Mindset in het voortgezet onderwijs #HOEDAN?

Veel scholen zoeken naar manieren om de motivatie van hun leerlingen te vergroten.
Overal zie je aandacht voor het stimuleren van zelfregulatie, eigenaarschap,
samenwerken, uitdagen of activerende werkvormen. Kortom, meer aandacht voor
het proces van leren. Maar hoe doe je dat? Hoe stimuleer je de groeigerichte
leermentaliteit: de krachtige denkwijze die de basis vormt voor willen leren en
kunnen doorzetten? Dit boek biedt je als docent, mentor, teamleider en bestuurder
kennis en inzicht in leergedrag. Het laat zien hoe je de groeigerichte leermentaliteit
van leerlingen en docenten kan vergroten in je dagelijkse lespraktijk. Het laat je
nadenken over je eigen overtuigingen over jezelf en de ander. Daarmee is het niet
alleen relevant voor de ontwikkeling van je leerlingen, maar voor iedereen die
betrokken is bij schoolontwikkeling.

Peter Koopman, lid centrale directie Pius X-College en Canisius scholengemeenschap
Het boek biedt goede theorie; mooie voorbeelden en dito oefeningen. Het praktisch nut
is groot voor iedereen die met een andere bril naar de ontwikkeling en het leren van de
leerlingen (en zichzelf!) wil kijken.

Ernst van der Avoird, docent natuurkunde, Staring College
Wat ik bijzonder sterk vind is dat de theorie steeds heel erg concreet gemaakt wordt
door perfecte voorbeelden uit de praktijk. Dankzij alle leerling-, les- en schoolsituaties
die in dit boek beschreven worden, heb ik veel meer handvatten gekregen om concrete
veranderingen toe te passen. Heel fijn!
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‘Ik dacht dat ik slim was, maar nu
heb ik een onvoldoende.
Blijkbaar ben ik toch niet zo slim.’
‘Deze leerling moet geen
N-profiel kiezen, ze heeft
gewoon geen inzicht.’

‘Ik heb zo hard geleerd en nu heb
ik maar een 6! Ik laat
geschiedenis vallen.’

‘Ik was vroeger ook niet goed
in wiskunde.’

‘Wiskunde is saai. Wiskunde is
niet voor meisjes.’
‘Deze leerling zit aan zijn plafond.’

‘Natuurkunde is zo moeilijk, het
heeft geen zin energie te stoppen
in iets wat ik toch niet snap.’

‘Deze leerling voert niets uit.
Hij is kansloos.’

‘Ik heb dyslexie. Ik kan vreemde talen
beter niet in mijn pakket kiezen.’
‘Als je geen 6,5 gemiddeld staat voor
mijn vak, moet je het niet kiezen.’
‘Ik hou niet van leren, ik wil het
gewoon meteen kunnen.’
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Inleiding
Komen een of meer van de uitspraken op de vorige pagina je bekend voor? Van een
leerling of van een collega? Is een dergelijke uitspraak je zelf ook weleens ontsnapt?
Zonde dat zoveel mensen zich laten ontmoedigen als een bepaald onderwerp lastig
te leren blijkt. Ze denken bijvoorbeeld dat ze geen succes in wiskunde kunnen hebben
omdat ze een wiskundeknobbel missen.
Dit soort uitspraken hoor je zo vaak dat je bijna zou denken dat schoolsucces geheel
afhankelijk is van intelligentie of aanleg voor bepaalde vakken. Maar dat is niet waar.
Aanleg speelt een rol, maar je leermentaliteit, de manier waarop je dénkt over je eigen
intelligentie en je houding ten opzichte van leren, is net zo belangrijk voor succes in
je (school)loopbaan.
Je leermentaliteit is niet alleen van belang voor het succesvol doorlopen van een
leerproces, het beïnvloedt ook hoeveel plezier je hebt in leren en hoeveel je bereid
bent ervoor te doen. Is dat niet wat iedere ouder, opvoeder en docent wil: dat een
leerling met plezier naar school gaat, zich inzet en met gezond zelfvertrouwen
nieuwe uitdagingen aangaat?
Het goede nieuws is dat je een groeigerichte leermentaliteit kunt aanleren. Daarom
hebben we dit boek geschreven, om docenten, mentoren, bestuurders of opvoeders
te helpen om een leeromgeving te bieden die uitnodigt tot het ontwikkelen van een
groeigerichte leermentaliteit.

