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Deel I

Een krachtige leeromgeving voor onze leerlingen creëren lukt pas echt 
wanneer we als leerkracht stevig en krachtig voor de klas kunnen staan. Hoe 
kunnen wij er zijn voor onze leerlingen, als een echte ‘leer-kracht’?

Gelukkige leerkrachten zorgen immers
voor gelukkige leerlingen

(Frederix, 2019)

Een leerkracht die zelf gelukkig is, kan ondersteuning bieden aan kinderen 
zodat ze ten volle kunnen leren. De manier waarop wij naar de leerlingen 
kijken, kan voor hen al een wereld van verschil zijn.

Als wij de innerlijke kracht van kinderen ontdekken, kunnen we helpen die 
kracht verder te ontwikkelen.

In dit boek nemen we je mee naar uitleg en opdrachten die handvatten 
geven om te groeien en er als een ‘leer-kracht’ te staan. We stellen je vragen 
en geven je opdrachten om te ontdekken hoe jij nog meer een inspirerende, 
krachtige leerkracht kan zijn. Tegelijk dagen we je uit om te oefenen in de 
praktijk. Op deze manier nemen we je mee in het groeiproces van een 
‘leer-kracht’. Om te oefenen voor volwassenen is aan dit boek een licentie 
van MyTalentBuilder toegevoegd. Daarnaast bestaat er de Toolbox voor 
jong talent (Dewulf, Beschuyt & Pronk, 2018). Deze kun je gebruiken voor je 
leerlingen omdat hierin ook de talenten beschreven zijn in kindertaal.
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Van een ijsberg is maar een klein stukje boven water te 
zien. We weten dat onder water de berg nog veel groter is



13DEEL I | Hoofdstuk 1 | We zijn meer dan het topje van de ijsberg

We beginnen dit verhaal met een reflectie op onszelf en hoe wij een bijdrage 
leveren aan het groeien van de kinderen met wie we werken.
Van een ijsberg is maar een klein stukje boven water te zien. We weten dat 
onder water de berg nog veel groter is. Zo is dat ook met kinderen en met 
onszelf. Boven water zien we zichtbaar gedrag: dat wat we doen, hoe we ons 
gedragen. Onder water is er nog veel meer. Daar zit alles wat niet zichtbaar 
is, maar wat ons wel maakt tot wie we zijn. We zijn ons weinig bewust van 
dat grote deel van de ijsberg dat onder water zit. En toch stuurt juist het 
deel onder water ons gedrag. Gedachten die we over onszelf hebben, dat 
wat we echt belangrijk vinden, wat we denken dat we kunnen bijdragen aan 
de wereld, overtuigingen, zelfbeeld, talenten, gevoelens en waarden – dat zit 
allemaal in het gedeelte van de ijsberg dat zich onder water bevindt. Echte 
groei begint daar, onder water. Wat speelt daar bij jou en bij de kinderen?

1.1 Versterken van binnenuit zorgt voor een 
duurzame groei

Als we kinderen helpen om de basis onder in de ijsberg bewuster en steviger 
te maken (meer positieve gedachten over zichzelf, een steviger zelfbeeld, 
meer zelfvertrouwen), verandert er ALTIJD iets boven water. Dat betekent 
dat als een kind meer zelfvertrouwen krijgt, het makkelijker om hulp 

1. We zijn meer 
dan het topje 
van de ijsberg
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vraagt. Als een kind positiever over zichzelf denkt, ontstaan er meer fijne 
vriendschappen. Er verandert altijd iets in positieve richting als er onder in 
de ijsberg iets zich positief ontwikkelt. Het mooie is dat veranderingen onder 
in de ijsberg vaak nog vele jaren effect hebben. Langer dan veranderingen 
die alleen in gedrag – boven water – plaatsvinden. Veel duurzamer dus!

In dit boek zal versterken van binnenuit centraal staan. We kiezen telkens 
de route die start van binnenuit. Door zelfvertrouwen te laten groeien komen 
er vanzelf positieve gedragsveranderingen op gang. Bij de kinderen en bij 
jou, als mens en als leerkracht.
Dit versterken van binnenuit doen we via negen thema’s, die in elk deel van 
dit boek voorbijkomen. Al die thema’s zorgen samen voor het versterken 
van binnenuit:

veerkracht talent kijken achter het gedrag

je goed voelen de kring groeidenken

positieve taal systemisch kijken leiderschap

Aan het eind van elk hoofdstuk komen we terug bij de ijsberg, bij het 
versterken van binnenuit. Zo leren we de verbanden te zien en blijven we 
oog houden voor het grote, duurzame doel: kinderen met een realistisch 
zelfbeeld, met voldoende zelfvertrouwen om de leerprocessen aan te gaan 
die het onderwijs van hen vraagt, en met een voorraad veerkracht die groot
genoeg is voor de toekomst.

1.2 Voorbeeld zijn 

Kinderen doen niet wat we zeggen,
ze doen vooral wat we doen.

We kunnen tegen de kinderen zeggen dat het ze helpt wanneer ze veel 
zelfvertrouwen hebben, maar als wijzelf het tegenovergestelde laten zien, 
gaat het niet werken. Het heeft pas effect als wij aan de kinderen laten zien 
hoe wijzelf werken aan ons zelfvertrouwen, hoe wijzelf aan het leren zijn, 
struikelend en vallend. Vandaar dat dit boek telkens twee sporen heeft.


