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1. Inleiding 

 

"Het leert je het monster dat je hoofd met lawaai en ruis vult in te ruilen voor een toestand van 

rust, evenwicht en tegenwoordigheid van geest (‘awareness’)" (Mindset, Reardon & Dekkers, 

2011, p. 7). De Mindset Methode is een methode die dient als mentale ondersteuning bij (top) 

sporters. In deze methode wordt gewerkt en gehandeld vanuit het ‘actiedenken’. Hierin 

waarneemt men zonder oordeel, geeft men handelingen kwaliteit en focust men op het hier en 

nu. De zes pijlers binnen de Mindset Methode dienen om actiedenken te ontwikkelen. De 

eerste twee pijlers 'aardige ogen' en 'goede fouten' zijn het fundament van de Mindset 

Methode. Hierop volgen de pijlers nieuwsgierigheid, zelfkennis, zelfdiscipline en acceptatie. 

Ook zijn er de 9 instrumenten. Deze zijn ontwikkeld binnen de Mindset Methode om je te 

helpen met het bereiken van je doel. Ze zorgen voor mentale rust en je kunt deze dagelijks 

inzetten. De 9 instrumenten zijn triggerwords, visualiseren, ademhaling, beweeglijkheid en 

hartslag, herstelmoment, rituelen, oogcontrole, geluid en innerlijke muziek. Door in aanraking 

te komen met de Mindset Methode is de onderzoeker met een andere insteek les gaan geven, 

namelijk met meer aandacht voor het mentale aspect bij haar leerlingen. Volgens de 

onderzoeker geeft de Mindset Methode hele duidelijke handvaten die men goed in kan zetten. 

Bij dans komt meer kijken dan alleen het fysieke gedeelte, het mentale gedeelte is ook van 

belang.  

 

In deze vertaling van de Mindset Methode vind je een lessenreeks van 10 jazz danslessen voor 

jongvolwassenen waarin de Mindset Methode zit verwerkt. Dit is een voorbeeld, de vertaling 

van de onderzoeker, wat jullie docenten dans kan inspireren om eigen lessen te maken die 

mentale begeleiding bevatten. De opdrachten kunnen worden toegepast in verschillende 

dansstijlen en bij verschillende doelgroepen, de opdrachten zijn namelijk niet specifiek 

gericht op de stijl jazz. In de praktijk heeft de onderzoeker het vertalen van de 6 pijlers en de 

9 instrumenten naar dans uitgeprobeerd. Aan de uitkomsten is het nut van coaching tijdens 

een dansles goed op te merken. De leerlingen van de onderzoeker gaven aan dat de intrinsieke 

motivatie meer werd aangesproken en er werdt er genoemd dat de methode kleine handvaten 

en tools aanreikte om een beter niveau te bereiken. Door bijvoorbeeld het visualiseren konden 

de leerlingen een oefening beter sturen en dwaalden hun gedachten minder af. Hierdoor 

stonden zij bewuster in de les en konden zij de oefening beter uitvoeren, met meer 

zelfvertrouwen. De lessenserie heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen meer de focus hebben 

kunnen leggen op wat wel lukt in plaats op wat er niet lukt. 
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2. Technische doelen 

 

Aan het eind van de lessenreeks kunnen de leerlingen bewegingen met elkaar verbinden door 

een flow te hanteren door middel van een vloeiende bewegingskwaliteit toe te passen.  

 

Aan het eind van de lessenreeks kunnen de leerlingen tijdens een 

grondoefening/grondbeweging gebruik maken van gewicht geven als het gaat om dicht bij de 

vloer zijn in combinatie met handplaatsing en armkracht. 

 

Aan het eind van de lessenreeks kunnen de leerlingen onderscheid maken tussen een 

curve/contraction/ronde rug/arche en zijn ze bewust van de oorsprong van de beweging in de 

uitvoering tijdens een oefening. 

 

3. Opbouw oefeningen van de volledige les 

 

-Inswinger/opwarming 

-Plié/tendu 

-Stretch staand + grond 

-Buikspieren  

-Grondoefening  

-Diagonaal sprongen 

-Across the floor staand/grond/combinatie 

-Eindcombinatie 

-Eventuele cooling down 
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4. De 6 pijlers 

 

De eerste les met de Mindset Methode staat in het teken van de 6 pijlers van de Mindset 

Methode: aardige ogen, goede fouten, nieuwsgierigheid, zelfdiscipline en acceptatie. Reardon 

en Dekkers (2011) beschrijven de zes pijlers om actiedenken te ontwikkelen. De eerste twee 

pijlers 'aardige ogen' en 'goede fouten' zijn het fundament van de Mindset Methode (Reardon 

& Dekkers, 2011, p. 26).  

