
“Het was niet saai, hij vond 
het echt lastig! De Habits 
gaven hem dit inzicht.” 
 
Interview met Inge Langelaar 
Rinke Huisman 
 

 
 
Inge Langelaar heeft een aantal jaar 
geleden de plusklas Meer – talent in 
ontwikkeling opgericht. Ze wilde een 
goed doordacht aanbod bieden aan 
kinderen die meer uitdaging nodig 
hebben. Tevens vindt zij het belangrijk 
dat kinderen meer inzicht krijgen in hun 
eigen ontwikkeling en emoties. In de 
plusklas gebruikt Inge structureel de 
Habits of Mind.    
 
Vanaf 2000 ben je al werkzaam in het 
onderwijs en een paar jaar geleden ben je 
de plusklas Meer – talent in ontwikkeling 
gestart. Wat was hiervoor de aanleiding? 
“Een aantal jaar geleden ben ik begonnen 
met de opleiding Master Sen 
Hoogbegaafdheid. Er ging een wereld 
voor mij open. Geen idee hoe het voor 
(hoog)begaafde kinderen in de klas kon 
zijn. Om geen uitdaging te krijgen en 
daardoor niet te leren hoe het is om iets 
niet te kunnen. Niets te leren, niet te leren 
doorzetten, met alle gevolgen van dien. 
Op school ben ik het aanbod aan de 
(hoog)begaafde kinderen vorm gaan 
geven. In de klas, maar ook buiten de 
klas. Ik zag kinderen opbloeien en 
genieten. Toch was het aanbod dat ik kon 
bieden in de klas en in de verrijkingsgroep 
nog te beperkt. Ook in mijn omgeving 
hoorde ik nog geluiden dat kinderen te 
weinig aanbod op school kregen. Dat was 
voor mij het moment om te besluiten 

Meer-talent in ontwikkeling op te richten. Ik 
wilde graag meer kinderen een goed 
aanbod bieden. Meer dan alleen 
verrijkingsstof dat kinderen soms nog wel 
op school krijgen. Een aanbod waar meer 
een lijn in zit. Wat goed doordacht is en 
waardoor kinderen zich meer ontwikkelen. 
Ik wilde deze kinderen ook inzicht geven in 
hun eigen ontwikkeling, hun eigen 
emoties. Oftewel ik wilde ze leren denken, 
leven en leren. 
 
Wij vinden het heel leuk om te zien dat je 
binnen de plusklas de Habits of Mind vaak 
inzet. Hoe ben je voor het eerst met dit 
gedachtengoed in aanraking gekomen en 
wat heeft ervoor gezorgd dat je daarmee 
door bent gegaan?  
“Met mijn medestudenten van de master 
Sen komen wij ongeveer twee keer per 
jaar bij elkaar om elkaar te inspireren, om 
dingen te ontwikkelen of om een workshop 
te volgen. Samen hebben wij een 
workshop Habits of Mind gevolgd. Deze 
was erg inspirerend. Doordat we tijdens de 
workshop ook zelf veel aan de slag waren, 
ervoer ik goed wat de Habits of Mind 
inhielden. Op school was ik al bezig 
geweest met de Mindset theorie van Carol 
Dweck. Ik vond de Habits of Mind meer 
mogelijkheden bieden. Toen ik met Meer 
begon, vond ik de Habits of Mind een 
mooie aanvulling op mijn aanbod in de 
groep. De activiteiten die ik doe met de 
kinderen omvatten het leren denken het 
leren leven en het leren leren. De 
verschillende Habits vormen een 
gemeenschappelijke taal die de kinderen 
ondersteunen bij hun groei op deze 
gebieden.” 
 
Je bent dus overkoepelend bezig met 
kinderen leren te denken, leren te leren en 
leren te leven. Herken jij daar ook de 
Habits of Mind in en geeft dat een 
bepaalde houvast?   
“Eigenlijk bij alle activiteiten die we tijdens 
Meer doen, past een Habit of Mind. 
Sommige Habits gebruiken we heel veel 
en sommige Habits wat minder vaak. Als 
we bijvoorbeeld aan het filosoferen zijn, 
Communiceren we met helderheid en 
precisie en Denken we over denken. Als 
we het Babbelspel doen, Luisteren we met 
begrip en empathie. Zijn de kinderen met 



hun eigen project bezig, dan gebruiken ze 
Doorzetten en staan ze Open voor continu 
leren, zijn ze aan het Creëren, verbeelden 
en innoveren. Doen we een opdracht uit 
de Denktank, dan zijn de kinderen Flexibel 
aan het denken. Ook als kinderen even 
vast lopen kan ik met een Habit een kind 
weer verder helpen. De Habits zijn er 
eigenlijk altijd. De kinderen zijn ook altijd 
aan het denken!”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
We zien dat je veel lesideeën van Habits 
of Mind gebruikt in je dagelijkse praktijk. 
Wat is voor jou (en de kinderen) de 
meerwaarde daarvan?   
“Dit is het tweede jaar dat ik een groepje 
kinderen bij Meer begeleid. Vorig jaar en 
dit jaar ben ik gestart met lessen uit de 
praktijk om de Habits te introduceren. Een 
aantal Habits worden in groepjes 
aangeboden. We praten over de 
verschillende Habits. We bekijken een 
passend filmpje en bespreken dit na 
(bijvoorbeeld het filmpje met de eendjes). 
Daarna volgt er een opdracht waarin de 
aangeboden Habits centraal staan. Door 
de lessen uit de praktijk krijgen de 
kinderen een concreet beeld van wat de 
Habit inhoudt.  
Bij de les over de Alternatieve manen 
maakten de kinderen kennis met 
Reageren met verwondering en ontzag. 
Het was fantastisch om hun reactie te 
zien, toen ze ontdekten dat het geen 

