
Growth Mindset Pocketboek

Hoe creëer je leerlingen die:
•	 gemotiveerd	zijn;
•	 graag	uitdagingen	aangaan;
•	 leren	van	hun	fouten;
•	 en	weten	dat	ze	hun	intelligentie	kunnen	laten	‘groeien’?

Dit	kleine	boekje	bevat	een	schat	aan	informatie	over	het	belang	van	een	growth	mindset	
voor	het	leerproces.	Het	laat	zien	hoe	je	leerlingen	kunt	helpen	zo’n	mindset	te	ontwikkelen.	
Met	bewijs	uit	onderzoek	en	voorbeelden	uit	de	praktijk	tonen	de	auteurs	aan	welke	
verandering	mogelijk	is	als	leerlingen	een	growth	mindset	ontwikkelen.	

“Het Growth Mindset Pocketboek	kan	het	leven	van	leerlingen	en	leraren	voorgoed	
veranderen”	
- Carol Dweck -
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Wat zijn mindsets?
Wat maakt jou jou? Je gedachten? Je genen? Je ervaringen? Je onweerstaanbare 
persoonlijkheid of je mooie ogen? Om daar echt antwoord op te geven is een 
pocketboek veel te klein, dus laten we een variant proberen: kun je invloed 
uitoefenen op wat jou jou maakt? Je antwoord geeft ons een beeld van jouw 
mindset. Simpel gezegd is mindset een overtuiging - een overtuiging over jezelf en je 
basiseigenschappen, zoals bekwaamheid en aanleg, geloof (of het gebrek daaraan), 
persoonlijkheid, politieke voorkeur, talent, enzovoort.

Mensen met een fixed mindset geloven dat basiseigenschappen zoals intelligentie 
in wezen stabiel zijn: in de loop der tijd veranderen ze niet sterk. Mensen met een 
growth mindset geloven dat deze eigenschappen kunnen groeien: dat ze kunnen 
veranderen, en onder bepaalde omstandigheden opbloeien of juist verwelken.

Twee aanvullende vragen:
•	 Doet	het	er	echt	toe	welke	mindset	je	hebt?
•	 Kun	je	je	mindset	veranderen?	

Dat is precies waar het in dit boek om gaat. In het kort: ja, en ja. Je mindset doet er 
echt toe.
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Overtuiging versus aanleg
Hoeveel van deze uitdrukkingen heb je weleens gehoord of gebruikt?

Al deze uitdrukkingen plaatsen prestaties binnen het Victoriaanse concept van 
genetische, vaststaande aanleg. Hoewel dat idee nog veel voorkomt, is er deze 
eeuw een overweldigende hoeveelheid bewijs gevonden waaruit blijkt dat er betere 
voorspellers zijn voor succes dan vage ‘capaciteits’-concepten zoals intelligentie, 
bekwaamheid of talent. Doorzettingsvermogen bijvoorbeeld. 

Het lijkt erop dat niet alleen je aanleg ertoe doet, maar vooral wat jij gelooft over 
je aanleg. Geloof je dat je je aanleg verder kunt ontwikkelen, of dat wat je kunt al 
vaststaat voor je heden, verleden en toekomst?

Aangeboren gave Natuurtalent 

Moeiteloos succes  

Zo vader, zo zoon  Geen gevoel voor muziek Goede genen hebben

Geboren hardloper Absoluut gehoor

Genialiteit komt altijd bovendrijven 
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Wat aanleg an sich heeft bijgedragen 
aan de mensheid
Eerder noemden we intelligentie als een 
voorbeeld van je basiseigenschappen.
Maar het eigenaardige is: intelligentie is 
lang niet zo essentieel als de westerse wereld 
lijkt te geloven. We kunnen de bijdrage van 
enkel en alleen aanleg aan de vooruitgang 
van de mensheid als volgt samenvatten:

Noppes.

Niks.

Nada.  
Nul.
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Het bewijs
Waar is dan het bewijs voor de bewering dat aanleg an sich nooit iets heeft opgelost, 
gemaakt of uitgevonden? Je hoeft alleen maar te kijken naar de biografie van een 
willekeurige invloedrijke probleemoplosser, uitvinder of creatieve geest: aanleg 
zegeviert alleen in combinatie met gelegenheid, motivatie en wilskracht - daardoor 
ontstaat vanzelf aanleg en bekwaamheid. Dat geldt voor Mozart, Marie Curie en Johan 
Cruyff.

Bovendien is het genoom-onderzoekers en andere wetenschappers nog niet gelukt 
een ‘talent’-gen of buitengewoon getalenteerde eicel te vinden.

En wat dacht je van de bewering dat wat mensen geloven over hun aanleg van 
grote invloed is op wat ze uiteindelijk werkelijk presteren? Veel onderzoeken uit de 
psychologie staven deze bewering, maar de grootste bijdrage hieraan is geleverd door 
Carol Dweck* van de Stanford-universiteit - de grondlegger van de mindset-theorie.

