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 Inleiding

In Nederland presteren meisjes net als jongens goed bij de bètavakken. Toch denken 

veel meisjes dat ze weinig talent hebben voor deze vakken. Al spoedig na de start in het 

voortgezet onderwijs gaan stereotiepe denkbeelden over wie goed is in welke vakken en 

welke vakken, opleidingen en beroepen geschikt zijn voor wie een belangrijke rol spelen.

Om te voorkomen dat veel bètatalent, vooral van meisjes, verloren gaat heeft 

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, de lessenserie 

Verbeeldingskracht ontwikkeld. Hoewel de lessen vooral effectief zijn voor meisjes, zijn ze 

zeker ook nuttig voor jongens. Ook jongens hebben stereotiepe beelden over beroepen 

en hebben persoonskenmerken die hen mogelijk belemmeren in de ontwikkeling van hun 

talenten.

De lessenserie bestaat uit 3 lessen van 50 minuten, bedoeld voor leerlingen, jongens en 

meisjes, in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. 

De lessenserie heeft de volgende doelen:

•  De gedachte ‘voor exacte vakken moet je talent hebben’ omzetten naar ‘hoe meer ik 

oefen voor een vak, hoe beter het gaat’.

•  Leerlingen een realistischer beeld geven van hun potentieel op het gebied van bèta/

techniek.

•  Leerlingen inzicht geven in stereotiepe beelden die zij hebben over ‘mannelijke’ en 

‘vrouwelijke’ opleidingen en beroepen. 

Om deze doelen te realiseren wordt in de lessen aandacht besteed aan de volgende 

onderwerpen:

• Zelfbeeld (les 1)

• Het flexibele brein (les 2)

• Beroepsbeelden (les 3)
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Ontwikkeling van talent

Veel gebruikte modellen voor de ontwikkeling van talent (of begaafdheid) zijn de modellen 

van Gagné en Heller. In deze lessenserie gebruiken we, net als deze modellen, ‘talenten’ 

als potenties of mogelijkheden die een leerling heeft om op een bepaald gebied tot goede 

resultaten te komen. Beide modellen laten zien dat talent zich ontwikkelt onder invloed 

van omgevingsfactoren, zoals het gezin en de school, en persoonskenmerken als zelfbeeld, 

ijver, motivatie. In Nederland hebben we te maken met bepaalde omgevingsfactoren en 

persoonskenmerken die niet gunstig zijn voor een optimale ontwikkeling van bètatalent 

van meisjes.

Omgevingsfactoren

Uit internationaal vergelijkend onderzoek van de Amerikaanse Harvard University blijkt 

dat onze Nederlandse samenleving in sterke mate alfa met vrouwen en bèta met mannen 

associeert, veel sterker dan het geval is in veel andere landen. Dat is niet zo vreemd, 

omdat in ons land veel meer mannen in bètawetenschappen, techniek en ICT werken dan 

vrouwen. De meeste meisjes kennen dan ook geen vrouwen, afgezien van hun vrouwelijke 

bètadocenten op school, die werkzaam zijn in bèta/techniek. Ze hebben dus ook geen 

voorbeelden van vrouwen die enthousiast over dat werk kunnen vertellen. 

Die sterke associatie van alfa met vrouwen en bèta met mannen heeft bovendien tot gevolg 

dat ‘wij’ (ouders, decanen, docenten) jongens meer stimuleren en adviseren richting bèta 

en meisjes meer richting alfa. Bovendien hebben jongens en meisjes zelf, opgevoed in deze 

samenleving, het beeld dat bèta meer geschikt is voor jongens en alfa meer voor meisjes. 

Door invloeden uit hun omgeving kunnen meisjes het idee krijgen dat bèta/techniek niets 

voor hen is.