manen waren, maar pannenkoeken. Ze 
gingen gelijk zelf aan de slag om met 
verschillende materialen zelf een 
soortgelijke foto te maken. Ook toen 
kwamen er Habits om de hoek kijken; 
Samen denken en Creëren, verbeelden en 
innoveren.  

Resultaat van de les Alternatieve manen 
 
Bij de les over Kronkelvogels gingen ze 
onder andere Flexibel denken. Dat was 
niet voor iedereen gemakkelijk. Maar 
uiteindelijk werd er Doorgezet en lukte het 
iedereen. Na elke les wordt er 
nabesproken. Wat heb je ervaren, wat heb 
je gevoeld en hoe kun je de Habit vaker 
inzetten?  
 

Resultaat van de les Kronkelvogels  
 
Door de Habits te introduceren aan de 
hand van een activiteit, worden ze zich 
weer bewust van hun manier van denken 
en is het makkelijker om er later tijdens 
andere activiteiten weer naar te refereren. 
Het benoemen van de Habits helpt de 
kinderen zich bewust te worden van hun 
eigen denken en door te denken 
ontwikkelen ze zich weer.”  
 
 
Bedenk jij of de kinderen ook zelf 
activiteiten bij de Habits of Mind? Hoe pak 
je dat aan?   

https://www.habitsofmind.nl/eendjes-vs-de-trap/
https://www.habitsofmind.nl/lesmaterialen/werkvorm-onder-de-loep-alternatieve-manen/
https://www.habitsofmind.nl/lesmaterialen/werkvorm-onder-de-loep-van-rups-naar-vlinder/


“Ik gebruik de lessen uit de praktijk van de 
website, maar ik bedenk ze ook zelf. Ik 
bedenk dan welke Habit ik wil aanbieden 
of welk groepje Habits en dan zoek ik er 
een activiteit bij. Zo heb ik de kinderen een 
aantal opdrachten gegeven waarbij ze 
coöperatief moesten samenwerken. De 
Habits die toen voorbij kwamen waren; 
Samen denken, Open staan voor continue 
leren, Gevoel voor humor en Nemen van 
verantwoorde risico’s.” 

 
Kun je een voorbeeld van een activiteit of 
les geven waarbij de HoM heel goed 
binnenkwamen bij de kinderen of waar er 
hard gewerkt werd aan de ontwikkeling 
van de HoM? 
“Ik heb een keer de kinderen met Kapla 
een brug laten bouwen tussen twee tafels. 
Het was de bedoeling dat we op de brug 
konden staan. De Habits die daarbij 
hoorden waren; Reageren met 
verwondering en ontzag, Samen denken 
en Doorzetten. Het kostte nogal wat tijd en 
moeite voordat de brug af was. Maar toen 
de kinderen er op gingen staan waren ze 
echt verwonderd. Wat een wonder dat de 
brug hen hield! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maar ook tijdens het programmeren, toen 
een leerling vastliep en riep dat de 
opdracht saai was, hielp de Habit 
Doorzetten in combinatie met de Leerkuil 
hem weer verder. Het was niet saai, maar 
hij vond het echt lastig. Door samen te 
praten over de gevoelens die dat bij de 
leerling veroorzaakte, kreeg de leerling 
zicht op zijn eigen gedachten.” 
 
Wij zijn ook bezig met de ontwikkeling van 
een Habits of Mind kaartspel. Welke 
functies of elementen zouden daar wat jou 
betreft echt in terug moeten komen?” 
“Ik kan me voorstellen dat de kinderen 
door het spelen van het kaartspel meer 
inzicht krijgen in hun eigen gedachten. 
Daarnaast denk ik dat het voor kinderen 
belangrijk is dat ze concrete voorbeelden 
zien, van wat een Habit inhoudt. Op die 
manier kunnen ze het koppelen aan wat 
ze zelf al weten en ervaren hebben. Het 
geeft een Habit meer inhoud. Het wordt 
meer dan alleen een zin.”  
 
Wat is jouw gouden tip voor leerkrachten 
die net starten met de introductie van HoM 
en dit een vaste waarde willen laten zijn in 
hun onderwijs? 
Zorg dat je zelf goed weet wat alle Habits 
inhouden en gebruik ze regelmatig tijdens 
je activiteiten. Benoem ze wanneer je ziet 
dat dat kan. Je zult zien dat de kinderen 
dit op een gegeven moment ook zelf gaan 
doen! 
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