*Haar boek Self Theories is de beste samenvatting van haar onderzoek.
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Het bewijs
Vier decennia en ontelbare onderzoeken lang hebben Carol Dweck en andere mindset-
onderzoekers empirisch bewijs geleverd waaruit blijkt dat mensen met een growth 
mindset: 

•	 meer	openstaan	voor	uitdagingen	en	constructieve,	kritische	feedback;
•		 veerkrachtiger	omgaan	met	tegenslag	en	dingen	die	niet	meteen	lukken;	
•		 sterker	geloven	dat	je	eigen	inzet	het	verschil	kan	maken;
•		 hun	successen	en	mislukkingen	eerder	toeschrijven	aan	hun	inzet	dan	hun	

aangeboren talent;
•		 beter	met	en	van	anderen	kunnen	leren;
•		 meer	kans	hebben	om	de	top	te	halen	en	daar	te	blijven.

Mensen met een growth mindset hebben minder de neiging hun prestaties mooier te 
maken dan ze zijn. Dat hoeft namelijk niet: een mindere prestatie zegt niets over hun 
intelligentie. Het betekent gewoon dat ze harder of anders moeten werken aan die 
vaardigheid.

Het is dus geen wonder dat het werk van Dweck aan de basis staat van de krachtigste 
recente leerinterventies, zoals toepassing van formatieve assessment.
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Waarom is mindset belangrijk?
Stel je Robin en Eman voor, klasgenoten die ongeveer even ver zijn en een 
vergelijkbare (thuis)achtergrond hebben. Je geeft hen allebei dezelfde taak. De taak is 
uitdagend en de leerlingen moeten zich er tot het uiterste voor inspannen.

Ondanks hun vergelijkbare uitgangspunt, zal de growth mindset van Eman het winnen 
van de fixed mindset van Robin, en dat effect neemt steeds verder toe.

Robin begint enthousiast. Hij is goed in dit soort taken en is trots 
op zijn reputatie als iemand die het altijd snel goed doet. Hij vindt 
de taak moeilijker dan anders en de moed zakt hem al snel in de 
schoenen. Hij is bang dat hij overkomt als ‘sloom’. Hij zegt dat de 
taak saai is en geeft het op.

Eman begint enthousiast. Hij vindt de taak moeilijk, waardoor hij 
zich intellectueel geprikkeld voelt. Zijn eerste pogingen leiden tot 
niets, en hij lacht als hij inziet dat het pad doodloopt. Hij probeert 
een andere strategie en bespreekt de taak met klasgenoten. Hij blijft 
nieuwsgierig en vasthoudend, en maakt gestaag vorderingen.



W a t  i s  m i n d s e t ? 14

De gevolgen van mindset
Het onderstaande schema verklaart de verschillende reacties van Robin en Eman 
op dezelfde taak: 

Mindset

Prioriteit 

Streeft naar:  
 
 

Vermijdt: 
 

Als het 
moeilijk
wordt...

Intelligentie staat vast (Robin)

Leerprestatie bewijzen (laten zien 
dat ik slim ben).
snel resultaat, eenvoudige 
successen, minder vaardige 
tegenstanders; want zo zie je dat 
ik intellectueel goed bedeeld ben.
lastige uitdagingen, inzet, 
moeilijkheden, klasgenoten die 
beter presteren.
… gedraag ik me grillig en 
onzeker, of loop ik gewoon weg, 
omdat ik twijfel of ik de taak kan 
volbrengen. Of misschien probeer 
ik het met list en bedrog.

Intelligentie kan groeien (Eman)

Leerprestatie verbeteren (slimmer 
worden).
uitdagingen, vrienden die veel 
weten en andere kansen om te 
leren en beter te worden; want zo 
kan ik me ontwikkelen.
taken en situaties die ik al beheers 
- daarvan valt niets nieuws te 
leren.
… doe ik harder mijn best om 
mijn strategie aan te passen. Ik 
toon veerkracht, creativiteit en 
doorzettingsvermogen - daardoor 
leer ik beter.
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De meeste mensen hebben toch een 
growth mindset?
De meeste mensen hebben toch gewoon een growth mindset? Nou, nee.
Hoezeer je zelf ook gelooft dat de growth mindset van Eman een kwestie is van 
gezond verstand (‘Natuurlijk scheelt het of je je best doet!’) - verwacht niet dat al je 
leerlingen (of collega’s) dat ook denken.

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 40% van de mensen een fixed mindset heeft, dat een 
ongeveer even groot deel een growth mindset heeft, en dat deze mindset redelijk 
stabiel is over de verschillende domeinen, zoals sport, kunst, academische prestaties, 
enzovoort.

Ongeveer 15-20% van de mensen heeft een gemengde mindset: growth mindset in 
het ene, fixed mindset in het andere domein. Zo kun je geloven dat oefening kunst 
baart wat autorijden betreft, maar dat je bent geboren zonder het computer-gen. 

In je klas kan de verdeling natuurlijk anders zijn, zodat er misschien meer leerlingen 
zijn met de ene of de andere mindset.



Iedere leerling een growth mindset! 
Dit najaar verschijnt bij Bazalt het boek Growth Mindsetlessen voor de basisschool. 
Een boek met uitgewerkte lessen waarin allerlei aspecten van een 
growth mindset aan de orde komen. Zoals:
      -     Talent is niet iets dat vaststaat. Je brein kan groeien!
      -     Fouten maken mag, en móet zelfs soms om verder te komen.
      -     Uitdagingen zijn interessant. Daar kun je wat van leren.
      -     Wat is doorzetten? Wat is veerkracht? En waarom helpt dat?

