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Dit werkblad is van: 

 

Je overtuigingen beïnvloeden jou wellicht meer dan je denkt. Eigenlijk al het 
gedrag dat wij laten zien, wordt beïnvloed door onze overtuigingen. Dat jij 
bijvoorbeeld altijd klaar staat voor je vrienden, komt misschien wel vanuit de 
overtuiging dat je dit heel belangrijk vindt. In dit thema gaan we hier verder op 
in! 

#1 – Dat vind ik belangrijk! 

Uitleg: Wat zijn overtuigingen? 

Iedereen heeft overtuigingen, maar deze zijn niet zo makkelijk vanaf de 
buitenkant te zien. Iemand die het belangrijk vindt om altijd op tijd te zijn, zal 
echt niet bij de eerste ontmoeting zeggen: ''Hoi, ik vind het belangrijk dat jij altijd 
op tijd bent!'' Deze overtuigingen zitten vanbinnen. Wel zul je dit terugzien in 
iemands gedrag, bijvoorbeeld dat diegene altijd zal proberen om op tijd te zijn. 
Hiervoor heeft die persoon geleerd om altijd goed op de tijd te letten. 
 

We kunnen dit het best uitleggen volgens het model van een ijsberg. Bij een 
ijsberg zie je namelijk ook alleen maar het bovenste stukje dat boven water zit, 
maar niet het nog veel grotere deel dat onder water zit! Met overtuigingen is dit 
eigenlijk precies hetzelfde. Je ziet wat mensen doen, namelijk hun gedrag, maar 
je ziet niet wat hun overtuigingen zijn en wat ze daarover geleerd hebben. 
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Opdracht 1.1  

Jullie gaan nu aan de slag met het model van de ijsberg. Zet bij iedere 
overtuiging wat hetgeen is wat je hebt geleerd dat bij deze overtuiging hoort en 
wat het gedrag is dat daarbij hoort.  

Eerst even een voorbeeld: 
Overtuiging: Het is belangrijk dat het altijd gezellig is. 
Geleerd: Ik let er altijd op of iedereen het naar zijn zin heeft. 
Gedrag: Als ik twijfel of iemand het wel naar zijn zin heeft, dan vraag ik dat aan 
diegene 

En dan nu de beurt aan jullie! Laat voor de eerste opdracht het vakje rechts bij de 
ijsberg leeg. Deze komt bij de tweede opdracht aan bod. 

1. Overtuiging: Het is belangrijk om klaar te staan voor een ander. 
Geleerd: 
Gedrag: 
 

2. Overtuiging: Het is belangrijk om er altijd goed uit te zien. 
Geleerd: 
Gedrag: 
 

3. Overtuiging: Het is belangrijk dat mensen mij aardig vinden. 
Geleerd:  
Gedrag: 
 

4. Overtuiging: Het is belangrijk om gezond te eten. 
Geleerd: 
Gedrag: 

 

Uitleg: Helpende en belemmerende overtuigingen 

Overtuigingen ontwikkelen zich vanaf het moment dat je geboren bent. Door 
wat je meemaakt, leer je wat goed en slecht is. Je neemt ook dingen over van de 
mensen om je heen. Als je moeder bijvoorbeeld heel bang is voor spinnen en 
hard begint te gillen als ze er één ziet, dan is de kans groot dat jij ook de 
overtuiging hebt dat spinnen eng zijn en dat je net zo hard mee gaat gillen als je 
er een ziet. Als je deze overtuiging eenmaal hebt, ben je je daar niet meer van 
bewust, maar begin je wel automatisch te gillen als je die spin ziet. En dat is 
natuurlijk lang niet altijd handig, vooral niet als het om een klein, ongevaarlijk 
spinnetje gaat. Een overtuiging die onhandig gedrag geeft, noemen we een 
belemmerende overtuiging. En een overtuiging die nuttig gedrag geeft, 
noemen we een helpende overtuiging. 
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Opdracht 1.2 

Vul in onderstaande vragen voor de overtuigingen uit de eerste opdracht in of 
jullie denken dat het hier gaat om een helpende of een belemmerende 
overtuiging gaat.  

Het is belangrijk om klaar te staan voor een ander. 
O Helpend 
O Belemmerend 

 
Het is belangrijk om er altijd goed uit te zien. 
O Helpend 
O Belemmerend 

 
Het is belangrijk dat mensen mij aardig vinden. 
O Helpend 

O Belemmerend 

 

Het is belangrijk om gezond te eten. 
O Helpend 
O Belemmerend 
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#2 – Jouw overtuigingen 

Uitleg: Onze omgeving 

De vorige keer heb je over het model van de ijsberg geleerd. Je overtuigingen en 
wat je hierover hebt geleerd, zitten in het niet-zichtbare deel van de ijsberg, 
namelijk onder water. Je gedrag zit in het deel van de ijsberg dat wél zichtbaar is, 
namelijk bóven water. Aan dat zichtbare gedeelte kunnen we nog een ding 
toevoegen, namelijk: je omgeving. Je gedrag laat je namelijk zien in reactie op je 
vrienden, familie en je docenten. Maar je gedrag is ook afhankelijk van de ruimte 
waar je in zit: je huiswerk zal je bijvoorbeeld misschien eerder thuis maken dan in 
een volle schoolkantine.  

Opdracht 2.1 

In deze opdracht gaan jullie aan de slag met jullie eigen gedrag en 
overtuigingen! Kies voor het eerste gedeelte een onderwerp uit één van de 
onderstaande onderwerpen. Beantwoord voor jezelf de antwoorden op deze 
vragen.  