Onderwijzen betekent nog niet dat er geleerd wordt
In dit boek leggen we uit wat leermentaliteit is en waarom deze houding van belang
is voor zelfvertrouwen, plezier, doorzettingsvermogen en motivatie van je leerlingen
en van je collega’s of leidinggevenden. We leggen ook uit welke valkuilen er zijn. We
leren je verschillende houdingen te herkennen en geven je duidelijke en praktische
tips waarmee je leerlingen en collega’s kunt aanzetten tot het ontwikkelen van een
groeigerichte leermentaliteit.

Inleiding
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Deel 1

LEERMENTALITEIT
VAN DE LEERLING
LEERLING
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1 | Doorzettingsvermogen en leermentaliteit

Afbeelding 1: Anne en Bram

1.1 | Anne en Bram
‘Wat maakt van iemand een goede leerling?’ Als we deze vraag aan willekeurige
mensen zouden voorleggen, zouden we heel verschillende antwoorden krijgen. Een
goede leerling is slim, gemotiveerd, haalt hoge cijfers, heeft het huiswerk altijd af,
et cetera.
Neem Anne: Anne is een goede leerling. Ze begrijpt alles meteen en presteert goed.
Ze gaat soepel door de onderbouw van het vwo. Ook al doet ze weinig moeite en
maakt ze niet altijd haar huiswerk, ze haalt altijd goede cijfers, zeker voor wiskunde.
Er wordt verwacht dat ze na het vwo naar de universiteit gaat, net als haar ouders.
Dat kan ze makkelijk, ze is tenslotte ‘erg slim’.
Een heel ander soort leerling is Bram. Leren gaat hem niet zo makkelijk af, maar hij
heeft wel doorzettingsvermogen en is gemotiveerd. Hij heeft ervoor geknokt om
naar vmbo-theoretisch te kunnen in plaats van naar vmbo-basisberoeps. Brams
ouders zijn laagopgeleid. Zijn vader leerde moeilijk, is vroeg gestopt met school en
houtbewerker geworden. Hij ziet Bram later ook met zijn handen werken: ‘Dat lezen
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en studeren is niks, daar hebben we in de familie geen aanleg voor.’ Bram is ook een
goede leerling, maar op een heel andere manier dan Anne.
Twee leerlingen met een verschillende aanleg voor leren en een andere sociaaleconomische achtergrond (afbeelding 1). Maar beiden krijgen ze de boodschap mee
dat ze een vaststaande aanleg voor leren hebben: Anne is slim en Bram moet iets
praktisch doen, want uit boeken leren ligt hem niet.
Dat Anne op school sneller en makkelijker leert wil niet zeggen dat ze het altijd
makkelijker heeft dan Bram. Zeker niet zodra ze naar de bovenbouw gaat. Ze heeft in
vwo 3 een Natuur & Techniek-profiel gekozen, met wis-, natuur- en scheikunde. De
eerste weken in vwo 4 schrikt ze zich rot: dit is echt moeilijk! En zoveel! Het lijkt wel
of wiskunde heel anders is dan het jaar ervoor.
Aan haar huiswerk besteedt ze desondanks niet meer tijd of aandacht dan in
vwo 3. Het eerste proefwerk gaat vervolgens niet goed en ze haalt een onvoldoende:
de eerste in haar leven. Wanhopig zit ze op de fiets naar huis en ze vraagt zich af
of ze haar grens bereikt heeft. Misschien, denkt ze, had iedereen het mis en is een
N&T-profiel te hoog gegrepen voor mij. Ik zou dit toch gewoon moeten kunnen?
Misschien moet ik toch een ander profiel kiezen of afstromen naar de havo? Ik ben
blijkbaar niet zo slim als ze denken…
Bram heeft vmbo-theoretisch afgerond met prima cijfers en heeft zich ingeschreven
op het mbo. Hij ziet er wel een beetje tegen op, maar bereidt zich goed voor. Hij
koopt de boeken eerder en begint ze in de zomervakantie in zijn eigen tempo door
te nemen. Bram heeft zijn hele schoolcarrière lang kleine en grote tegenslagen
moeten overwinnen. Er is haast geen som die hij in één keer heeft kunnen oplossen.
Hij is tal van keren gezakt voor een toets omdat hij te langzaam leest. Hierdoor is
zijn doorzettingsvermogen flink getraind. Hij raakt niet snel in paniek en probeert
het gewoon nog eens. Op het mbo zal deze ervaring zich uitbetalen. Dus terwijl
Anne in vwo 4 ernstig aan zichzelf begint te twijfelen, groeit Bram steeds verder
in zijn zelfvertrouwen. Hij denkt stiekem al aan een vervolgopleiding op het hbo.
Werktuigbouwkunde lijkt hem wel wat.
Meerdere onderzoekers laten zien dat doorzettingsvermogen net zo belangrijk is voor
schoolsucces als intelligentie. Doorzettingsvermogen uit zich in vastberadenheid
en moeite willen doen, en ook in het vermogen om niet in paniek te raken als iets
niet lukt. Bram heeft doorzettingsvermogen, dat is duidelijk. En Anne? Heeft zij
weinig ruggengraat omdat ze meteen denkt aan stoppen? Zo simpel is het niet. Aan
doorzettingsvermogen gaat namelijk iets anders vooraf: de onbewuste overtuigingen
die je hebt over je eigen leervermogen of intelligentie. Of Anne de handdoek in de ring
gooit, hangt vooral af van de opvattingen die ze heeft over haar eigen leervermogen.

