7 Leerprincipes van
Building Learning Power
1. Ontwikkelt kinderen voor een Leven Lang Leren
BLP onderwijs bereidt jonge mensen voor op een leven na school. Ze helpt hen om
mentale, emotionele en sociale bronnen te ontwikkelen en uitdagingen met plezier aan
te gaan, zodat ze antwoorden kunnen creeren op een onzekere en complexe toekomst
en in staat zijn een leven lang te leren.

2. ‘Groei mindset’
Het onderscheid in growth en fixed mindset is een eenvoudig idee dat ontdekt is door
Carol Dweck, psycholoog aan de Stanford University. Mensen (en kinderen) met een
fixed of vaste mindset geloven dat hun basale talenten vaststaan. Het zijn eigenschappen die je niet kunt veranderen. Mensen met een growth of groei mindset geloven dat
IQ tot op zekere hoogte goed ontwikkelbaar is en dat basale competenties ontwikkeld
kunnen worden door middel van toewijding en inspanning. Zij zien intelligentie en talent
slechts als startpunt voor hun ontwikkeling.
Het geloof dat je kwaliteiten ontwikkeld kunnen worden, leidt tot een passie voor leren en
is rechtstreeks van invloed op hoe je omgaat met uitdagingen, hindernissen, het leveren
van inspanning, kritiek en succes van jezelf en anderen. Uit de vele onderzoeken van
Dweck blijkt dat kinderen en jongeren op vrij eenvoudige wijze een groei mindset kunnen
aanleren. Daarnaast spelen leerkrachten en ouders een cruciale rol in het stimuleren en
bevestigen van een groei mindset bij kinderen en jongeren. BLP gaat uit van een groeimindset en gelooft in de trainbaarheid van de natuurlijke capaciteiten van leerlingen.

3. Traint de leercapaciteiten van kinderen in leergewoonten
Het doel van BLP is om het lerend vermogen
bij leerlingen te ontwikkelen. BLP maakt de
vergelijking met sport, waarin het langdurig
en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’ geldt hetzelfde.
Naarmate deze spieren beter worden getraind, in een goede context, neemt het leervermogen van leerlingen toe. BLP traint 17
natuurlijke capaciteiten in 4 gebieden: Veerkracht, Vindingrijkheid, Reflectief vermogen en Interactie.

4. Betrekt ouders als partners in leren
Het trainen van de leerspieren is niet uitsluitend het domein van de school. Ook ouders
dragen natuurlijk bij aan o.a. de ontwikkeling van ‘doorzettingsvermogen’, ‘empathisch
vermogen’ en ‘zelfregulatie’ enz.

5. Creëert een een gezamenlijke ‘leertaal’ voor kinderen
Een belangrijk aspect van BLP is dat het leerlingen taal geeft om over leren te praten.
Hierdoor beseffen ze wat hun eigen rol en verantwoordelijkheid is in hun leerproces. Dit
lijkt iets kleins, maar het is een belangrijke stap in het bewustwordingsproces.

6. Lokt ‘echt leren’ uit door uitdagende leeractiviteiten
Voldoende uitdagingen geven aan kinderen is belangrijk. Uitdagingen worden pas echt
spannend als het antwoord of het eindproduct niet meteen binnen handbereik ligt. Het
vastlopen in een (leer)proces wordt als belangrijke start van leren gezien, omdat het
uitlokken en stimuleren van een onderzoekende houding bij kinderen een belangrijke
taak van de leerkracht is. Het stellen en uitlokken van verdiepende vragen zijn daarbij
een belangrijk hulpmiddel. Verder kan het leerlingen helpen om het proces van vastlopen tijdens leren visueel te maken. Het in beeld brengen van een ‘halfproduct’ is dan
misschien wel boeiender dan slechts het mooie ‘eindproduct’ zoals we nu veelal in
scholen zien.

7. Gericht op interactie in de lespraktijk
In school is de leerkracht de belangrijkste persoon om leren vorm te geven. Bij BLP
hoeft hij niet zijn bestaande programma volledig om te gooien. Wel wordt van hem
verwacht om over zijn eigen leerstrategieen en die van de leerlingen na te denken en
hoe hij het bestaande lesmateriaal zo kan aanbieden dat de leerlingen hun leerspieren
kunnen trainen. De leerkracht wordt daarbij bewust gemaakt van zijn eigen ‘leerkracht
pallet’. Gelukkig is er veel ondersteunend BLP materiaal ontwikkeld en met gerichte BLP
trainingen kunnen leerkrachten zaken meteen in de praktijk uitproberen. Immers BLP is
niet alleen om leerlingen te laten leren, maar ook de professional in de organisatie!
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