
wat je van het kind zou moeten weten 
 

- Wat kan/doet …… goed?  

- Wat vindt …… fijn? 

- Wat is leren volgens ……? 

- Wat bedoelt …… met: Ik verveel me? (Zie figuur 1) 

- Wat vindt …… zelf een goede prestatie?  

- Wat betekent een goede prestatie voor …… ? 

- Wat ervaart …… als beloning?  

- Hoe reageert …… op feedback?  

- Wat voor feedback is dat? 

- Waar schrijft …… succes/falen aan toe? (Dweck) 

- Wat voor soort mensen bewondert …… / heeft …… er een rolmodel? 

- Wat is echt belangrijk voor …… ?  

- Wat ziet …… als hogere doelen? 

- Wat voor toekomstdroom heeft …… ? 

- Hoe speelt …… ?  

- Hoe reageert …… op verlies of mislukking? 

- Hoe gaat …… om met druk / stress / frustratie?  

- Hoe ziet …… zichzelf (in verhouding tot anderen)? 

- Wat is slim (of HB) volgens …… ? (Is het dom om slim te zijn?) 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: mogelijke betekenissen achter ‘verveling’ 

het is te makkelijk 

ik ben een beetje in de war, maar ik weet niet hoe ik om hulp moet vragen 

ik hou er niet van om te (lezen, schrijven, doen, etc) 

het is te moeilijk, ik weet niet waar ik moet beginnen 

het interesseert me niet 

iedereen zegt het en ik wil erbij horen 

het is niet diep/complex/breed genoeg om mij in beweging te krijgen 

ik haal ook wel een A zonder dat ik me inspan, wat is het probleem? 

ik doe het liever anders 

hoe vaak moet ik nog laten zien dat ik het snap voor je me gelooft? 

ik heb iets belangrijkers, dat is privé 

ik vind de docent niet aardig, want … 

ik heb het boek al gelezen, wat kan ik nog meer lezen? 

ik wil hier niet over praten! 

“Ik verveel me” 

kan betekenen: 

… 
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