 

4.1 Les 1: De 6 pijlers 

 

Pijler 1: Aardige ogen  

In deze maatschappij wordt het naar jezelf kijken met ‘aardige ogen’ belemmerd door het vele 

oordelen. Je kan naar jezelf en de wereld kijken met een oordelende blik, maar je kan dit ook 

doen met een waarnemende blik (Reardon& Dekkers, 2011, p. 26). Aardige ogen houdt in dat 

je op het juiste moment je emoties neutraliseert zodatdeze niet ervoor zorgen dat je uit balans 

raakt. Zo richt je je juist op zaken die er toe doen. Het trainen van aardige ogen kan door 

jezelf en collega's welgemeende complimenten te geven. Dit zorgt ervoor dat je van 

gedachten naar gevoel gaat. Dit houdt in dat je gaat actiedenken. Kritisch kijken is ook 

belangrijk, maar dit hoeft niet in verband  te staan aan een negatief gevoel. Het is belangrijk 

dat je je brein op een positieve manier stimuleert (Reardon & Dekkers, 2011, p. 27).  

 

Pijler 2: Goede fouten  

Fouten maken is een onderdeel van het leven en van prestatie leveren. Tijdens de Olympische 

spelen in Bejing lieten topatleten weten dat ze altijd kijken naar hoe ze kunnen leren van hun 

fouten. Er was weinig emotie te horen in hun stem als ze vertelden wat er fout ging, ze 

analyseren objectief wat er fout ging en bekeken hoe ze hiervan kunnen leren (Reardon & 

Dekkers, 2011, p. 28). Je inzet is erg belangrijk bij goede fouten. Je moet jezelf belonen voor 

je inzet en niet voor het behaalde resultaat. Als je ‘goede fouten’ toepast, zal je mentale 

vooruitgang boeken (Reardon & Dekkers, 2011, p. 29).  

 

Pijler 3: Nieuwsgierigheid  

Wanneer iets vreemd aanvoelt wil dit niet zeggen dat het niet goed is. Nieuwsgierigheid naar 

je eigen kunnen is een belangrijke waarde om te veranderen. Om verandering aan te kunnen 

brengen naar het actiedenken moet je nieuwsgierig zijn naar waarom zich bepaalde dingen 
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steeds blijven herhalen  (Reardon & Dekkers, 2011, p. 41).  

  

Pijler 4: Zelfkennis  

Vergelijk het sporten met op vakantie gaan. Alles wat je nodig hebt dat zit in je koffer die je 

bij je hebt. Sport bestaat uit vier factoren: tactiek, conditie, techniek en het mentale. De 

'consument' moet meestal meer investeren in het mentale gedeelte dan hij daadwerkelijk 

beseft (Reardon & Dekkers, 2011, p. 45). Zelfinzicht in je eigen kunnen betekent dat je je 

eigen krachten goed kan inschatten (Reardon & Dekkers, 2011, p. 46).  

 

Pijler 5: Zelfdiscipline  

Door een verhoogde zelfdiscipline kan een sporter de juiste keuzes maken op het juiste 

moment. De sporter kan dan lef tonen en meer risico nemen  (Reardon & Dekkers, 2011, p. 

64). Er zijn bepaalde zaken waar je geen invloed op kan hebben, in deze zaken moet je geen 

mentale energie steken. Je moet je bewust worden van de irritatie en je moet onvermijdelijke 

zaken accepteren. Wat je als sporter niet kan beïnvloeden moet je leren loslaten. Als je 

aandacht geeft aan deze zaken zullen je prestaties hieronder lijden en zal dit voor 

verhaaldenken zorgen (Reardon & Dekkers, 2011, p. 65).   

