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Mijn verhaal 

De Habits of Mind zijn niet meer weg te denken 

uit mijn leven. Maar hoe is dat zo gekomen? Ik 

neem je graag mee in een terugblik, waarbij ik 

opnieuw op zoek ga naar wat mij zo intrigeert 

over de Habits of Mind.  

Het is inmiddels meer dan 5 jaar geleden dat ik 

voor het eerst op zoek ging naar een toevoeging 

voor het onderwijs dat ik op dat moment gaf. Ik werkte toen als leerkracht op een 

basisschool waarbij er veel vrijheid was om je eigen lessen vorm te geven. Naast de leerstof 

goed overbrengen op mijn leerlingen, vond ik het ook belangrijk ze mee te nemen in het 

leerproces. Hoe maak je een goede samenvatting? Hoe weet je of informatie juist is? Hoe 

heb je die som uitgerekend? Allemaal vragen die, meen ik, van wezenlijk belang zijn om 

succesvol te zijn in het leven van je leven. Wellicht speelde ook mee dat ik vaak genoeg 

terugdacht aan mijn eigen schooltijd. Wat wist ik daar nog van? En welke kennis is blijven 

hangen? Natuurlijk zijn er basisvaardigheden waar ik vandaag de dag nog steeds iets aan 

heb, hoofdrekenen en spellingsregels, het zijn niet de minste…Toch was ik als kind en als 

tiener niet heel zelfbewust. Ik deed netjes mijn schoolwerk en had een leuk vriendenclubje. 

Maar kende ik mezelf echt goed? En de wereld? Daar kan ik geen ja op zeggen. Noch heb ik 

de garantie dat dit in een schoolcarrière met Habits of Mind anders was geweest. Ik denk wel 

dat het verweven van de HoM in je curriculum het onderwijs completer maakt. Het leven gaat 

niet alleen maar over leren uit een (online) boek, dingen in je hoofd stampen, regels volgen 

en meetbare resultaten zoals IQ of toetsuitslagen. Ik denk dat het echte leven gaat over 

samen verhalen maken, nieuwsgierig zijn, ‘iets’ creëren en soms ook een beetje pielen en 

klungelen. De 16 habits kun je zien als een soort geheugensteuntje, of een manier om je 

bewust te maken van deze mooie levensvaardigheden. Het biedt je mogelijkheden als je er 

even niet uitkomt. Het maakt je bewuster, je staat meer in contact met jezelf en met anderen.     

En omdat ik echt geloof dat dit is waar het onderwijs om draait, dat dit is wat je overhoudt als 

je na jaren terugkijkt wat je hebt geleerd op school (het residu van het onderwijs) en in het 

leven, dan is dit hetgeen waar ik mij altijd voor in zal blijven zetten. Ik zal mij hardmaken voor 

het beste onderwijs voor ieder kind. En ja, het zou een droom zijn als er over 25 jaar heel 

veel meer Habits of Mind scholen zijn. Maar ik ben al blij met iedere docent of leerling die 

ermee aan de slag gaat.  
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