Voor het tweede gedeelte van de opdracht bedenkt de een iets wat opvalt aan de 
ander als het om samenwerking gaat. Dit zegt diegene dan tegen de ander en 
vervolgens stelt diegene de vragen die op het werkblad staan aan de ander over 
dat gedrag. Het is belangrijk dat de vragen precies zo gesteld worden als dat ze 
op het werkblad staan en dat jullie hierover niet in discussie gaan. Vervolgens 
draaien de rollen om.  

Onderwerpen: 

• Huiswerk maken 
• Gezond eten 
• Sporten 
• Shoppen in de stad 
• Geld verdienen 

Vragen: 

1. Wat is het gedrag dat je laat zien? 
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2. Waar ben je als je dit gedrag laat zien en met wie ben je daar? 

 
 

3. Kun je vertellen wat het gedrag is dat je precies laat zien? 

 
 

4. Wat heb je geleerd zodat je dit gedrag kunt laten zien? 

 
 

5. Wat is jouw overtuiging waardoor je dit gedrag wilde leren? 

 

 

Uitleg: Veranderen van onze overtuigingen 

 

Overtuigingen ontwikkelen zich al vanaf onze geboorte en deze worden versterkt 
door alle dingen die we meemaken. Als jij het bijvoorbeeld heel belangrijk vindt 
om je vrienden te helpen bij hun huiswerk en je krijgt hier complimentjes over, 
dan is de kans groot dat je nog meer het idee krijgt dat het goed is om voor die 
ander klaar te staan. Dit is natuurlijk helemaal prima als dit helpende 
overtuigingen zijn. 

Maar wat nou als jij helemaal geen tijd meer voor je eigen huiswerk hebt, omdat 
je steeds anderen helpt. Hoe verander je die overtuiging dat het goed is om klaar 
te staan voor anderen dan? Dat kan best lastig zijn! Je kunt niet zomaar zeggen 
dat een overtuiging niet meer waar is en je ontvangt er nog steeds veel 
complimentjes over als je het wel doet.  

Wat je wel kunt doen, is er een andere overtuiging naast proberen te 
ontwikkelen. Zo kun je bijvoorbeeld de overtuiging ontwikkelen dat het 
belangrijk is om anderen te helpen als jij zelf je eigen huiswerk af hebt. In het 
begin voelt dit misschien nog wat onwennig aan: je bent het namelijk zo gewend 
om eerst anderen te helpen, dat je het eigenlijk niet zo eens bent met deze 
overtuiging. Als je echter vaak genoeg dat bepaalde gedrag uitvoert en je daar 
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bevestiging op krijgt, zoals hogere cijfers omdat je je eigen huiswerk nu wel altijd 
af hebt, dan wordt je nieuwe overtuiging steeds sterker. 

Opdracht 2.2 

Nu gaan we kijken naar hoe je gedrag kan veranderen waar je zelf graag van af 
zou willen. Hiervoor ga je dezelfde vragen beantwoorden als in de vorige 
opdracht. Als je deze vragen voor jezelf hebt beantwoord, bedenk je samen met 
je buurman of buurvrouw wat het nieuwe gedrag is dat je graag zou willen laten 
zien en welke andere overtuiging daar dan bij past. Schrijf dit op in de vakjes 
onder de vijf vragen. 

1. Wat is gedrag waar je graag vanaf wilt? 

 
 

2. Waar ben je als je dit gedrag laat zien en met wie ben je daar? 

 
 

3. Kun je vertellen wat het gedrag is dat je precies laat zien? 

 
 

4. Wat heb je geleerd zodat je dit gedrag kunt laten zien? 

 
 

5. Wat is jouw overtuiging waardoor je dit gedrag wilde leren? 

 

 

Dit is het nieuwe gedrag dat ik zou willen laten zien: 

 en daar 

 past deze nieuwe overtuiging bij:   
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#3 – Overtuigingen in een groep
Uitleg: Overtuigingen bij samenwerken

Ook wanneer we met elkaar samenwerken, hebben we te maken met 
overtuigingen. Zo kan de een het belangrijk vinden om samen te werken, maar 
heeft de ander deze overtuiging niet. Maar zélfs als wij allemaal vinden dat 
samenwerken belangrijk is, kunnen wij hier andere overtuigingen over hebben. 
De een kan ervan overtuigd zijn dat iets heel belangrijk is voor samenwerken, 
terwijl de ander daar heel anders over denkt. 

Als je er tijdens het samenwerken achter komt dat de samenwerking niet zo 
lekker loopt, zou je kunnen uitzoeken of dit aan de overtuiging ligt die je 
medeleerlingen hebben, of dat het juist ligt aan de manier waarop iedereen 
deze overtuiging invult. Om hierachter te komen, zou je daarbij vragen kunnen 
stellen als: 

• Vind je samenwerken belangrijk?
• Hoe ziet samenwerken er voor jou uit?
• Wat vind je belangrijk bij samenwerken?
• Als we moeten samenwerken, waar maak je je dan zorgen over?
• Welke dingen vind je nog meer belangrijk naast samenwerken?

Afsluiting 
In de afgelopen trainingen ben je bezig geweest met overtuigingen. Beantwoord 
hierover de volgende twee vragen: 

1. Wat heb je geleerd over overtuigingen?
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2. Hoe ga je wat je hebt geleerd, in de toekomst gebruiken?
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