14

Naar een groeigerichte leermentaliteit

We lazen al dat Anne ervan overtuigd is dat ze slim is. Ze heeft nooit veel moeite
hoeven doen op school, snapte alles meteen en haalde hoge cijfers. Nu, voor het
eerst in haar leven, is er een moment waarop ze iets niet meteen snapt. Ze kan hier
op twee manieren op reageren:
1. Als Anne denkt dat haar leervermogen of intelligentie te beïnvloeden is, dan zal ze
zich over deze schok heen zetten, uitzoeken wat ze verkeerd heeft gedaan en hard
gaan werken. Ze zal hulp zoeken of een andere leerstrategie proberen.
2. Als ze ervan overtuigd is dat haar leervermogen of intelligentie onveranderbaar
is, dan zal ze concluderen dat ze de grens van haar kunnen heeft bereikt. Dit is
blijkbaar tot waar haar slimheid gaat, en niet verder, wat ze ook doet. Als ze zo
denkt, heeft doorzetten in haar ogen logischerwijs weinig zin.
Anne neigt naar de tweede optie. Haar intelligentie is voor haar een vaststaand
gegeven: ze is slim, dus moet ze dit kunnen. Ze ziet haar slimheid als een gave die
ze heeft meegekregen bij haar geboorte, een eigenschap die je niet kunt veranderen.
Als iets moeite kost of niet lukt op school, twijfelt ze gelijk aan deze ‘gave’. Dit soort
– veelal onbewuste – overtuigingen over leervermogen zijn van grote invloed op haar
doorzettingsvermogen. We noemen zulke overtuigingen – en het effect dat ze hebben
op je gevoelens en gedachten – leermentaliteit.