Persoonskenmerken

Ook de andere factor die van belang is voor de ontwikkeling van (bèta-) talent, namelijk 

persoonskenmerken als zelfbeeld, ijver en motivatie, is voor Nederlandse meisjes met 

bètatalent niet optimaal. Hoewel het meisjes, in tegenstelling tot sommige jongens, meestal 

niet aan ijver ontbreekt, hebben Nederlandse meisjes een erg laag zelfbeeld bij vakken als 

wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Meisjes denken dat ze niet goed zijn in deze vakken 

en dat denken ze al op jonge leeftijd, voordat ze starten op de middelbare school. Daar 

komt bij dat veel leerlingen, zowel jongens als meisjes, denken dat je taal kunt leren maar 

voor exacte vakken talent moet hebben. 

Veel meisjes denken dat ze niet goed zijn in de bètavakken en dat ze daar bovendien niets 

aan kunnen veranderen.

  Achtergrondinformatie
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‘Valse start’ tegengaan

Bovengenoemde punten zijn belangrijke belemmerende factoren als het gaat om het tot 

ontwikkeling brengen van bètapotentieel bij meisjes. We kunnen eruit concluderen dat 

veel bèta/technisch talent bij meisjes verborgen en onbenut blijft. Dat wordt bevestigd 

in Nederlands en internationaal vergelijkend onderzoek. Meisjes hebben een negatief 

beeld over hun eigen kunnen in bèta/techniek, denken dat er niets aan te doen is én 

hebben stereotiepe beelden (vooroordelen) over bèta/technische opleidingen en beroepen 

overgenomen van hun omgeving. Om deze ‘valse start’ in het voortgezet onderwijs tegen 

te gaan is deze lessenserie ontwikkeld. 
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Les 1  Zelfbeeld

Inleiding 

Veel Nederlandse meisjes hebben een erg laag zelfbeeld bij 

vakken als wiskunde, natuurkunde en scheikunde: ze denken 

dat ze er niet goed in zijn. Toch halen ze gemiddeld ongeveer 

even goede cijfers voor deze vakken als jongens. Dit lage 

zelfbeeld is dus niet realistisch. Het veroorzaakt een interne 

dialoog die anders is dan bij vakken waarbij meisjes een 

positief zelfbeeld hebben. Als een meisje bijvoorbeeld een 7 

haalt voor een toets Engels vertaalt ze dit intern naar ‘Ik ben 

best goed in Engels’. Als ze daarentegen een 7 haalt voor 

een natuurkundeproefwerk houdt ze zichzelf voor: ‘Dat 

komt doordat de toets makkelijk was’ of: ‘Ik heb wel een 7 

gehaald, maar eigenlijk heb ik het niet echt begrepen’. 

Een laag zelfbeeld gaat gepaard met minder interesse in een vak, het vak minder leuk 

vinden. Uiteindelijk leidt een onrealistisch laag zelfbeeld tot lage verwachtingen, minder 

plezier en inzet en tot lagere prestaties. Voor de ontwikkeling van bètatalent van meisjes is 

het dus van belang dit onrealistisch lage zelfbeeld te verhogen.

Hoe een laag zelfbeeld kan leiden tot minder goede 

prestaties dan verwacht mag worden, kan leerlingen 

duidelijk worden gemaakt aan de hand van het 

zogenaamde G-schema. Dat is een hulpmiddel uit de 

psychotherapie, dat laat zien dat een gebeurtenis 

gedachten oproept die je gedrag in een bepaalde 

richting beïnvloeden. Die gedachten kunnen bewust of 

onbewust zijn. Met behulp van het G-schema kun je je 

gedrag veranderen en daarmee ook het resultaat van dat 

gedrag. Negatieve gedachten kun je bewust omzetten 

in positieve, met een beter resultaat als gevolg. Meer 

informatie over het G-schema en het gebruik ervan is te 

vinden in de leerlingenbladen.

Lesdoelen

• Introductie van de drie lessen.

• Leerlingen realiseren zich dat hun zelfbeeld niet altijd realistisch is.