Voor iedere groep, van kleuters tot en met groep 8, zijn er zes lessen. Een voorbeeld van zo’n les geven we
je hier.

Heb je interesse in het boek?
Houd na dit congres je mail in de gaten. Zodra het boek beschikbaar is, krijg je daarover bericht. Ken je
meer mensen die interesse hebben? Als ze mailen naar bestel@bazalt.nl krijgen ze ook een seintje zodra
de Mindsetlessen te bestellen zijn.  

NB: Ken je onze andere uitgaven over een growth mindset al?

Zie https://shop.bazalt.nl voor nog meer mindset-uitgaven.

Katherine Muncaster met Shirley Clarke
Bewerkt door Wessel Stet en Carola Riemens

voor de basisschool

verschijnt dit najaar

Mindset-Brochure A3.qxp_Opmaak 1  30-08-19  16:34  Pagina 1
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2. De ontwikkeling van growth-mindsetlessen
         Inleiding door Katherine Muncaster

Kinderen moeten voorbereid zijn op een wereld die voortdurend verandert. Door leerlingen te leren over
mindsets, bevorderen we hun veerkracht en ontwikkelen ze de wil om te leren, zichzelf uit te dagen en
anderen te stimuleren – allemaal zaken die ze in de toekomst nodig hebben.

In dit boek hebben we het abstracte concept 'mindsets' gebruikt als basis voor een serie boeiende lessen
voor elke groep van de basisschool. De lessen bevatten praktische activiteiten voor in de klas en strategieën
die bijdragen aan de ontwikkeling van een growth mindset en een effectieve leercultuur. De aandacht voor
een growth mindset heeft een enorme impact gehad op onze school: het niveau is omhoog gegaan, de weer-
baarheid is versterkt en er is zowel in de klas als onder de leraren een cultuur gegroeid van samenwerkend
leren.
Met hulp en steun van Shirley Clarke heb ik dit boek geschreven om jullie deelgenoot te maken van onze
reis.

2.1 Ontwikkelen van growth mindsets op de Ludworth School
Mijn mindsetreis begon ruim zeven jaar geleden, toen ik hoorde hoe Shirley Clarke het growth-mindset-
concept van Carol Dweck beschreef. Ik wilde dit graag verder ontwikkelen voor jonge kinderen. Daarbij wilde
ik van een abstract concept iets maken dat praktisch toepasbaar en boeiend is. Ik wilde leerlingen de gele-
genheid bieden over hun eigen leerproces en ontwikkeling te praten en hierop te reflecteren.

Onderwijs is mijn passie en ik vind het belangrijk dat leerlingen zich zonder beperkingen kunnen ontwikkelen.
Uit het werk van Dweck blijkt duidelijk hoeveel impact de mindset heeft op het leerproces: een growth mind-
set stelt leerlingen in staat naar hun ware potentieel te streven en dit ook te bereiken.

Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich bewust worden van de verschillende mindsets en de kans krijgen
om hun eigen leergedrag te veranderen, vind ik het essentieel dat ze expliciet les krijgen over het concept
'mindsets' en dit concept zelf kunnen onderzoeken.

2.2 Verankeren van de mindsets
Ik wilde een schoolbrede benadering van de mindsets ontwikkelen. Ik zocht naar gestructureerde, beteke-
nisvolle activiteiten die leerlingen de gelegenheid bieden om te praten over hun leerproces, erop te reflec-
teren en er lering uit te trekken. Deze lessen dragen eraan bij dat iedereen op school op dezelfde manier
omgaat met mindsets. Na verloop van tijd raakt de cultuur van growth mindsets daardoor verankerd in het
DNA van de school.
Ik wilde bereiken dat de school op alle gebied het belang van de growth mindset zou uitdragen. Dat vergt
veel tijd, en het was dus van essentieel belang dat alle medewerkers achter het idee stonden en de meer-
waarde ervan inzagen.

2.3 Fase 1: Pilot met leerlingen van 6 en 7 jaar
Als pilot besloot ik mijn ideeën uit te proberen met de 6- en 7-jarigen in mijn eigen klas. De impact van het
experiment kon ik analyseren aan de hand van landelijke gegevens die beschikbaar zijn voor deze leeftijds-
groep (in het Verenigd Koninkrijk – red.). De pilot bestond uit een serie lessen waarin het concept van de
growth mindset werd onderzocht. Ik had het geluk dat ik een zeer ervaren collega had die me wilde bijstaan
tijdens deze reis.

Het concept introduceren 
Om te beginnen schreef ik een eenvoudig verhaaltje over een school met leerlingen die gedrag laten zien
dat bij de verschillende mindsets hoort. Dit verhaal las ik voor. Hierdoor maakten mijn leerlingen kennis met
het concept en konden ze de verschillen in leergedrag bespreken.

Het concept versterken
In vervolglessen lieten we de leerlingen kennismaken met het werken in een ‘leergroep’. Ook werd besproken
hoe je een klasgenoot met een fixed mindset kunt helpen. Verder voerden we een discussie over de vraag of
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je bij je geboorte bent voorbestemd voor een bepaald beroep, en hoe je persoonlijke uitdagingen en doelen 
kunt stellen om je leergedrag te verbeteren. Tijdens al deze lessen, en ook bij andere zinvolle gelegenheden, 
bekrachtigden we het growth-mindsetconcept en de verschillende kenmerken die daarbij horen.