Leermentaliteit is het geheel aan impliciete overtuigingen over de
veranderbaarheid van intelligentie en het effect hiervan op leergedrag. Het
woord ‘impliciet’ betekent in dit geval dat de invloed die deze overtuiging
heeft op iemands handelen onbewust is. Met ‘intelligentie’ wordt het
leervermogen bedoeld.

Uit onderzoek blijkt dat leermentaliteit de ontwikkeling van leerlingen kan stimuleren
of juist kan belemmeren. Het bevorderen van de leermentaliteit maakt ruimte in het
hoofd van de leerling om te kunnen en te willen leren. Die ruimte kan alleen ontstaan
in een omgeving die aandacht schenkt aan het proces van leren.
Een middelbare school, het Staring College in Lochem, legde zijn leerlingen de vraag
voor die wij in het begin van dit deel stelden: ‘Wanneer is een leerling een goede
leerling?’ Op die vraag gaven de leerlingen allemaal ongeveer het volgende antwoord:
‘Een goede leerling is iemand die goede cijfers haalt, altijd zijn huiswerk maakt en de
les niet verstoort.’

Doorzettingsvermogen en leermentaliteit
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Daar schrokken de docenten van. Deze antwoorden geven een beeld van onderwijs
waarin cijfers en prestaties het belangrijkst zijn, waarin leerlingen uitvoeren wat
de docent zegt, waarin weinig ruimte is voor autonomie, zelfsturing en voor de
persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Blijkbaar definiëren de leerlingen succes
als hoge cijfers halen en alles doen wat de docent zegt. Leren, groei en ontwikkeling
komen in deze definitie niet voor. Terwijl docenten van het Staring College dit idee
over onderwijs helemaal niet willen uitdragen.
Zij definiëren studiesucces juist als groei en je eigenaar voelen over je eigen leren.
Gelukkig is dit geen doorsneeschool; de directie en docenten richten zich op het
zichtbaar maken van het leerproces. Ze gaan op basis van de uitspraken van deze
leerlingen aan de slag om het onderwijs en het denken hierover te verbeteren.
Voordat we uitleggen hoe je leermentaliteit kunt bevorderen (Deel 2 van dit boek),
is het belangrijk dat je begrijpt op welke manier leermentaliteit invloed heeft op
leergedrag. In de volgende hoofdstukken gaan we in op de vraag wat leermentaliteit
is en welke effecten het heeft op het gedrag en het leren van leerlingen.
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Leervermogen
Iedereen voelt aan wat met ‘leervermogen’ bedoeld wordt: het vermogen
om nieuwe informatie te begrijpen en te verwerken. Het precies definiëren
blijft echter lastig. De onderzoekers Ruijssenaars en collega’s (2004)
beschrijven leervermogen aan de hand van de volgende vijf kenmerken:
1. De algemeenheid van een denkactiviteit: of een leerling gericht is op
het abstraheren en generaliseren van wat er in een bepaalde context
wezenlijk is.
2. De mate van bewustheid over je eigen denken: of een leerling weet wat
hij doet, waarom hij het doet en of hij dit kan verantwoorden. Dit komt
overeen met metacognitie of de mate van zelfregulatie.
3. Flexibiliteit van het denken: of een leerling kan afwijken van de
gebruikelijke manier van denken als deze niet voldoet en vervolgens
alternatieve manieren aanwendt, ofwel of de leerling creatief kan denken.
4. Stabiliteit van het denken: of een leerling de lijn van denken kan
volhouden, ondanks het feit dat er meerdere brokken informatie
tegelijkertijd verwerkt worden.
5. Zelfstandigheid van het denken: of een leerling zelfstandig kan denken,
zonder hulp van buitenaf, en wanneer het nodig is wel gebruik kan
maken van hulp.
Wanneer we in dit boek praten over intelligentie, bedoelen we hiermee het
hierboven beschreven leervermogen.

