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Plus est
en vous

Pocketboek

Plus est en vous. De Brugse Lodewijk van Gruuthuse (1422 – 1492) wist het al. Er zit meer in u, je
kunt altijd groeien. Als je daar zelf maar in gelooft. In die zin zou je kunnen stellen dat Carol
Dweck haar theorie over de growth en de fixed mindset geïnspireerd heeft op de wapenspreuk
van een Vlaamse middeleeuwer. Maar dit zou wellicht te chauvinistisch zijn. Maar goed. Het is
een feit dat de laatste jaren de theorie van Dweck haar ingang heeft gevonden in onder andere
het Vlaamse en Nederlandse onderwijs. Als het dan de verdienste is van de auteurs om op een
heel aangename en enthousiasmerende manier het concept van de growth mindset inhoudelijk en praktisch aan
leerkrachten over te brengen, dan is het (nog maar eens) de verdienste van de mensen van uitgeverij Bazalt om dit
boekje op het spoor te komen en naar het Nederlands te vertalen. Zelf ben ik al een tijdje bezig met Carol Dwecks
theorie rond de growth en fixed mindset en ik moet zeggen: dit boekje springt er voor mij uit.
Waarom? Omdat de auteurs de theorie van Carol Dweck beknopt maar heel juist naar de leerkrachten (en ouders)
brengen en onmiddellijk vertalen in heel wat praktische strategieën om meteen mee aan de slag te gaan. Ze formuleren
een krachtig antwoord op de vraag van veel leerkrachten en ouders: ‘Hoe maak ik van dit kind/deze jongere een
gemotiveerde leerling die ervan overtuigd is dat hij alleen maar beter kan worden in de dingen die hij leert en onderneemt?’
Het boek bestaat uit de volgende zeven delen die ik hieronder gewoon weergeef, omdat de titels van elk deeltje perfect
voor zich spreken:








Deel 1: Wat is mindset?
Deel 2: Met vallen en opstaan
Deel 3: Gerichte inzet
Deel 4: Feedback beter dan compliment en beloning
Deel 5: Metacognitieve vaardigheden
Deel 6: Let op je taalgebruik
Deel 7: Een growth mindset voor de groep

Elk deel bestaat uit korte heel leesbare stukjes die het thema kort, nuchter en zonder omwegen benaderen. Je hebt
meteen een duidelijk en juist beeld. Concrete voorbeelden en praktische suggesties brengen alles tot leven.
En wat het allemaal nog beter maakt: het boek in de Nederlandse vertaling is, mits de leerkracht de nodige ondersteuning geeft, perfect behapbaar door kinderen uit de hogere jaren van het basisonderwijs en leerlingen uit het
middelbaar onderwijs. Een creatieve leerkracht maakt er immers direct een leuk en leerrijk werkboekje van. Onder die
vorm heeft het dan ook een sterke psycho-educatieve waarde.
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