Feedback van de leraren onder de loep leggen
We namen ook onze eigen werkwijze onder de loep. Daarbij richtten we onze aandacht op de feedback die 
wij als leraren gaven in de klas. In eerste instantie waren we ervan overtuigd dat ons klassenklimaat leerlingen 
stimuleerde om fouten te maken. We dachten dat we ervoor zorgden dat leerlingen konden leren van eerdere 
ervaringen. Toch zagen we steeds meer leerlingen die een fixed mindset leken te hebben. Steeds vaker lieten 
'hoogbegaafde' en 'getalenteerde' leerlingen kenmerken van een fixed mindset zien wanneer ze bezig waren 
met taken of vakken die ze moeilijk vonden.

Ontwikkelen van feedback; fouten maken positief labelen
In de klas pasten we onze feedback aan. We begonnen met het herkennen en benoemen van uitdagingen 
voor de leerlingen (en hun volgende leerstap). Deze verandering ontwikkelde zich verder toen leerlingen zelf 
hun uitdagingen gingen herkennen en benoemen. Sommige leerlingen stelden ook uitdagingen vast voor 
hun klasgenoten. We begonnen onze eigen fouten openlijk te bespreken en werkten dit verder uit door te 
benoemen welke fouten de leerlingen hadden gemaakt. We moedigden de leerlingen aan om fouten te zien 
als essentieel onderdeel van het leerproces.

Het balletje ging rollen ...
Hoewel we de pilot met mindsets maar in één klas uitvoerden, werd er op school steeds meer over gepraat. 
Zowel de medewerkers als de leerlingen begonnen vragen te stellen over mindsets en wilden er graag meer 
over horen. Broertjes en zusjes van de kinderen uit onze klas kregen thuis van alles te horen over mindsets. 
Zo kwamen we op een belangrijk punt in de ontwikkeling van de mindsets bij ons op school: steeds meer 
mensen raakten geïnteresseerd. 

Impact op school
Het werd al snel duidelijk dat de mindset van alle leerlingen in onze klas gedurende dit proces aanzienlijk 
veranderde. Het bewijs hiervoor verzamelden we uit observaties van de lessen en van de houding van leer-
lingen in de klas, uit de feedback van ouders en leraren, en uit de antwoorden van de leerlingen op onze vra-
genlijsten.

Leerlingen werden zich veel bewuster van de manier waarop ze het leerproces benaderden. Ze realiseerden 
zich hoe ze effectiever konden zijn. Hun gedrag en houding ten opzichte van hun werk veranderden, wat 
vooral zichtbaar was op gebieden die ze eerder moeilijk hadden gevonden of waar ze zich passief hadden 
opgesteld. Het viel vooral op dat leerlingen de meeste vorderingen maakten op gebieden waarop ze (volgens 
leraren) eerder hadden ondergepresteerd. Jongens toonden vaak meer inzet en interesse voor schrijven, en 
meisjes voelden zich zekerder en durfden meer te proberen op het gebied van rekenen.
De meeste leerlingen begonnen te zoeken naar uitdagingen. Twee van de zes focusleerlingen leken niet meer 
gemotiveerd te worden door extrinsieke beloningen, maar door hun eigen voldoening over een bepaalde 
taak. Een belangrijk element van mijn aanpak was het feit dat ik de leerlingen betrok bij het proces. Ik deed 
mijn best om tijdens de lessen in te gaan op hun ideeën, bijvoorbeeld door hun voorstel om tijdens 
volgende lessen verder te praten over bepaalde onderwerpen ook daadwerkelijk uit te voeren. Vaak werd 
de leerervaring verdiept en gestimuleerd door hun suggesties.

Ik vroeg leerlingen ook om feedback te geven op mijn manier van lesgeven en hoe ze daarvan leerden, en 
of er aspecten waren die ik zou kunnen veranderen. Dat droeg weer bij aan de ontwikkeling van een 
klassen-cultuur waarin iedereen aan het leren is (inclusief de leraar). De leerlingen staan steeds meer open 
voor het geven en ontvangen van feedback, zowel aan elkaar als aan zichzelf. Door hun eigen doelen te 
stellen en die op te breken in overzichtelijke stappen, is hun betrokkenheid bij hun eigen leerproces 
vergroot. 
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3. Het totaalplaatje: een schoolbrede
growth-mindsetcultuur

3.1 Schoolbrede benadering
Inmiddels heb ik diverse scholen ondersteund bij het implementeren van het concept van de mindsets. De
factor die telkens bepalend bleek voor een succesvolle implementatie was een cultuur van hoge verwach-
tingen voor iedereen. De gezamenlijke visie van ‘elk kind als lerende’ – ongeacht zijn of haar achtergrond,
etniciteit of thuissituatie – is daarbij essentieel. Deze visie moet gestalte krijgen in de cultuur in de klas. Me-
dewerkers   dienen tijd te krijgen om het concept van mindsets te leren kennen en te onderzoeken, zodat ze
het begrijpen en zich er verantwoordelijk voor gaan voelen. Ook hebben ze gelegenheid nodig om zich te
verdiepen in de bijbehorende werkwijze in de klas en hierop te reflecteren.
Voor een geslaagde schoolbrede benadering is het van belang dat de schoolleiding het voortouw neemt en
model staat voor een op groei gerichte leercultuur. De beste manier om dit te doen, is door de schoolleider
een aantal schoolbrede bijeenkomsten te laten leiden die de boodschap kracht bijzetten. Dit boek bevat drie
voorbeelden van dergelijke bijeenkomsten (pagina 29 t/m 35). Deze bijeenkomsten kunnen aan het begin
van een nieuwe lesperiode worden gehouden.