1.2 | Een groeigerichte leermentaliteit
Bram ziet zijn leervermogen als iets wat je kunt verbeteren. We noemen dit een
groeigerichte leermentaliteit: de – onbewuste – overtuiging dat je in beginsel een
bepaalde aanleg voor leren hebt meegekregen en dat je dit leervermogen kunt
veranderen. De mate van verandering heb je zelf in de hand, in elk geval gedeeltelijk.
Je kunt altijd verder komen en vooruitgaan, ook al is het misschien langzamer dan
een ander of kost het veel moeite.

Iemand met een groeigerichte leermentaliteit richt zich
meer op ontwikkeling dan op resultaat.

Doorzettingsvermogen en leermentaliteit
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Groeigerichte leermentaliteit

Zwart-witte leermentaliteit

Leervermogen is deels aangeboren,
maar veranderbaar.

Leervermogen is aangeboren en
niet veranderbaar.

Leerlingen hebben een verlangen om de
stof te leren.
Dit leidt tot:
∙ uitdagingen zien als leermogelijkheid;
∙ fouten zien als leermoment;
∙ niet snel twijfelen aan eigen vermogens;
∙ inspanning zien als voorwaarde voor
leren;
∙ bij fout vooral aandacht voor feedback;
∙ weinig gevoelig voor stereotype-denken;
∙ succes van anderen zien als inspiratie.

Leerlingen zijn gericht op slim willen
lijken, of in elk geval niet dom.
Dit leidt tot:
∙ het vermijden van uitdagingen;
∙ falen zien als bewijs van het niet kunnen;
∙ snel twijfelen aan eigen vermogens;
∙ inspanning zien als nutteloos;
∙ bij fout vooral aandacht voor emotie;
∙ gevoelig voor stereotype-denken;
∙ zich bedreigd voelen door succes van
anderen.

Leerlingen die met deze mentaliteit door
hun schoolcarrière heen gaan…

Leerlingen die met deze mentaliteit door
hun schoolcarrière heen gaan…

… blijven leren, krijgen een gevoel van
eigenaarschap, hebben meer plezier,
zullen optimaal presteren.

… geven snel op, krijgen geen gevoel
van eigenaarschap, hebben een dalende
motivatie en zullen minder optimaal
presteren dan zou kunnen.

Anne meende dat ze een ‘wiskundeknobbel’ had. In haar ogen was ‘aanleg voor
wiskunde’ een vaststaand gegeven, iets wat je niet kunt veranderen. Annes manier
van denken noemen we de zwart-witte leermentaliteit: ‘Ik heb een bepaalde mate van
intelligentie en kan dat niet veranderen.’ Het leidt namelijk tot zwart-witreacties in
lastige leersituaties: het idee dat je iets wel of niet kunt, dat je wel of geen inzicht
hebt, wel of geen ‘wiskundeknobbel’ hebt. (Die wiskundeknobbel bestaat trouwens
niet, zie kader.) Zolang alles goed gaat denkt Anne dat ze voldoende ‘gave’ heeft
(wit), maar zodra het minder lekker loopt is de ‘gave’ niet meer voldoende en heeft ze
voor haar gevoel de grens bereikt (zwart).
De Amerikaanse psychologe Carol Dweck (2000), een van de grondleggers van
deze theorie,1 noemt deze leermentaliteiten respectievelijk de ‘growth mindset’ en
de ‘fixed mindset’. In dit boek hebben we ervoor gekozen de termen ‘groeigerichte
leermentaliteit’ en ‘zwart-witte leermentaliteit’ te gebruiken. Deze geven in het
Nederlands beter weer wat met de termen growth en fixed mindset bedoeld wordt.
De term ‘fixed mindset’ lijkt namelijk al snel te impliceren dat de mindset een
vaststaande overtuiging is die je hebt of niet en die je niet kunt veranderen.
1.
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Carol Dweck baseerde een groot gedeelte van haar mindset-theorie op de attributietheorie van Bernard
Weiner. Hij deed onderzoek naar de manier waarop mensen schoolsucces verklaren en interpreteren.
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Het woord ‘mentaliteit’ daarentegen beschrijft een bepaalde manier van denken
en doen: die kan veranderen per situatie en context. Een zwart-witte leermentaliteit
betekent dat je op een zwart-witte manier denkt over je eigen ontwikkelmogelijkheden
in leersituaties: ik kan het wel of ik kan het niet. Deze zienswijze is zeker te veranderen.
Het begrip ‘leermentaliteit’ zoals we het in dit boek gebruiken is ook breder dan
alleen de overtuiging over je intelligentie. Het omvat naast deze overtuiging
een scala aan gedachten en ideeën die samen het leergedrag vormen, zoals
doorzettingsvermogen, zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Het begrip ‘leermentaliteit’ omvat je overtuiging
over je leervermogen en hoe deze overtuiging je
doorzettingsvermogen, zelfbeeld, zelfvertrouwen en
prestaties beïnvloedt.
De theorie van Dweck verklaart waarom de ene persoon een tegenslag interpreteert
als een bevestiging van het niet kunnen, terwijl een ander die tegenslag ziet als een
leermoment en deze gebruikt om te zoeken naar oplossingen. Zie je falen als bewijs van
je onkunde of geeft het je informatie over hoe je het de volgende keer beter kunt doen?
Denken vanuit een zwart-witte mentaliteit leidt ertoe dat je vastloopt en stil komt te
staan. Denken vanuit een groeimentaliteit zorgt ervoor dat je gaat zoeken naar de
oplossing die je net een stapje verder brengt.

