingen beseffen de impact van emoties en motivatie 
op leren.

K2: Leerlingen voelen zich (emotioneel) betrokken bij de leerinhouden.
K3: Leerkrachten ondersteunen de autonomie van de leerlingen.
K4: Leerlingen voelen zich competent om de taak aan te vatten.
K5: Leerkrachten en leerlingen voelen zich (emotioneel) veilig en verbonden 

in de klas. 

Poortwachter 2

hebben hoge 
verwachtingen 
en zetten in 

op groei

K1: Leerkrachten en leerlingen zijn zich bewust van hun mindset en werken aan 
een growth mindset.

K2: Leerkrachten en leerlingen hebben hoge verwachtingen voor elke leerling.
K3: Leerkrachten waarderen de verschillen tussen leerlingen en zetten in op 

gedifferentieerde uitdagingen.
K4: Leerkrachten en leerlingen zien fouten als waardevol voor het leerproces.
K5: Leerkrachten en leerkrachtenteams meten hun impact.

Tandwiel 3

zetten in op 
leren als 
transfer

K1: Leerkrachten vermijden cognitieve overbelasting en ondersteunen het 
werkgeheugen.

K2: Leerkrachten koppelen cognitieve en metacognitieve denkvaardigheden 
aan het leerproces.

K3: Leerkrachten maken leren en denken zichtbaar.
K4: Leerkrachten en leerlingen zetten in op de transfer van kennis en 

denkvaardigheden.
K5: Leerkrachten en scholen stellen leren en denken centraal en werken aan 

een leercultuur.

Tandwiel 4

stimuleren en 
ontwikkelen  
zelfregulatie

K1: Leerlingen ontwikkelen zelfregulatie op een continuüm van leerkracht-
regulatie naar coregulatie naar zelfregulatie.

K2: Leerkrachten ontwerpen een leeromgeving die zelfsturing uitdaagt,  
(aan)leert, ondersteunt en waardeert.

K3: Leerlingen ontwikkelen cognitieve, metacognitieve en motivationele 
strategieën en leren die samen inzetten.

Tandwiel 5

geven 
effectieve 
feedback

K1: Leerkrachten en leerlingen waarderen, begrijpen en handelen naar 
feedback.

K2: Leerkrachten en leerlingen zetten doelen en succescriteria in als richting-
aanwijzers voor feedback.

K3: Leerkrachten geven feedback die het groeiproces van de leerling 
 begeleidt en versterkt.

K4: Leerlingen ontvangen feedback in de zone van naaste ontwikkeling 
(op het niveau +1).

Tandwiel 6

zetten in op 
samenwerkend 

leren 

K1: Leerlingen leren van en met elkaar en versterken daardoor elkaars leren.
K2: Leerlingen leren samenwerken en worden hierin ondersteund.
K3: Leerkrachten geven groepstaken die uitnodigen tot samenwerken.

Tandwiel 7

focussen op 
relevante en 
open taken

K1: Het curriculum vertaalt leerinhouden naar relevante taken.
K2: Leerkrachten ontwikkelen taken en opdrachten die leerinhouden 

 transfereerbaar maken.
K3: Leerkrachten voorzien in gedifferentieerde uitdagingen op het niveau +1.