Figuur 5 geeft de belangrijkste aspecten weer die nodig zijn om een growth-mindsetcultuur op school in te
voeren. Je kunt een begin maken door de mindsets te behandelen in lessen en activiteiten. Dit heeft impact
op de cultuur in de klas, de gebruikte taal en het klimaat op school in het algemeen. Naarmate dit zich verder
ontwikkelt, kan het nuttig zijn om een bepaald aspect te kiezen waarop je school zich in het bijzonder wil
richten. Bekijk dan hoe dit aspect versterkt kan worden.

3.2 Leren en fouten maken
Naarmate de cultuur in de klas verandert en de leerlingen opener en eerlijker worden over wat ze leren en
hoe ze leren, doen zich geweldige kansen voor om fouten te gebruiken als onderdeel van het leertraject. Om
te beginnen is het nuttig om zelf voorbeelden te laten zien van gemaakte fouten, en de leerlingen te vragen
of ze de fouten kunnen aanwijzen. Laat leerlingen bijvoorbeeld twee leerresultaten met elkaar vergelijken.
Geef ze twee uitwerkingen van een rekenopdracht en vraag of ze weten welke uitwerking juist is, en hoe ze
dat weten. Zorg dat de verschillen in het begin vrij expliciet zijn. Naarmate leerlingen wennen aan deze manier
van werken, kunnen de verschillen subtieler worden (bijvoorbeeld: waarom er wel een goede strategie is
gebruikt, maar er een fout in de uitwerking zit – zie Figuur 6).

Figuur 5 Belangrijkste factoren voor een succesvolle implementatie van het concept van de growth mindset op school.
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De lessen
Er zijn 6 lessen voor elke groep
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Leerdoelen
Leerlingen kunnen aangeven wat een goede leerhouding is (proberen, niet opgeven, hulp vragen,•
op een andere manier proberen).
Leerlingen kunnen een uitdaging vaststellen voor zichzelf en voor anderen.•

Wat heb je nodig?
Prentenboek Superstokjes door Bernard Ashley (Bazalt, 2019)•
Eetstokjes•
Bakjes•
Kleine voorwerpen om met de stokjes te verplaatsen•
(droge pasta, kralen, blokjes, speelgoeddieren, droge erwten, enz.)
Papieren met een berg erop in drie verschillende kleuren (zie bijlage).•

De les

4 Superstokjes -  voor groep 1-2

De leerlingen praten in deze les in tweetallen over een prentenboek dat je voorleest. Je kunt leerlingen met
hun praatmaatje op de grond laten zitten. Zorg dat ze weten hoe ze in tweetallen moeten praten: om de beurt,
goed naar elkaar luisteren, elkaar aankijken enzovoort. Licht dit eventueel vooraf nog eens toe en hang picto’s
op die de leerlingen herinneren aan de succescriteria voor het praten in tweetallen. 

Lees het boek Superstokjes tot pagina 15, regel 'Waarom is hij nergens goed in?'.

Vraag de leerlingen om na te denken over de volgende vragen:
- Hoe voelt Ling Soeng zich?
- Waar wil hij goed in zijn?
- Wat probeert hij te doen?

De leerlingen bespreken dit vervolgens met hun praatmaatje. Loop rond en luister wat de leerlingen
zeggen. Schrijf dit kort op. Na enkele minuten stop je de gesprekken en vertel je klassikaal wat je
zoal gehoord hebt. Hierna kun je eventueel nog een aantal ideeën aan de leerlingen zelf vragen.
Vraag de leerlingen vervolgens om te bedenken:
- Hoe zou jij je voelen als je iets blijft proberen en het wil maar niet lukken?

Dit bespreken ze kort met hun praatmaatje. Let erop dat dit niet te lang duurt, aangezien de leer-
lingen dan hun aandacht kunnen verliezen. Vraag enkele willekeurige leerlingen naar hun mening.
Ga verder met voorlezen en ontdek het talent van Ling Soeng. Vraag: 
- Hoe voelt Ling Soeng zich nu?
- Wat probeert hij te doen om anderen te helpen?

Laat leerlingen in tweetallen de volgende vragen bespreken:
- Denk je dat iedereen een talent heeft?
- Hoe kun je ergens beter in worden?

Vraag willekeurige leerlingen om hun mening met de klas te delen. Focus op hoe je ergens beter in
kunt worden, hoe je iets kunt leren (proberen, niet opgeven, hulp vragen, iets op een andere manier
proberen).

1

2

3

46 | Growth-mindsetlessen
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• Praat met de leerlingen na over de activiteit met de stokjes. Wat was het allermoeilijkst? Vraag of de
leerlingen een uitdaging voor jou kunnen verzinnen met de stokjes. Probeer voor de klas of het lukt.
Doe eerst voor hoe het mislukt en reageer dan met een groei-mindset. Vertel hardop wat je doet en
wat je denkt en hoe je je daarbij voelt.