De wiskundeknobbel
Om maar met de deur in huis te vallen: de wiskundeknobbel en
talenknobbel bestaan niet. Het zijn termen die voortkomen uit de
frenologie, een wetenschapsstroming uit de negentiende eeuw, waarbij
men dacht dat je de ontwikkeling van verschillende hersengebieden en
daarmee iemands karaktereigenschappen kon aflezen uit de vorm van
de schedel en de knobbels op de schedel. Volgens deze stroming kon
je niet alleen iemands wiskundetalent bepalen aan de hand van zijn
schedelknobbels, maar bijvoorbeeld ook zijn criminele aanleg.

Doorzettingsvermogen en leermentaliteit
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1.3 | Kun je met een groeigerichte leermentaliteit alles bereiken wat je wilt?
Met een groeigerichte leermentaliteit ga je sneller uitdagingen aan dan met een
zwart-witte leermentaliteit. Het is ook makkelijker om gemotiveerd te blijven als je
weet dat het zin heeft om je best te doen. Het is de basis die je nodig hebt om te
kunnen doorzetten.
Dat klinkt haast als een tovermiddel. Kun je met een groeigerichte leermentaliteit
dan alles bereiken wat je maar wilt? Kan iedere leerling met een vmbo-advies naar
het vwo zolang hij maar een groeigerichte leermentaliteit heeft? Kan iedereen een
profvoetballer of een topwiskundige worden? Uiteraard niet. Aanleg of talent speelt
een belangrijke rol in wat iemand kan bereiken. Maar een groeimentaliteit kan wel
zorgen voor een optimale individuele ontwikkeling. Je leerling wordt misschien niet
de nieuwe Einstein of gaat misschien niet de eerste keer slagen voor het eindexamen,
maar leert wel het beste uit zichzelf te halen bij natuurkunde.
De theorie achter leermentaliteit gaat dus níét over de vergelijking met anderen.
Uitspraken als ‘de beste worden’, ‘een Nobelprijswinnaar worden’ of ‘ondanks havoadvies toch naar het vwo’ vergelijken een individu met anderen. Ze gaan over waar
iemand staat ten opzichte van de rest. Leermentaliteit gaat over hoe een leerling,
als individu, zijn eigen ontwikkeling zo optimaal mogelijk kan laten verlopen. Een
groeigerichte mentaliteit leidt niet automatisch tot de beste worden. Andersom geldt
wel dat als je ergens de beste in wilt worden, je haast niet zonder een groeigerichte
mentaliteit kunt. Deze helpt je op een positieve manier om te gaan met tegenslagen en
om op lastige momenten een stap vooruit te zetten, in plaats van stil te gaan staan.
De hoogste dichtheid aan groeimentaliteitsuitspraken zie je dan ook tijdens grote
sportevenementen, zoals de Tour de France. Je betrapt die wielrenners niet snel
op boosheid over verlies, ze blijven niet hangen in fouten en willen niet opgeven.
Zelfs niet als het ongezond wordt. Zelfs wanneer ze met 50 kilometer per uur van
de fiets zijn gedonderd, met een gebroken schouder en enorme schaafwonden weer
opstappen en de rit met enorme pijn hebben uitgefietst, denken ze nog steeds in
termen van groei: ‘Ik heb vandaag alles gegeven, dus dan heb ik het wel goed gedaan.