•  Leerlingen realiseren zich dat een laag zelfbeeld bepaalde consequenties heeft (via het 

G-schema).

  De lessen

dat ze er niet goed in zijn. Toch halen ze gemiddeld ongeveer 

GEDACHTE

GEVOEL

GEDRAG

GEBEURTENIS

 
GEVOLG
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Voorbereiding

Voor deze les heeft u nodig:

• voor elke leerling een kopie van de leerlingenbladen bij les 1.

• rapportcijfers van het laatste rapport van alle leerlingen.

Neem van te voren de leerlingenbladen bij les 1 goed door. 

Toelichting bij de leerlingenbladen 

Paragraaf 1.1

•  Achtergrondinformatie over zelfbeeld vindt u op de vorige pagina, in de inleiding bij 

 les 1.

Paragraaf 1.2

•  Voor opdracht 2 hebben leerlingen hun laatste rapportcijfers nodig. U kunt hiervoor 

vooraf het cijferoverzicht uitprinten en meenemen, of de leerlingen zelf hun laatste 

rapportcijfers laten meenemen.

•  Bespreek opdracht 2 klassikaal na. Test of hun zelfbeeld klopt met hun rapportcijfers en 

concludeer dat het zelfbeeld niet altijd overeenkomt met de werkelijke prestaties, zoals 

soms het geval is bij meisjes en bètavakken.

Paragraaf 1.3 

•  Enige informatie over het G-schema vindt u op de vorige pagina, in de inleiding bij deze 

les. Meer informatie staat in de leerlingenbladen. Als u zich verder wilt verdiepen in het 

G-schema, dan kunt u hierover onder andere op internet veel informatie vinden.

•  Omdat opdracht 3 en 4 verder ingaan op de situatie/gebeurtenis die leerlingen 

beschrijven aan het begin van opdracht 3, is het van belang dat dit op een goede manier 

gebeurt. Leerlingen kunnen de neiging hebben dit af te doen met: ‘Nee hoor, ik ben 

nooit zenuwachtig voor een proefwerk’, of iets dergelijks. Het is dan zaak leerlingen wat 

verder uit de tent te lokken.

   

Lesschema

Tijd Onderdeel Waar in 
leerlingenmateriaal

Werkvorm

00-15 min. Inleiding 

lessen

Paragraaf 1.1 Door docent

15-30 min. Zelfbeeld Paragraaf 1.2 Klassikaal bespreken opdracht 2

30-50 min. G-schema Paragraaf 1.3 Klassikaal bespreken opdracht 3/4
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Vastdenker


Groeidenker



Les 2 Het flexibele brein

Inleiding

Lang heeft men gedacht dat het brein aan het einde van de kindertijd wel volgroeid was. 

Recent hersenonderzoek laat zien dat de hersenen niet aan het einde van de kindertijd 

volgroeid zijn, maar zich nog tot na het 20ste levensjaar doorontwikkelen.

Hoogleraar onderwijsneuropsychologie Lydia Krabbendam zegt hierover in Het Parool 

van 20 maart 2012: ‘Veel breinontwikkelingen zijn biologisch verankerd; ze vinden bij alle 

kinderen op min of meer dezelfde manier plaats. Het is belangrijk om het onderwijs goed 

op die verschillende ontwikkelfasen af te stemmen. Maar het kinderbrein is óók kneedbaar; 

het wordt mede gevormd door alles wat het meemaakt. Leraren hebben daar meer invloed 

op dan ze vaak denken.’ 

Bij de geboorte staat dus nog allerminst vast hoe een kind zich cognitief zal gaan 

ontwikkelen. Omgevingsfactoren zijn sterk bepalend voor de uitgroei van het brein en de 

ontwikkeling van het kind.