 

Pijler 6: Acceptatie  

Als de vijf voorafgaande pijlers zijn toegepast leer je dat je bepaalde zaken die je niet kan 

veranderen gewoon moet accepteren. De basisvoorwaarden voor vooruitgang en verbetering 

zijn acceptatie en je aandacht als sporter weer opnieuw focussen op de kwaliteit van je 

handelingen. Je mentale flexibiliteit wordt vergoot door acceptatie. Ook niet onbelangrijk is 

dat acceptatie ook zorgt voor rust en zelfvertrouwen, wat een positief effect heeft bij het 

presteren (Reardon & Dekkers, 2011, p. 82).  

 

Mindset doel: Aan het eind van de les kunnen de leerlingen de 6 pijlers koppelen aan 6 

oefeningen uit de dansles door hierbij hun ervaring op te schrijven. 

 

Opdrachten 

 

Introduceer de 6 pijlers voordat de les begint en licht ze toe. Koppel de 6 pijlers aan 6 

oefeningen uit je les. Hang per gekoppelde oefening een papier met desbetreffende pijler op 

de spiegel zodat deze zichtbaar is voor de leerlingen. Hang de gekoppelde pijler pas op als de 
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oefening aan bod komt. Laat de leerlingen de pijler toepassen bij de gekoppelde oefening. De 

leerlingen schrijven na de oefening kort hun ervaring op van de desbetreffende oefening 

gekoppeld aan de pijler. Je kunt er ook voor kiezen om in plaats van te schrijven, de 

ervaringen te bespreken. Geef aan dat deze ervaringen ook positief kunnen zijn, niet persé 

alleen iets wat beter kon. 

 

De onderzoeker heeft er bewust voor gekozen om niet aan elke oefening een pijler te 

koppelen, om zo ook nog oefeningen over te houden waar de leerlingen niet op een pijler 

hoeven te focussen, maar alleen op de oefening. 

 

- Aardige ogen (waarnemen zonder oordeel): Across the floor combinatie. 

- Goede fouten (hiervan leren): Tendu/plié. 

- Nieuwsgierigheid (naar eigen kunnen): Grondoefening. 

- Zelfkennis (zelfinzicht): Eindcombinatie. 

- Zelfdiscipline (juiste keuzes, juiste moment): Inspringen (zelf kiezen kwart, half of heel + 

combineren, als je maar 4 keer springt) bijv: voor, kwart, kwart, half/ half, half, half, half/ 

heel, half, half, voor/ half, half, heel, voor/ half, kwart, kwart, heel etc.)  

- Acceptatie (zaken die je niet kunt veranderen, accepteren): Stretch. 

 

De leerlingen van de onderzoeker konden de pijlers goed koppelen aan de oefening. Vooral de 

pijler zelfdiscipline was erg duidelijk. De leerlingen maakten goed hun eigen keuzes hoe de 

sprongen eruit kwamen te zien en schakelden snel als de volgorde van het aantal sprongen 

weer aangepast moest worden. Hierdoor was er een duidelijk verantwoordelijkheidsgevoel 

wat te zien was. 

 

5. De 9 instrumenten 

 

De negen lessen hierna staan in het teken van de 9 instrumenten. Er zijn 9 instrumenten 

ontwikkeld binnen de Mindset Methode die je helpen met het bereiken van je doel. Deze 

instrumenten zorgen voor rust mentale rust en je kunt deze dagelijks inzetten (Reardon & 

Dekkers, 2011, p. 160).  De 9 instrumenten zijn: triggerwords, visualisatie, ademhaling, 

beweeglijkheid en hartslag, herstelmoment, rituelen, oogcontrole, geluid en innerlijke muziek. 
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5.1 Les 2: Triggerwords 

 

Om jezelf positief te beïnvloeden kan je één of twee woorden herhalen. Dit kan voor, tijdens 

en na een situatie waarin deze van toepassing zijn, bijvoorbeeld een tenniswedstrijd. Dit zijn 

triggerwords (Reardon & Dekkers, 2011, p. 105). Triggerwords zorgen ervoor dat je niet in 

verhaaldenken terechtkomt.  

Ze sturen gedrag op een effectievere manier aan dan lange instructies, dit komt doordat ze 

automatische, onbewuste processen in werking zetten (Reardon & Dekkers, 2011, p. 106). 

Een belangrijk kenmerk van triggerwords is je alertheid op peil houden. Door het bewust 

hardop zeggen van deze woorden, kun je het onbewuste triggeren (Reardon & Dekkers, 2011, 

p. 107).  