Morgen stap ik gewoon weer op de fiets en zie ik wel hoe ver ik kom. Ik kan vast nog
wel wat doen voor het team.’ Daardoor zijn zij topsporters geworden.
Het inzicht dat leermentaliteit gaat over optimale individuéle ontwikkeling, is
belangrijk. Het gevaar bestaat namelijk dat de theorie wordt gebruikt als argument
voor de ‘individuele-verantwoordelijkheidsgedachte’: als je ervan uitgaat dat de
leerling zelf invloed heeft op zijn ontwikkeling en studiesucces, kan hij hier ook
verantwoordelijk voor worden gehouden. Dit sluit aan bij de maakbaarheidsgedachte:
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we kunnen zelf verantwoordelijk worden gehouden voor ons succes en geluk. Als de
leerling het niet redt, niet succesvol is of blijft zitten, zou dat komen doordat ‘hij niet
hard genoeg zijn best heeft gedaan of niet vanuit een groeimentaliteit heeft gedacht’.
Dit klopt natuurlijk niet. De invloed die aanleg, gezondheid, omgeving, docenten et
cetera aantoonbaar hebben, wordt dan totaal genegeerd.

Yes, we can!
Een groeigerichte mentaliteit betekent overigens ook niet dat je altijd positief moet
zijn en blijven. Het is niet realistisch – of nodig – om altijd alles leuk en fijn te vinden
of om te denken dat je alles aankunt als je het maar positief bekijkt. Om altijd maar
vrolijk te blijven roepen: ‘Geeft niks hoor, van fouten kun je leren!’ Dat is hoogst
vermoeiend. Als iemand hard heeft gewerkt aan iets wat niet goed blijkt te zijn, dan
baalt hij daar natuurlijk van. Ook met een groeimentaliteit mag je balen van tegenslag
en je rot voelen. Een groeigerichte leermentaliteit zorgt er alleen voor dat je niet
blijft hangen in die emotie en bij de pakken gaat neerzitten. Het geeft je op dat soort
baalmomenten een denkwijze die je helpt om het opnieuw of anders te proberen.
Precies dat wat Bram wel lukt en Anne niet.

Praktijkvoorbeeld: je hoeft het niet meteen leuk te vinden!
Freya, een hoogbegaafd meisje van 12 jaar, is erg faalangstig en daardoor
erg ongelukkig op school. Haar mentor wilde haar helpen en gaf haar
uitleg over de groeigerichte leermentaliteit en hoe dat bijdraagt aan plezier
in leren. Ze spraken af dat Freya een week lang zou proberen om meer
groeigericht te denken. De hoop van de mentor was dat ze iets minder
prestatiegericht zou worden, minder stress zou krijgen en het daardoor
langzaamaan leuker zou gaan vinden op school. Maar de week erop bleek
dat er toch iets fout was gegaan. Freya voelde zich helemaal niet beter,
werd zelf een beetje onverschillig over alles. Na doorvragen bleek dat Freya
uit de theorie had gehaald dat ze vooral altijd positief moest zijn en leren
leuk móést vinden, zelfs als het niet lukte of als ze faalde.
Toen de mentor dit doorhad, kon ze uitleggen dat ze dat niet bedoelde.
Je hoeft leren niet altijd leuk te vinden, het gaat erom dat je niet wegloopt
voor moeilijkheden en dat het oké is om te worstelen met dingen die lastig,
moeilijk en niet leuk zijn. En misschien worden, op termijn, leren en school
minder vervelend.

