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Growth mindset 
zinnen

“  Vertel...

“  Wil je dat ik je 
er mee help?

“  Hoe zie jij dat?

“  Hoe heb je dat 
aangepakt?

“  Mag/zal ik met 
je meekijken/ 
meedenken?

“  Zie je een 
eerste stap?

“  Welke volgende 
stap kan jou 
vooruithelpen?

“  Denk eens met me 
mee, wat kan jou 
(verder) helpen?

“  Wat wil je (mogelijk) 
(extra) aandacht geven? 

“  Ik ben benieuwd 
hoe je je hebt 
voorbereid, wil je 
me daar iets meer 
over vertellen? 

“  Weet je (al) hoe 
je dat aan wilt 
gaan pakken? 

“  Wat wil je dat ik 
hiermee doe?

“  Fijn dat we elkaar 
spreken / Fijn dat we 
elkaar weer zien…

“  Wil je eens 
hardop denken 
voor me? 
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“  Gaat het je lukken 
om dat voor (datum) 
in te leveren/klaar te 
hebben?

“  Wat had/heb je 
voor ogen? 

“  Hoe kan je het 
de volgende keer 
aanpakken?

“  Waar ging/gaat 
het volgens jou 
over? 

“  Wat zou je de 
volgende keer 
helpen?

“  Zie je mogelijk een 
link tussen je cijfer 
en je voorbereiding?

“  Hoe kunnen we 
haar helpen om 
deze vaardigheid 
(verder) te 
ontwikkelen?

“  Kun je aan me zeggen 
waar het gesprek volgens 
jou over had moeten 
gaan/heeft te gaan?

“  Kunnen we even 
terugkomen op 
gisteren, wat 
gebeurde er naar 
jouw idee?

“  Wat mij zou 
helpen voor de 
volgende keer is… 

“  Had je 
het cijfer 
verwacht? “  En als je de 

volgende stap eens 
heel klein maakt, 
wat doe je dan? 

“  Mag/kan ik er iets 
naast zetten?

“  Wat is er naar 
jouw idee 
gebeurd?“  Wat heb je 

geprobeerd te 
bereiken?

“  Is er een vraag, 
waarvan je 
graag wilt dat 
ik je die stel?

“  Kunnen we 
iets doen? Wat 
kunnen we doen 
om jou hierin 
verder te helpen?