 

Mindset doel: Aan het eind van de les kunnen de leerlingen op verschillende manieren 

triggerwords toepassen bij oefeningen uit de les, en geven deze triggerwords een positieve 

input in relatie tot dans. 

 

Opdrachten 

 

Laat de leerlingen voordat de les begint twee triggerwords opschrijven die zij deze les willen 

gebruiken bij bepaalde gekozen oefeningen. De leerlingen schrijven deze triggerwords groot 

op papier. Kies oefeningen uit waar de triggerwords worden opgehangen op de spiegel zodat 

deze zichtbaar zijn voor de leerlingen. Kies ook oefeningen uit waar de triggerwords niet op 

de spiegel hangen, maar laat de leerlingen de triggerwords in het hoofd zelf opnoemen. 

Bespreek eventueel na de les met de leerlingen of de triggerwords een positief effect hadden 

en laat de leerlingen dit toelichten. 

 

De onderzoeker heeft de leerlingen triggerwords laten opschrijven die gekoppeld zijn aan de 

plié/tendu oefening en de eindcombinatie. Bij de tendu/plié oefening hingen de triggerwords 

op de spiegel en bij de eindcombinatie noemden de leerlingen hun triggerwords op in hun 

hoofd. De leerlingen vonden de triggerwords zien op de spiegel het fijnst, hierdoor werden de 

leerlingen herinnert aan de triggerwords en hadden deze een positief effect op de oefening. 
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5.2 Les 3: Visualiseren 

 

Het denken in beelden, de connectie tussen het mentale en het fysieke en voorstellingen 

maken van situaties en de manier waarop je je daarin opstelt en gedraagt,de connectie tussen 

het mentale en het fysieke en dat is visualisering en het denken in beelden, dat is 

visualisering. Je raakt met je angsten bekend als je ze bewust oproept en zult ze dan ook 

sneller herkennen (Reardon & Dekkers, 2011, p. 108). Bedenken wat je sterke dan wel 

zwakke punten zijn en deze virtueel te trainen is een goede oefening. Zie eerst een bepaalde 

fout voor je en de negatieve emoties die hierbij horen. Als je je hierna realiseert dat dit 

nogmaals fout kan gaan, maar je weet hoe je dit moet corrigeren, is het hoogstwaarschijnlijk 

dat je overvallen wordt door zenuwen (Reardon & Dekkers, 2011, p. 110).  

 

Mindset doel: Aan het eind van de les kunnen de leerlingen een oefening visualiseren en heeft 

de visualisatie een positief effect op de oefening in relatie tot dans. 

 

Opdrachten 

 

Gebruik een moeilijk oefening uit je dansles. Verdeel de leerlingen in duo’s. Laat de 

leerlingen naar elkaar kijken terwijl ze de oefening uitvoeren, met de focus op hun partner. 

Laat degene die gedanst heeft na de oefening bedenken wat er niet zo goed ging tijdens de 

oefening, wat kon er beter? Laat diegene vervolgens de hele oefening visualiseren in zijn/haar 

hoofd, met de ogen gesloten. Herhaal de oefening, voer hem nogmaals uit. Laat hierna de 

duo’s hun ervaring opschrijven of laat ze met elkaar praten. Laat degene die aan het dansen 

was praten over het verschil tussen de eerste keer en de tweede keer dansen.Hielp de 

visualisatie? Waarom hielp het? Leg uit. Degene die aan het kijken was vertelt wat diegene 

heeft gezien en wat het verschil was. Natijd wissel je van rol. 

 

De onderzoeker heeft de werkvorm visualisatie gebruikt in een grondoefening. De leerlingen 

zijn niet echt gewend om floorwork te doen en vinden dit soms lastig omdat dit nieuw is voor 

ze. Na de visualisatie oefening was er een groot verschil te zien bij het uitvoeren van de 

grondoefening. De leerlingen voelden zich zelfverzekerder en konden beter anticiperen op 

wat de volgende stap/beweging zou zijn tijdens de oefening. De leerlingen zaten in een 

doorgaande flow en de oefening was veel duidelijker. 
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5.3 Les 4: Ademhaling 

 

Als je een onregelmatige ademhaling hebt, is dit een signaal van verhaaldenken. Als je je 

aandacht op je ademhaling richt kom je in direct contact met je lichaam en in het hier en nu 

van actiedenken(Reardon & Dekkers, 2011, p. 110).  