• De leerlingen zitten in een kring. Lees nog een keer de bladzijde voor waarin de leerkracht Ling Soeng
helpt om zijn jas goed dicht te doen. Vraag aan de leerlingen:
- Is het een goed idee van de juf om Ling Soeng te helpen met zijn jas?
- Wat zou de juf volgens jullie moeten doen?

Wat hebben we geleerd?

Op de tafel liggen drie materialen klaar die leerlingen kunnen kiezen om met stokjes van het ene bakje
naar het andere bakje te verplaatsen. Denk hierbij aan droge pasta, blokjes, kralen, droge erwten, enzo-
voort. 
Laat de papieren met gekleurde bergen zien en licht toe dat deze symbool staan voor iets wat je gaat
doen en wat een uitdaging is. Een berg beklimmen is een uitdaging! Sommige bergen zijn een grotere
uitdaging dan andere bergen, dan is het moeilijker om de top te bereiken. Iedere kleur staat voor een
uitdaging. Leg de drie uitdagingsbergen neer en vraag de leerlingen om het materiaal bij een kleur te
leggen. Welke kleur denken ze dat de grootste uitdaging vormt?
Hierna kunnen ze zelf aan de slag gaan en ervaren hoe het is om met stokjes iets (op) te pakken. Welke
uitdaging kiezen ze? Kijk samen of het materiaal bij de juiste uitdaging ligt. 

Refereer tijdens deze activiteit aan een goede leerhouding. Wellicht zeggen de leerlingen uit zichzelf
dingen als: “Ik zet door”, “Ik geef niet op”, “Ik blijf proberen.” Zeg anders zelf dingen als: “Ik zie dat je blijft pro-
beren.”

Kleine groep

Voorbeelden uit de les

De leerlingen kunnen zelf uitdagingen bedenken door voorwerpen te zoeken die ze met stokjes naar
een bakje kunnen overbrengen, bijvoorbeeld plastic diertjes, fiches, enzovoort. Bij welke uitdagingsberg
denken ze dat het hoort?

Verder

Materiaal om met stokjes te pakken bij de Uitdagingsbergen. 
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Leerdoelen
Leerlingen leren om een uitdagend doel te stellen voor zichzelf.•
Leerlingen weten dat leren uit meerdere ‘leerkuilen’ kan bestaan.•

Wat heb je nodig?
Foto van een bergketen (zie bijlage)•
Foto van een bergketen waarop ‘dalen’ (leerkuilen) ingetekend zijn (zie bijlage)•
Afbeelding van de Leerkuil (zie bijlage)•
Post-its•
Grote afdruk van de bergketen met de ingetekende leerkuilen.•

De les

4 Pieken en dalen - voor groep 4

De leerlingen zitten naast hun praatmaatje. Ze kunnen het bord allemaal goed zien.

Laat een foto zien van een bergketen. Je kunt het spannend maken door de foto stukje bij beetje te
onthullen. Vertel de leerlingen dat ze kijken naar een bergketen: een verzameling van bergen bij
elkaar. Als je daar overheen moet, dan moet je wel een hoop overwinnen! 
Vraag de leerlingen om met hun praatmaatje te bespreken:
- Wat kun je zien als je boven staat?
- Zou je deze bergen willen beklimmen?
- Hoe zou je je voelen als je heel deze bergketen bent overgeklommen?

Bespreek na enige tijd wat antwoorden met de klas.

Vraag de leerlingen:
- Op welke manier lijkt leren op het beklimmen van deze uitdagende berg?

Loop rond terwijl de tweetallen dit bespreken en luister goed naar wat er gezegd wordt. Mogelijk
geven leerlingen antwoorden als: “Leren is ook moeilijk. Je wordt steeds uitgedaagd. Je moet doorzetten.
Als je op de top bent, kun je het. Sneeuw is als een moeilijke som: daar moet je doorheen. Een berg beklim-
men doe je ook stapje voor stapje. Je komt steeds hoger, je leert steeds wat bij. Als je valt moet je weer op-
staan.”
Je kunt leerlingen met wat vragen op ideeën brengen. Vraag bijvoorbeeld:
- Kun je een berg altijd alleen beklimmen of heb je hulp nodig?
- Hoe is dat met leren?

Inventariseer de antwoorden klassikaal. Laat dan zien dat er niet één rechte weg is naar de top van
de berg. Om de top te bereiken, moet je door diverse dalen. Dat zijn de leerkuilen. Laat dit op de foto
zien (zie bijlage) of teken deze leerkuilen op je smartboard in de foto. 

De Leerkuil
In les 2 hebben je leerlingen kennisgemaakt met het concept van de Leerkuil. Vraag ze om aan hun
praatmaatje uit te leggen: 
- Wat is een leerkuil?

1

2

3

Binnenwerk-Congres.qxp_Opmaak 1  29-08-19  14:52  Pagina 80

© Bazalt  | shop.bazalt.nl Preview



Lessen voor groep 4 | 81

G
ro

ep
 4

Leg de relatie tussen de foto van de bergketen met leerkuilen en uitdagingen op het gebied van leren.
Vraag de leerlingen om na te denken welke uitdaging zij voor zichzelf kunnen stellen in de klas. Deze
uitdaging noteren ze op een post-it. Denk bijvoorbeeld aan: netjes werken, deelsommen oefenen, een
dikker boek lezen. 
Print de bergketen met de leerkuilen zo groot mogelijk uit en hang de uitdagingen van de leerlingen
erbij. Je kunt tijdens de lessen verwijzen naar de uitdagingen. Laat leerlingen (wekelijks of na een paar
weken) zelf aangeven of ze vooruitgang hebben geboekt. Ze kunnen dat bijvoorbeeld inkleuren op een
eigen afdruk van de bergketen. 