'Mindset'

Behalve biologische en omgevingsfactoren spelen ook psychologische factoren een rol bij 

de ontwikkeling van talenten en capaciteiten. Onze prestaties worden beïnvloed door hoe 

we denken dat onze hersenen werken (mindset). Volgens de Amerikaanse onderzoekster 

Carol Dweck bestaan er twee typen mindsets: de statische en de op groei gerichte mindset. 

Mensen met een statische mindset zou je kunnen typeren als  ‘vastdenkers’ en mensen met 

een op groei gerichte mindset als ‘groeidenkers’. 

Vastdenkers geloven dat hun talenten vastliggen. Je hebt wat je hebt en daar moet je het 

mee doen. Vastdenkers willen alleen taken uitvoeren waarvan zij zeker zijn dat ze deze 

taken aankunnen. Een laag cijfer voor een vak wordt gekoppeld aan dom zijn of er niet 

goed in zijn. En daar stopt het ook. 

Groeidenkers geloven dat zij hun talenten en vermogens kunnen ontwikkelen door 

inspanning, goed onderwijs en doorzetten. Groeidenkers blijven zich inspannen, ook bij 

tegenslag. Zij zullen nagaan wat er verkeerd is gegaan en hoe zij het in het vervolg beter 

kunnen doen. 

Uit onderzoek van Dweck blijkt dat meisjes vaker vastdenkers zijn dan jongens. 

Volgens Dweck bepaalt je mindset, dus de manier waarop je ‘denkt’ dat je hersenen 

functioneren, in hoge mate je succes. 

Groeidenken

Voor leerlingen is het daarom belangrijk meer zicht te krijgen op hun mindset, zich 

te realiseren hoe zij denken en met deze kennis aan de slag te gaan. Om talenten te 

ontwikkelen moeten leerlingen minder denken vanuit een vaste mindset maar meer als een 

groeidenker. Bovendien hebben stereotiepe denkbeelden minder vat op leerlingen met een 
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groei-mindset. Leerlingen kunnen voor verschillende vakken verschillende mindsets hebben. 

Ook de manier waarop docenten reageren op prestaties van hun leerlingen heeft invloed 

op de mindset van die leerlingen. Feedback zoals: ‘Goed gedaan, je bent erg slim’ bevordert 

eerder de ontwikkeling van een statische dan van een op groei gerichte mindset, terwijl 

‘Goed gedaan, je hebt er hard voor gewerkt’ eerder de ontwikkeling van een groei-mindset 

bevordert.

Sterke verbindingen vormen

Voor een goed begrip van mindsets is het handig om enige basale kennis te hebben van 

de neurobiologie. Daarom wordt in de lessen kort uitgelegd hoe hersenen leren. Leren 

bevordert de vorming van meer en sterkere verbindingen (synapsen) tussen de ongeveer 

100 miljard hersencellen (neuronen). Via een synaps geeft een neuron een impuls ofwel  

prikkel door aan een ander neuron. Veel gebruikte verbindingen worden sterker. Impulsen 

worden dan sneller doorgegeven, gedachten worden sneller verwerkt. Verbindingen die 

niet worden gebruikt worden zwakker en verdwijnen uiteindelijk. De vorming van meer en 

sterke verbindingen kun je beïnvloeden door je brein te prikkelen, te trainen, uit te dagen. 

De ontwikkeling van de hersenen na de geboorte wordt dus niet alleen bepaald door de 

genetische aanleg maar ook door stimulering, uitproberen en oefening. Zie ook de uitleg in 

de leerlingenbladen.

Lesdoelen 

• Leerlingen leren hoe fl exibel hun brein is.

• Leerlingen leren dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen.

•  Leerlingen realiseren zich dat ze hun eigen gedachten kunnen veranderen en daarmee 

zichzelf helpen.

Voorbereiding

Voor deze les heeft u voor elke leerling een kopie van de leerlingenbladen bij les 2 nodig. 

Neem van te voren de leerlingenbladen bij les 2 goed door.

Voor deze les maakt u gebruik van een tijdschriftartikel over turner Epke Zonderland (te 

vinden op internet, zie de volgende pagina).