 

Mindset doel: Aan het eind van de les kunnen de leerlingen hun ademhaling reguleren tijdens 

de stretch en deze zelf inzetten op momenten dat de ademhaling input kan geven aan een 

bepaalde beweging. 

 

Opdrachten 

 

Laat de leerlingen hun ademhaling reguleren door deze vast te zetten tijdens een oefening. Dit 

werkt het beste tijdens een rustige oefening, bijvoorbeeld een stretch. Zet het aantal tellen van 

in en uitademen vast, waardoor er een vast patroon in ademhaling ontstaat. Laat bij een andere 

oefening de leerlingen zelf onderzoeken waar ze het beste kunnen in en uitademen, om zo een 

bepaalde beweging input te geven. Bespreek eventueel na de les met de leerlingen hoe het 

ging bij het reguleren van de ademhaling en de ademhaling zelf indelen. Laat de leerlingen 

toelichten wat er goed ging of wat er niet goed ging en waarom. Gaf de ademhaling reguleren 

of zelf de ademhaling indeleneen positieve input met betrekking tot de oefeningen? 

 

De onderzoeker heeft er voor gekozen om het reguleren van de ademhaling bij de stretch te 

plaatsen. Het inademen gebeurde op 1-4, en het uitademen op 5-8. De leerlingen kwamen in 

een patroon te zitten wat zorgde voor regelmaat en rust. Bij de eindcominatie mochten de 

leerlingen van de onderzoeker de ademhaling zelf indelen en drie momenten kiezen waar ze 

bewust in en uitademen en de beweging hierdoor input geven. Het kiezen van deze momenten 

vonden de leerlingen prettig omdat ze het zo helemaal zelf konden bepalen en het hierdoor 

natuurlijk voelde. 

 

5.4 Les 5: Beweeglijkheid en hartslag 

 

Beweeglijkheid beïnvloedt meteen de hartslag, deze is een perfecte graadmeter voor je 

energieniveau. Is je hartslag te hoog, dan kun je deze weer op een optimaal niveau brengen 

door onder andere je herstelmoment te verlengen en je ademhaling dieper te maken (Reardon 
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& Dekkers, 2011, p. 112). Het vermogen om mentale rust te bereiken staat in verband met de 

hartslag en conditie. Je lichaam moet goed en snel kunnen herstellen, om zo uit het 

verhaaldenken te komen (Reardon & Dekkers, 2011, p. 113). 

 

Mindset doel: Aan het eind van de les hebben de leerlingen een nieuwe les geleerd en 

uitgevoerd door middel van deze grotendeels fysiek uit te voeren zonder verbale uitleg. 

 

Opdrachten 

 

Geef een nieuwe les, of een les met veel nieuwe oefeningen. Benader het nieuwe materiaal 

vanuit een fysieke insteek. Laat de leerlingen kennismaken met de nieuwe oefening door deze 

vaak te herhalen. Geef geen verbale uitleg maar focus op het fysieke aspect. Praat na de les 

met de leerlingen over hoe ze de fysieke insteek hebben ervaren en of dit voor hun goed 

werkte. 

De onderzoeker had een nieuwe les en gebruikte de fysieke benadering op verschillende 

manieren: 

- Nieuwe warming up: doe de warming up eenmaal zonder de muziek, voer hierna de 

warming up uit met de muziek, laat de leerlingen de warming up oppikken en ervaren door 

het fysiek te doen en te herhalen. 

- Plié/tendu: na een korte verbale uitleg over het toevoegen van wat nieuw material, gelijk 

fysiek uitvoeren met de muziek. 

- Nieuwe stretch: gelijk fysiek uitvoeren met de muziek. 

- Nieuwe sprongen over de diagonaal: gelijk fysiek uitvoeren met de muziek, herhalen. 

- Nieuwe sprongcombinatie over de diagonaal: gelijk fysiek uitvoeren met de muziek, 

herhalen. 

- Nieuwe across the floor combinatie: gelijk fysiek uitvoeren met de muziek, herhalen 

- Grondoefening: gelijk fysiek uitvoeren met de muziek 

- Nieuwe eindcombinatie: voer de combinatie eenmaal uit zonder muziek, geen verbale uitleg. 

Hierna de combinatie uitvoeren met de muziek, herhalen. 