Wat hebben we geleerd?

Laat de leerlingen stappen beschrijven om hun uitdaging te behalen.•

Je kunt leerlingen een persoonlijke bergketen geven: laat ze een uitdaging op de lange termijn•
stellen en breek die op in kleine doelen. Elk doel is een berg (met een leerkuil ervoor).

Uitdaging

Check of alle leerlingen het begrepen hebben en fris de kennis nog even op aan de hand van de
afbeelding van de Leerkuil.

Laat de leerlingen vervolgens nog eens nadenken over de vraag wat de bergketen te maken heeft
met leren. Vraag vervolgens:
- Wat voor leerkuilen kan de beklimmer van deze berg zijn tegengekomen tijdens zijn weg

naar de top?

Zorg ervoor dat de leerlingen zien dat het steeds gaat om jezelf uitdagen, en dat je door een kuil
gaat als je iets leert en op weg bent om die uitdaging te volbrengen. 

Voorbeelden uit de les

Bespreek welke inzet er nodig is om doelen te kunnen halen. Leg hierbij de relatie met de Inzet-•
thermometer en de Inzet-held uit de eerdere lessen.

Ga op zoek naar voorbeelden van bergbeklimmers en laat zien hoeveel zij moeten doen om daad-•
werkelijk een berg te beklimmen.

Verder

4
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Naar een GROEIGERICHTE leermentaliteit

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. 

Marleen Rikkerink, teamleider Professionalisering, Academie Pedagogiek en 
Onderwijs, Saxion
Ik vind het heel laagdrempelig geschreven. Het is bijna spreektaal, waardoor het lekker 
wegleest. Het benadrukken van de teamverantwoordelijkheid en cultuur binnen de school 
vind ik heel sterk. Dit zal de doelgroep echt herkennen. 

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!

Sandra van A
alderen

Naar een GROEIGERICHTE leermentaliteit
Mindset in het voortgezet onderwijs #HOEDAN? 

Mindset in het voortgezet onderwijs #HOEDAN?

Sandra van Aalderen

Naar een 
GROEIGERICHTE 

leermentaliteit

Naar een 
GROEIGERICHTE 

leermentaliteit
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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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14 Naar een groeigerichte leermentaliteit

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 sociaal-
economische 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. 
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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. 
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7 | Ruimte scheppen in het hoofd van je leerlingen 

Hoe zorg je ervoor dat er in het hoofd van de leerling meer ruimte ontstaat om te 
kunnen en te willen leren? Hoe krijg je hen leergierig? Dat is niet altijd makkelijk. 
Ruimte kan alleen ontstaan als er andere dingen uit het hoofd van de leerling 
verdwijnen, dingen die het leerproces nadelig beïnvloeden, zoals zorgen en twijfels 
over het eigen kunnen, angst om te falen en stress gerelateerd aan leren. We 
pretenderen niet dat we hier oplossingen bieden voor leerlingen die depressief zijn of 
een angststoornis hebben, of voor leerlingen die in een zorgelijke thuissituatie zitten. 
Daar is andere kennis en hulp voor nodig. We beperken ons hier tot de angst, zorgen 
en stress die met het leren te maken hebben, niet onder stoornissen vallen en waarin 
je als docent iets kunt beïnvloeden. De leermentaliteit-theorie biedt handvatten om 
belemmerende gedachten en emoties op te merken en aan te pakken.

7.1 | Leren omdenken

De eerste manier om een groeigerichte mentaliteit te stimuleren bij je leerlingen is 
door hen bewust te maken van hun gedachtenpatronen en hen te helpen negatieve 
gedachtestromen te doorbreken door deze gedachten aan te passen. 

Onbewuste gedachten bewust maken
We gaan weer even terug naar Anne uit deel 1 met haar zwart-witte leermentaliteit. 
Zolang Anne zich niet bewust is van haar leermentaliteit, blijft ze ervan overtuigd 
dat wiskunde geen geschikt vak voor haar is. Want voordat Anne in staat is haar 
mentaliteit te veranderen, moet zij eerst haar onbewuste overtuigingen leren 
kennen en weten hoe die overtuigingen haar gedachten en gedrag beïnvloeden. Die 
bewustwording is de eerste stap tot verandering. Daarna pas kunnen gedachten en 
gedrag aangepast worden. 
Als docent kun je helpen deze onbewuste gedachten bewust te maken. Stel: Anne 
haalt een reeks onvoldoendes voor wiskunde. Elk cijfer, zeker wanneer het een 
onvoldoende is, leidt tot een reeks aan gedachten. Die gedachten leiden bij Anne 
tot gevoelens van falen, boosheid of wanhoop. Maar dat hoeft niet. De gedachten 
van haar vriendin Sophie met haar groeigerichte mentaliteit leiden bij dezelfde 
onvoldoendes niet tot datzelfde gevoel van wanhoop. Anne en Sophie staan er 
niet bij stil dat ze zo verschillend denken. Als ze dat wel zouden doen, zou dat heel 
inzichtelijk voor hen zijn.
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Een manier om gedachten en de consequenties ervan zichtbaar te maken, is het 
gebruik van het G-schema (afbeelding 8). Dit schema laat stapsgewijs zien hoe 
gedachten leiden tot bepaalde gevoelens en vervolgens tot bepaald gedrag. Bij Anne 
roept een Gebeurtenis (een reeks onvoldoendes) een negatieve Gedachte op (‘Ik 
kan het niet’, ‘Ik stel mensen teleur’). Die gedachte leidt tot een Gevoel (boosheid of 
verdriet). Dat gevoel heeft vervolgens invloed op het Gedrag dat Anne gaat vertonen 
(opgeven of ontwijken). En het gedrag heeft weer een bepaald Gevolg (lagere 
motivatie, minder inzet en slechtere cijfers). 

