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Titel van deze les: De succesweegschaal 
 
Uitdaging: Overtuigingen   
Denkwolk onderwerp: Inzet 
Vakgebied(en): Sociaal emotionele ontwikkeling 
Doelgroep (OB/MB/BB): OB/MB 
Maker: Cecile Hertog 
 
Doel: Welke vaardigheid of welk inzicht leren kinderen? 
De kinderen kunnen/weten/leren de formule Succes = intelligentie X 
strategie X inzet en komen er achter dat intelligentie en de juiste 
strategie iets is wat vast staat, maar dat je met het vergroten van je 
inzet het succes kunt vergroten. 
 
Benodigdheden: 

• Een grote weegschaal en blokken in verschillende maten, liefst met 
picto’s erop. 1 is intelligentie (half blok), 2 is strategie (half blok), 
3 is succes (2 hele blokken), 4 is inzet (25 kleine blokjes), zie 
bijlage 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Het blad met de MI cirkel (bijlage 1) 
 
Voorbereiding leerkracht: 
Zet de weegschaal en de blokken klaar, maak duidelijk waar de blokken 
voor staan (met bijvoorbeeld een picto voor de onderbouw of woorden 
voor de middenbouw) 
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Beschrijving activiteiten: 
 
Inleiding: 
Pak de 4 blokken erbij, bekijk en bespreek eerst wat er te zien is op de 
blokken. Hou niet vast aan de begrippen intelligentie, strategie, inzet en 
succes, maar sluit aan bij wat het kind er voor een taal aan geeft. Dit 
zullen woorden zijn als slim zijn, een goed idee/manier, je best doen, 
winnen/het lukt/een oplossing. 
Vertel erbij dat iedereen deze blokken heeft en mag gebruiken. 
 
Kern: 
Vraag het kind of het kind een hobby heeft of een sport beoefend. Zo 
kun je het verhaaltje en de inhoud van de activiteit aanpassen aan de 
belevingswereld van het kind. Als het kind bijvoorbeeld op zwemles zit, 
kun je een verhaaltje vertellen over een kind dat gaat leren zwemmen. 
 
Laat het kind omschrijven wanneer het kind succes heeft (als het kan 
zwemmen) Zet de grote blok van het succes aan 1 kant van de weegschaal. 
Laat beschrijven wat er gebeurt en wat er nodig is (de weegschaal gaat 
helemaal naar beneden). 
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Pak dan de blok van de intelligentie. Laat het kind eventueel kiezen welke 
slim je daar voor nodig heb (lichaamsslim) Zet deze blok aan de andere 
kant van de weegschaal en vraag het kind wat er gebeurt en wat er nodig 
is (de weegschaal blijft hetzelfde, dus er moeten meer blokken bij) (voor 
succes heb je meer nodig dan alleen intelligentie). 

 
Pak dan de blok van de strategie en zet die erbij. Vraag het kind wat er 
gebeurt en wat er nodig is (de weegschaal gaat een beetje omhoog, maar 
er moeten meer blokken bij) en laat verwoorden of beschrijf hoe dat 
komt (een goede manier draagt bij aan meer succes, maar ook die twee 
alleen zijn niet voldoende). 
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Pak als laatste de kleine blokjes van de inzet en laat steeds een beetje 
meer inzet erbij leggen en verwoorden wat er gebeurt (de weegschaal 
komt steeds meer in balans) en laat verwoorden of beschrijf hoe dat 
komt (hoe meer inzet, hoe groter het succes). 
Als de weegschaal in balans is stop je even en laat je zien dat je nog inzet 
over hebt, wat zou je hier mee kunnen doen (meer diploma’s halen, 
wedstrijden gaan zwemmen, Olympisch kampioen worden). 
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Laat ze als laatste verwoorden waarom de blokken deze verschillende 
maten hebben (intelligentie staat vast, de juiste strategie ook maar dan 
kunnen wel verschillende strategieën zijn, inzet kan heel weinig zijn maar 
ook heel veel, succes is zo groot omdat je altijd moet streven naar het 
beste) . 
De juiste taal geven aan de inhoud en de begrippen is per kind en per 
leeftijd verschillend. Probeer je hierin zoveel mogelijk aan te passen. 
 
Slot: 
Laat de kinderen zelf een probleempje bedenken dat we moeten gaan 
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oplossen of een activiteit bedenken waarbij inzet heel belangrijk kan zijn. 
Laat ze zelf het verhaaltje erbij vertellen en de blokken benoemen 
hierbij. Welke slim heb je nodig? Wat is je goede maniertje (en wat zou 
een minder goed maniertje zijn)? Hoeveel inzet heb je waarschijnlijk 
nodig? Waar is de hoeveelheid inzet afhankelijk van? Enz. 
Laat ze vervolgens de weegschaal vullen en kijken wat er gebeurt. 
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Bijlage 1: MI cirkel 
 

Welke slimmen kun je zijn? 

 

• Taalslim 
• Rekenslim 
• Beeldslim 
• Muziekslim 
• Beweegslim  
• Samenslim 
• Zelfslim 
• Natuurslim 
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Bijlage 2: Picto’s 
 
Intelligentie: 

  
 
Inzet: 

 
 
Strategie: 
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Succes: 

  
 

 