 

De leerlingen van de onderzoeker vonden de fysieke benadering erg prettig. Het was 

conditioneel zwaar, maar de leerlingen vonden dat door de fysieke benadering, de les lekker 

door kon gaan zonder stops. Door fysiek hard te werken en vaak de nieuwe oefeningen te 
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herhalen door deze uit te voeren, konden de leerlingen het nieuwe materiaal goed oppikken. 

 

5.5 Les 6: Herstelmoment 

 

Een voorwaarde om met een optimale focus te kunnen presteren is bewust gebruikmaken van 

herstelmomenten. Als je voelt dat je mentaal en fysiek op scherp staat, kun je er weer voor 

gaan (Reardon & Dekkers, 2011, p. 113). Voelen de spieren gespannen aan, span ze dan even 

aan en ontspan daarna weer. Ook helpt het om je armen en benen dan even te laten hangen en 

´uit te schudden´ (Reardon & Dekkers, 2011, p. 114). 

 

Mindset doel: Aan het eind van de les hebben de leerlingen herstelmoment frases uitgevoerd 

tussen oefeningen die veel inspanning vereisen/zwaar zijn, en hebben de herstelmoment frases 

een positief effect op de gehele dansles. 

 

Opdrachten 

 

Creëer een korte frase die bestaat uit spierontspanning en algemene ontspanning, die je kunt 

herhalen op een muzieknummer die aangenaam is om te horen. Plaats de herstelmoment 

frases tussen oefeningen die veel inspanning vereisen/zwaar zijn. 

 

De onderzoeker heeft de volgende frase gebruikt als een herstelmoment (muziek: Grace 

VanderWaal – Moonlight): 

 

- Rek uit terwijl je alle spieren aanspant en ontspan met een plié en beide armen zwaaien via 

zij, in de tweede posititie parallel  4 keer 

- Rol af, zwaai van rechts naar links in plié met ontspannen armen, in de tweede positive 

parallel  8 keer 

- Rol op tot staande positive en schud je armen en benen los van elkaar  16 keer totaal 

(armen 8 keer, benen 8 keer) 

 

De onderzoeker heeft de herstelmomenten geplaatst na een sprongcombinatie over de 

diagonaal, na een across the floor combinatie en na de eindcombinatie. Praat na de les met je 

leerlingen over hun ervaringen met de herstelmomenten in relatie tot het dansen. De 

leerlingen van de onderzoeker spraken over dat de herstelmomenten prettig waren om de 



13 
 

volgende oefening met een frisse energie en geode focus te starten en dat de herstelmomenten 

ervoor zorgden dat er stil kon worden gestaan bij eigen lichaam om te ontspannen en op te 

laden. 

 

5.6 Les 7: Rituelen 

 

Het krijgen van een veilig gevoel en je in het hier en nu brengen, hier zorgen rituelen voor. 

Deze vaste gedragingen kun je zien als een dynamische meditatie en zorgen ervoor dat je 

vanuit het juiste gevoel begint. Doordat rituelen hetzelfde zijn geven ze zekerheid (Reardon & 

Dekkers, 2011, p. 114).  

 

Mindset doel: Aan het eind van de les kunnen de leerlingen een eigen ritueel en het ritueel 

van een mede danser uitvoeren in de les gekoppeld aan een oefening. 

 

Opdrachten 

 

Laat iedere leerling een persoonlijk ritueel beschrijven wat werkt voor diegene. Verdeel de 

verschillende rituelen over oefeningen in de les, koppel de rituelen aan oefeningen die hierbij 

passen. Laat de leerlingen de rituelen gekoppeld aan de oefeningen uitvoeren. Bespreek 

eventueel na de les de met de leerlingen hoe ze de verschillende rituelen ervaarden en laat ze 

dit toelichten.  

 

De onderzoeker heeft de volgende rituelen gekoppeld aan de volgende oefeningen: 

- Voeten opwarmen: voor de warming up. 

- Water drinken en staart weer goed doen: na de buikspieren. 

- Passen in gedachten herhalen: voor de diagonaal sprongcombinatie. 

- Oefening samen nabespreken: na de across the floor combinatie. 

- Relaxen: aan het eind van de les. 

