
Hoe vorm jij je oordeel? 

Masterstudenten worden opgeleid als ‘reflective practitioners’, die in staat moeten zijn om oordelen te 

formuleren op grond van onvolledige of beperkte informatie en daarbij rekening te houden met de 

sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische verantwoordelijkheden die zijn verbonden 

aan het toepassen van de eigen kennis en oordelen (Dublin Descriptor 3). Ook van leraren zonder 

masteropleiding wordt op ieder moment van de dag gevraagd om keuzes te maken en oordelen te 

vormen op basis van wat er speelt in de klas. Onderstaande kaartjes zijn bedoeld om samen met 

collega’s te bespreken. Ga eens een dialoog aan over jullie interpretaties van de kaartjes, hoe dit 

relateert aan het werk op jullie school, met jullie leerlingen. Hoe vormen jullie oordelen over de 

spreuken op de kaartjes? En hoe vormen jullie oordelen over de situaties in de klas waaraan jullie 

denken bij deze spreuken?  



Soms zijn de dingen niet te veranderen.  
Maar het is altijd mogelijk om te 
veranderen hoe je naar ze kijkt. 

Matthieu Ricard



Verander je wensen in doelen en je hebt 
jouw lot in eigen hand. 

Washington Irving



Als je begrepen wilt worden, zeg dan 
precies wat je bedoelt.

David Baird



Succes in je werk is onmogelijk zonder 
plezier in je werk.

Dale Carnegie



Wie de massa volgt, komt niet verder 
dan de massa. Wie zijn eigen weg volgt, 
komt op plaatsen waar nog nooit 
iemand is geweest. 

Albert Einstein



Je hebt lange termijn doelen nodig om 
je niet te laten frustreren door korte 
termijn tegenslagen. 

Charles C. Noble



Ver voorbij het pad van goed en fout, 
meningen en oordelen, bevindt zich een 
open plek: daar ontmoet ik je graag. 

Rumi



Houd je gezicht naar de zon gericht en 
je zult geen schaduwen zien. 

Helen Keller



Opgesloten zijn, is niet altijd achter 
tralies zitten. Je kunt ook een 
gevangene van je eigen overtuigingen 
zijn. 

Maharadji



Er is maar één iets dat een droom 
onmogelijk maakt; de angst om te 
falen.

Paulo Coelho



In een ware dialoog zijn beide partijen 
bereid te veranderen. 

Thich Nhat Hanh



Elke dag ben ik opnieuw leerling. 

Jaap van Sweden



Loop niet weg van mislukkingen, maar 
neem de uitdaging aan te ondekken 
welke goede raad ze voor je verbergen. 

Olaf Hoenson



Gras groeit niet door eraan te trekken 
maar door de wortels water te geven. 

Afrikaans spreekwoord



Handel alsof wat jij doet een verschil 
maakt. Want dat doet het. 

William James



Verander je woorden. 
Verander je wereld. 

Andrea Gardner



Als je de manier verandert waarop je 
naar de dingen kijkt, veranderen de 
dingen waarnaar je kijkt. 

Wayne Dyer



Wat wij in het leven het meest nodig 
hebben, is iemand die ons er toe brengt 
te doen waartoe wij in staat zijn. 

Ralph Waldo Emerson



Het probleem is niet de afstand, maar 
de eerste stap. 

Mme Marie du Deffand



Het is niet omdat we ons met velen 
vergissen dat we daardoor gelijk 
zouden hebben. 

Christian Dior



Bij alles wat uit meerdere delen bestaat, 
is het geheel ook iets wat losstaat van 
die onderdelen. 

Aristotoles



Eén en één is drie. 

Covey



Een wetenschapper moet niet alleen  
nieuwsgierig zijn maar ook 
opmerkzaam.