   

Lesschema

Tijd Onderdeel Waar in 
leerlingenmateriaal

Werkvorm

00-05 min. Terugblik en 

inleiding

Paragraaf 2.1 Door docent

05-15 min. Het fl exibele 

brein

Paragraaf 2.2 Inleiding door docent

15-35 min. Wat denk jij? Paragraaf 2.3 Filmpje bekijken

Klassikaal bespreken opdracht 5

35-50 min. Verander je 

gedachten!

Paragraaf 2.4 Klassikaal bespreken opdracht 6
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Toelichting bij de leerlingenbladen 

Paragraaf 2.1

• Samenvatting van wat de leerlingen in les 1 hebben geleerd. (Zie de leerlingenbladen.)

Paragraaf 2.2

•  In de inleiding hierboven vindt u enige achtergrondinformatie over hoe de hersenen 

werken (zie de paragraaf ‘Sterke verbindingen vormen’). Meer informatie vindt u in de 

leerlingenbladen, in de inleiding bij les 2. Verder is veel informatie te vinden in de NLT-

module op www.betavak-nlt.nl (zoek op Hersenen en Leren). 

Paragraaf 2.3

•  Achtergrondinformatie over de mindset-theorie van Carol Dweck vindt u in de inleiding 

bij deze les, hierboven. In paragraaf 2.3 van de leerlingenbladen wordt deze theorie ook 

verduidelijkt voor de leerlingen.

•  Aan het begin van deze paragraaf laat u de leerlingen een artikel over Epke Zonderland 

zien (http://www.hpdetijd.nl/2012-08-07/ep-oogklep-zweeft-als-geen-ander) Het artikel 

is erg lang. Laat vooral lezen: de eerste alinea onder het kopje ‘Denker’ en de paragraaf 

‘Kardinale fouten’. De opdracht die u de leerlingen meegeeft is: ‘Hoe denkt Epke over 

zijn prestaties en welke invloed hebben zijn gedachten op zijn prestaties?’ ‘Is Epke 

een groeidenker of een vastdenker als het om zijn sport gaat?’ Het artikel over Epke 

Zonderland is maar een voorbeeld. U kunt zelf desgewenst een ander voorbeeld kiezen 

van een interview of een internetfi lmpje waarin duidelijk naar voren komt of iemand 

een groeidenker of een vastdenker is. Tip: Veel sporters zijn groeidenkers.

Paragraaf 2.4

•  Tijdens deze les kan het voorkomen dat leerlingen opmerken dat zij ‘echt alles hebben 

gedaan’ om een goed cijfer te halen en dat ze toch een onvoldoende terugkregen. 

Afhankelijk van uw beoordeling van de leerling en de situatie kan het nuttig zijn deze 

leerling te bevragen op wat zij/hij verstaat onder ‘echt alles’.
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Les 3 Beroepsbeelden

Inleiding

We hebben gezien dat veel meisjes een toekomst in bèta/techniek niet overwegen omdat 

zij het idee hebben dat zij niet goed genoeg zijn in de bètavakken. Bovendien associëren 

zij zelf en hun ouders, docenten en decanen bèta/techniek meer met mannen dan met 

vrouwen. Het is dus van belang dat zij:

• een realistischer beeld krijgen van hun talent voor de bètavakken, 

• beseffen dat zij er beter in kunnen worden door zich ervoor in te spannen,

•  zich niet blindelings laten leiden door stereotypen die in onze samenleving bestaan met 

betrekking tot beroepen en opleidingen op het gebied van bèta/techniek.

Jongeren hebben niet alleen een bepaald beeld van hun mogelijkheden en hun identiteit 

op dit moment, maar ook van hun toekomstige mogelijkheden en identiteit. De mate 

waarin een schoolvak, opleiding of beroep bijdraagt aan hoe je jezelf nu en in de toekomst 

ziet is een belangrijke factor om je in te spannen voor dat vak, te kiezen voor die opleiding 

of voor dat beroep (je hecht er dan meer of minder attainment value aan). 