 

Het ritueel relaxen en de oefeningen samen nabespreken werkte erg goed. De leerlingen 

konden door het nabespreken de oefening nog even goed samen bekijken en evalueren wat er 

wel en niet goed ging. Door het relaxen waren de leerlingen volledig ontspannen en konden 

zij hun hoofd helemaal leegmaken na een intensieve les. 
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5.7 Les 8: Oogcontrole 

 

Beïnvloeding van buitenaf, daar is oogcontrole een belangrijk instrument voor. Het is 

belangrijk je waarneming optimaal te houden door de focus op jezelf te houden, deze zal 

hierdoor ook beter worden (Reardon & Dekkers, 2011, p. 115). 

 

Mindset doel: Aan het eind van de les kunnen de leerlingen op verschillende manieren hun 

focus inzetten en hierbij snel kunnen schakelen tussen deze verschillende manieren. 

 

Opdrachten 

 

Verander bij een paar oefeningen in je les het front naar achter of naar elkaar. Zo ligt de focus 

bij de oefening en de muziek, en de letterlijke focus niet meer bij de spiegel. Laat de 

leerlingen ook een eigen richting kiezen bij een oefening. Als je sprongen behandelt in je les, 

laat je leerlingen dan de focus meenemen en de focus ook de andere kant op uitvoeren. Speel 

met de focus bij verschillende oefeningen. Zet focuspunten vast en laat de leerlingen zelf hun 

focus beslissen. Laat de leerling bij een oefening naar elkaar kijken, in duo´s. Voer eerst de 

oefening uit zonder focus en hierna met focus. Degene die heeft gekeken bespreekt met 

zijn/haar partner wat het verschil was tussen de oefening zonder focus en de oefening met 

focus. Wissel hierna van rol. Bespreek eventueel na de les met je leerlingen hoe ze de 

verschillende manieren van focus ervaarden en ze dit toelichten. 

 

De onderzoeker heeft voor de volgende manieren gekozen om gebruik te maken van 

verschillende soorten focus: 

 

-De warming up wordt met de focus naar achter gedaan (hoek 5). 

-De tendu/plié wordt tegenover elkaar uitgevoerd. 

-De stretch wordt in een eigen richting gedaan. 

-Diagonaal inspringen sprongetjes met focus naartoe + weg. 

-Diagonaal sprongcombinatie met focus vastgezet naar bewegingen toe. 

-Across the floor combinatie: kijken naar partner, zonder focus vastzetten, met focus 

vastzetten, noteren wat het verschil was. 
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De leerlingen van de onderzoeker vonden de focus zelf vastzetten prettig, dit zorgde voor 

duidelijkheid en meer overgave tijdens de oefening. 

 

5.8 Les 9: Geluid 

 

Door de focus op geluid te leggen voorkom je dat je wordt afgeleid door externe geluiden. 

Ook is geluid zintuigelijk niet rationeel, waardoor je ontsnapt aan het verhaaldenken. Het 

helpt om weg te gaan van gedachten en naar gevoel en waarneming te gaan (Reardon & 

Dekkers, 2011, p. 115). 

 

Mindset doel: Aan het eind van de les kunnen de leerlingen hun focus leggen op het geluid en 

hier specifiek hun aandacht op vestigen door zelf een frase te maken waarbij de verschillende 

lagen in de muziek worden aangesproken. 

 

Opdrachten 

 

Luister met je leerlingen naar een bepaald muziekstuk, die je al gebruikt bij een oefening of 

combinatie. Geef de opdracht om naar de verschillende lagen in de muziek te luisteren, doe 

dit met de ogen dicht en eventueel de lampen uit, voor optimale focus. Bespreek natijd met de 

leerlingen of ze de meerdere lagen hebben kunnen horen. Laat de leerlingen nu zelf een stuk 

dans maken met eventueel elementen uit je les, maar met de focus op de verschillende 

lagen/accenten in de muziek. Om het nog meer te kaderen kun je er voor kiezen om je 

leerlingen een patroon op de vloer te geven die ze met hun eigen gemaakte materiaal af 

moeten leggen. Laat de leerlingen hierna naar elkaar kijken en bespreek eventueel welke 

lagen/accenten in de muziek er zijn gebruikt.  