Doorzettingsvermogen en leermentaliteit
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Zwart-wit of groei?
Als je dit zo leest, zou je kunnen denken dat iedereen ófwel een zwart-witte
mentaliteit ófwel een groeimentaliteit heeft. Maar zo’n duidelijk onderscheid is er
niet. Het gebruiken van deze twee termen maakt het makkelijk om de theorie uit te
leggen, maar het betekent niet dat je mensen kunt opdelen in de categorieën ‘zwartwit’ en ‘groeigericht’. Dat iemand in een bepaalde situatie vanuit een zwart-witte
leermentaliteit reageert, betekent niet dat diegene in elke situatie zo zal reageren.
Als Bram slecht geslapen heeft, kijkt hij die dag veel meer vanuit een zwart-witte
mentaliteit naar de wereld dan wanneer hij uitgerust is. Misschien is het zelfs wel zo
dat als Bram bij docent De Vries de klas binnenloopt, hij in een groeimentaliteit schiet,
terwijl hij in het uur erna bij docent Janssen een zwart-witte leermentaliteit heeft.
Je leermentaliteit kan ook verschillen per domein. Je kunt heel groeigericht denken
over sport en heel zwart-wit over muziek. Wie heeft er niet ooit een van de volgende
uitspraken gedaan? ‘Ik ben niet technisch’, ‘Ik ben niet creatief’, ‘Ik ben niet sportief’,
‘Ik ben niet muzikaal’, ‘Ik kan niet plannen’, ‘Ik heb geen talen-/wiskundeknobbel’, ‘Ik
ben niet…’, ‘Ik kan niet…’
Iemands overtuigingen en bijpassende leermentaliteit verschillen dus per context. Ze
kunnen ook veranderen onder invloed van ervaring of uitleg. Een leermentaliteit is
geen vaststaand kenmerk van een persoon. Je kunt dus nooit zeggen dat een leerling
iets niet kan omdat hij een zwart-witte leermentaliteit heeft. Dat is namelijk weer heel
zwart-wit.
Je hoeft ook niet te schrikken als je merkt dat je zelf soms vanuit een zwart-witte
mentaliteit denkt. Of als je kind soms zwart-wit denkt over wat hij kan. In veel
situaties is dat niet erg. Stel dat je dochter op pianoles zit, maar er veel moeite mee
heeft en het niet zo leuk vindt. Dan hoeft ze niet per se groeigericht te gaan denken.
Ze kan er ook mee stoppen. Heeft ze echter verplichte schoolvakken die ze nog niet
kan laten vallen, dan kan denken vanuit een groeigerichte mentaliteit haar helpen
wanneer ze een fout maakt, een onvoldoende haalt of het niet lukt met huiswerk
maken. Kortom, groeigericht denken helpt in die situaties die lastig zijn, een grote
uitdaging vormen, wanneer je fouten maakt en het gevoel hebt te falen.

Een groeigerichte mentaliteit helpt je in lastige situaties
om een stapje vooruit te zetten.
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Het boek bestellen?

Naar een groeigerichte leermentaliteit is te bestellen
via shop.bazalt.nl

Workshop of studiedag hierover? Dat is zo geregeld.
Neem contact met ons op via dienstverlening@bazalt.nl.

Meer informatie
Wil je meer previews ontvangen meld je dan aan voor de 2 wekelijkse e-mailing.
aanmelden