Als je jezelf ziet als iemand die andere mensen helpt, kies je daarbij vakken, een opleiding 

en een beroep waarvan je denkt dat je daarin andere mensen kunt helpen. Als dat het idee 

is dat je van een bèta/technisch beroep hebt zal je hiervoor kiezen. Maar als dat niet strookt 

met het beeld dat je hebt, zal je er niet voor kiezen. In het algemeen sluiten de beelden 

die Nederlandse meisjes hebben van bèta/technische opleidingen en beroepen slecht aan 

bij hun huidige en in de toekomst gewenste identiteit. Het is bekend dat veel meisjes 

en vrouwen een voorkeur hebben voor opleidingen en beroepen waarbij zij iets kunnen 

betekenen voor andere mensen, kinderen, dieren of de maatschappij. Zij kunnen vaak geen 

link leggen tussen deze voorkeur en de wereld van bèta, techniek en ICT, omdat zij een 

stereotiep beeld hebben van die wereld. Bovendien hebben zij vaak te weinig informatie 

om zich een goed beeld van die wereld te kunnen vormen. Daarom wordt er in deze 

lessenserie ook aandacht besteed aan actuele, realistische bèta/technische beroepsbeelden.

Lesdoelen

•  Leerlingen realiseren zich dat ze, zonder dat ze zich hiervan bewust zijn, wellicht al 

beroepen voor zichzelf hebben uitgesloten vanwege hun eigen stereotiepe beelden. 

Bijvoorbeeld dat verpleegkundige een vrouwenberoep is, of dat een technisch beroep 

vies en zwaar is. 

• Samenvatten van de drie lessen.
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Voorbereiding

Voor deze les heeft u voor elke leerling een kopie van de leerlingenbladen bij les 3 nodig. 

Neem van te voren de leerlingenbladen bij les 3 goed door.

Voor deze les maakt u gebruik van (internet)fi lmpjes (met geluid). 

Toelichting bij de leerlingenbladen

Paragraaf 3.1

•  Samenvatting van wat de leerlingen in les 1 en 2 hebben geleerd. (Zie leerlingenbladen.)

Paragraaf 3.2

•  Nadat de leerlingen opdracht 8 individueel hebben gemaakt, laat u de twee fi lmpjes zien. 

Eerst het fi lmpje van Yori en vervolgens dat van Marieke. U vindt de fi lmpjes op www.

ditdoeik.nl door op deze namen te zoeken. Kijk voor meer informatie voor docenten op 

de docentenpagina: www.ditdoeik.nl/docenten 

•  Voor het verrassingseffect is het goed de fi lmpjes direct te starten. Verklap van te voren 

niet dat het om een man respectievelijk vrouw gaat!

•  Bespreek opdracht 8 klassikaal na en concludeer dat je soms een beeld hebt bij een 

bepaald beroep dat niet klopt. 

  Wie dacht dat de werkvoorbereider een man zou zijn? Wie heeft opgeschreven dit wel 

een dagje te willen doen? (Misschien meer jongens?) En hoe denk je daar na het zien 

van het fi lmpje?over? Wie dacht dat de shampoomaker een vrouw zou zijn? Wie heeft 

opgeschreven dit wel een dagje te willen doen? (Misschien meer meisjes?) En hoe denk je 

daar na het fi lmpje over? 

•  Nadat de leerlingen opdracht 9 hebben gemaakt laat u het fi lmpje van Nathalie zien via 

www.ditdoeik.nl 

•  Bij de klassikale bespreking van opdracht 9 kunt u concluderen dat het jammer zou zijn 

om op basis van verkeerde beelden bepaalde beroepen uit te sluiten. 