 

De onderzoeker heeft de leerlingen naar de muziek van de eindcombinatie laten luisteren en 

ze de verschillende lagen laten benoemen. Hierna maakten de leerlingen zelf een stuk frase 

met elementen uit de les en met de focus op de lagen/accenten in de muziek. Ook is er een 

patroon vastgesteld die tijdens deze zelfgemaakte frase af moest worden gelegd. De leerlingen 

gaven aan veel bewuster te luisteren naar de muziek en vonden de eigen inbreng fijn, wat 

zorgde voor en flow en dat ze zich meer konden laten leiden door de muziek. 
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5.9 Les 10: Innerlijke muziek 

 

Innerlijke muziek helpt bij de concentratie en niet in het verhaaldenken te komen. Ook helpt 

het om ritme en balans te vinden en de kritische stem in je hoofd te onderdrukken. Muziek 

kan een krachtige invloed hebben op je stemming, ze kan je tot rust brengen of opzwepen, het 

is een belangrijk instrument (Reardon & Dekkers, 2011, p. 116). 

 

Mindset doel: Aan het eind van de les hebben de leerlingen zelf bijpassende muziek 

gekoppeld aan de oefeningen en hebben zij ervaren hoe het is om de oefeningen op andere 

muziek en in stilte uit te voeren. 

 

Opdrachten 

 

Geef de opdracht aan je leerlingen om een ander muziek nummer te koppelen aan een 

oefening uit de les die ze krijgen toegewezen. Verdeel dus eerst de oefeningen onder je 

leerlingen en zorg dat je alle nummers hebt voordat de les begint. Voer de oefeningen uit op 

de nieuwe muziekjes. Doe ook een oefening op de originele muziek en hierna op de nieuwe 

muziek. Laat je leerlingen hierna de oefening in stilte doen, met de originele muziek in 

gedachte. Geef aan dat ze hun eigen timing moeten volgen en zich niet moeten laten afleiden 

door hun mede dansers, je volgt je eigen muziek in je hoofd. Voer hierna dezelfde oefening 

uit weer in stilte, maar dan met de nieuwe muziek in gedachte. Bespreek hierna eventueel de 

ervaringen met de leerlingen. Hoe voelde het om de oefeningen op andere muziek uit te 

voeren? En wat gebeurde er met de timing bij het uitvoeren van de oefeningen in stilte met de 

verschillende muziekjes in het hoofd? 

 

De oefeningen van de onderzoeker met de originele en nieuwe muziek (niet alle oefeningen in 

verband met het aantal leerlingen die verdeeld waren over de oefeningen): 

 

- Warming up: originele muziek; Kidnap Kid – Natural Blues, nieuwe muziek; Jamiroquai – 

Canned heat. 

- Plié/tendu: originele muziek; Fergie – Fergalicious, nieuwe muziek; Groove Armada – 

Superstylin. 

- Across the floor combinatie: originele muziek; Die Antwoord – I fink u freeky instrumental, 

nieuwe muziek: Sam Smith – Money on my mind. 
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- Eindcombinatie: originele muziek; Fatboy Slim – Right here, right now, nieuwe muziek: 

Sigala – Easy love. 

 

De onderzoeker heeft de eindcombinatie gekozen voor de stilte opdracht. Hierna heeft de 

onderzoeker de leerlingen de eindcombinatie nog een keer op de originele en de nieuwe 

muziek laten uitvoeren. De leerlingen gaven aan een andere input te krijgen bij de 

verschillende oefeningen op andere muziek. Het uitvoeren van de eindcombinatie in stilte met 

twee totaal verschillende muziekjes in hun hoofd werd als lastig ervaren, maar de leerlingen 

vonden het interessant om dit uit te proberen en te zien wat er gebeurde. 

 

6. Aanbevelingen 

  

-Het is goed om coaching toe te passen tijdens je les, maar laat het niet de overhand nemen.         

Kies momenten in je les waar je de coaching toepast. 

-Lees het boek: ‘Mindset. Een mentale gids om optimaal te presteren’.    

-Als je werkvormen van de Mindset Methode toe gaat passen, raadt de onderzoeker aan om 

per les maximaal één instrument te behandelen. Als je de 6 pijlers gaat behandelen, kunnen 

deze wel worden samengevoegd in één les.        

-De onderzoeker beveelt dansdocenten en eigenaren van dansscholen aan om coaching onder 

aandacht te brengen in de dansles.    

-Pas de coaching toe vanuit een fysieke insteek en zorg dat je de dansers fysiek blijft  

triggeren en uitdagen.   

 