Paragraaf 3.3

•  Bespreek met de leerlingen wat ze in de drie lessen hebben geleerd (zie 

leerlingenmateriaal).

•  Opdracht 10 is een afsluitende opdracht. U kunt hem individueel laten maken, vervolgens 

in tweetallen laten bespreken en tenslotte klassikaal bespreken. 

   

Lesschema

Tijd Onderdeel Waar in 
leerlingenmateriaal

Werkvorm

00-05 min. Terugblik en 

inleiding

Paragraaf 3.1

15-30 min. Beroeps-

beelden 

Paragraaf 3.2 Filmpjes en nabespreken opdracht 8 

en 9 

30-50 min. Afsluiting Paragraaf 3.3 Klassikaal bespreken opdracht 10
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Geraadpleegde bronnen

•  Over talent en begaafdheid: zie bijvoorbeeld Heller, K. A. (1992). Giftedness research and 

education of the gifted and talented  in Germany. 

•  Internationaal vergelijkend onderzoek op grond van ruim een half miljoen wereldwijd 

ingevulde tests, namelijk de Harvard Implicit Association Test/Gender-Science: Brian Nosek 

et al. (2009), National differences in gender-science stereotypes predICT national sex 

differences in science and math achievement. 

•  Onbenut/onderbenut bètatalent in Nederland: onderzoek van Annemarie van Langen 

van de Radboud Universiteit (2006 en 2008), en van Hanke Korpershoek e.a. van de 

Rijksuniversiteit Groningen (2011).

•  Internationaal vergelijkend onderzoek naar schoolprestaties en benutting van bètatalent: 

TIMMS en PISA. Deze onderzoeken vinden elke drie à vier jaar plaats. 

•  Laag zelfbeeld voor wiskunde: zie bijvoorbeeld Helen Watt e.a. (2006), The leaky 

mathematics pipeline for girls: A motivational analysis of high school enrolments in 

Australia and the USA, en Annita Alting (2003), Nut, Vertrouwen, Toegankelijkheid. Wat 

docenten kunnen doen opdat meer meisjes natuurkunde gaan kiezen.

• G-schema: hierover staat veel informatie op internet.

•  Over de hersenen en implicaties voor het leren: onder andere de breinblog 

Hersenenenleren.nl van Jelle Jolles, publicaties van Margriet Sitskoorn, onder andere Het 

maakbare brein. Gebruik je hersens en word wie je wilt zijn (2006), en allerlei informatie 

op internet. Het voorbeeld van de taxichauffeurs staat in The learning brain door 

 Sarah-Jayne Blakemore & Uta Frith, en het is ook in vele bronnen op internet te vinden.

•  Over mindset: Carol Dweck, Mindset: The New Psychology of Success (2006). Verder divers 

materiaal over mindset op internet. Ook: Carl van Keirsbilck, Meisjes en wetenschap 

(2008), pdf op internet.

• GelukkigHB, www.gelukkigHB.nl

•  Over bèta/technische beroepen: onder andere de VHTO-

beeldenbank Ditdoeik.nl voor leerlingen in het basis- en 

voortgezet onderwijs en hun ouders en docenten. Doel van 

deze website is een realistisch beeld te geven van de diversiteit 

aan beroepen en beroepsbeoefenaars op het gebied van 

bètawetenschappen, techniek en ICT. www.ditdoeik.nl 

in wetenschap- bèta-techniek-ict
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Met dank aan de volgende docenten, die de 

lessenserie hebben getest in hun klas en die 

waardevolle feedback hebben gegeven:

•  Wies Beljaars, docent wis- en 

natuurkunde aan het Jan van Brabant 

College in Helmond

•  Ans Boots, docent natuur- en scheikunde 

aan het Etty Hillesum Lyceum in Deventer

•  Gert Hulzebosch, docent techniek aan het 

Greijdanus College in Meppel

•  Jaap P. J. van der Wal, docent biologie 

aan het Park Lyceum in Almere

Colofon
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