gebeurtenisgedachte

gevoel

gedrag

gevolg

G-SCHEMA

Afbeelding 8: Het G-schema dat inzicht geeft in gedrag.

Negatieve gedachten leiden tot negatief gedrag
Het is een open deur: het eff ect van een gebeurtenis hangt af van de manier waarop 
je die gebeurtenis interpreteert. Dat zie je aan bovenstaand voorbeeld. Als je denkt 
dat iets niet gaat lukken, stop je snel met proberen, leer je geen probleemoplossende 
vaardigheden aan en wordt het idee bevestigd dat je het niet kunt. Als je vervolgens 
nooit meer iets probeert, worden je negatieve gedachten vanzelf bewaarheid. Op die 
manier heeft het hebben van negatieve gedachten negatieve gevolgen. Een zwart-
witte leermentaliteit beïnvloedt je prestaties op dezelfde manier. Wanneer je telkens 
denkt dat je iets van nature niet kunt, zie je elke mislukking als bewijs hiervan en 
ga je uiteindelijk geloven dat het onmogelijk is om het ooit te leren. We nemen de 
gedachten die volgen op een gebeurtenis vaak voor waar aan, maar zijn ze dat ook? 
Als we die gedachten kritisch bekijken, blijken ze vaak niet te kloppen. Gedachten zijn 
zelden feiten; het zijn eerder veronderstellingen, meningen of overtuigingen. En die 
kunnen we zelf veranderen. 
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Omdenken
Gelukkig werkt dit principe ook in de tegenovergestelde richting: positieve gedachten 
hebben positieve gevolgen. Eén enkele groeigedachte kan de negatieve cirkel al 
doorbreken. Vaak gaat het natuurlijk niet zo makkelijk en is het een langer proces, 
afhankelijk van hoe vastgeroest een automatische reactie is. Het aanvankelijke doel 
is dus niet om die automatische negatieve gedachten uit te bannen, maar om je er 
bewust van te worden en ze dan te kunnen omdenken (zie afbeelding 9). Wanneer 
Anne inzicht krijgt in de gedachten en gevoelens die zij heeft op basis van haar 
overtuigingen, kan ze gaan oefenen met het aanpassen van deze gedachten. Hoe 
vaker ze dit doet, hoe makkelijker dit zal gaan. 
 

Ik weet niet hoe dat moet,
ik doe het niet.

Het is saai, ik stop ermee.

Dit doe ik niet. Het lukt toch niet.

Alsof jij het beter weet.

Dat stomme kind is alweer de beste.

Wil je het me leren?

OMDENKEN

Lastig. Hoe ga ik dat 
aanpakken?

Ik probeer het net zo 
lang totdat het lukt!

Wat een goede tip.

Hoe heeft ze dat voor elkaar 
gekregen? Even vragen.

Afbeelding 9: Omdenkuitspraken

Met het G-schema kun je goed aan leerlingen laten zien hoe hun reactie op 
tegenslagen een hele reeks aan gedachten veroorzaakt die leidt tot ongewenst 
gedrag. Je kunt hun vervolgens uitleggen in hoeverre deze gedachten horen bij een 
bepaalde leermentaliteit en hun alternatieve interpretaties aanbieden van de negatieve 
gebeurtenis, zoals in het plaatje hierboven. Je helpt hen zo om belemmerende 
gedachten om te buigen naar groeigerichte gedachten. Hierdoor gaan leerlingen niet 
steeds hetzelfde gedrag vertonen, waardoor ze in een vicieuze cirkel terechtkomen. 
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Het G-schema geeft je de mogelijkheid om elke stap in de cyclus samen met een 
leerling door te nemen. Vraag de leerling terug te denken aan een gebeurtenis of 
situatie waarbij hij het gevoel had te falen. Bijvoorbeeld een moment waarop hij 
enorme weerstand voelde om aan het werk te gaan, omdat hij dacht dat de stof te 
moeilijk was. Of een moment waarop hij wilde opgeven, bijvoorbeeld na het halen 
van een zware onvoldoende. Laat hem zich deze gebeurtenis opnieuw voor de geest 
halen en opschrijven. Laat de leerling daarna elke stap van het G-schema invullen.  
Zie voor een voorbeeld afbeelding 10. Vervolgens ga je samen met de leerling 
kijken in hoeverre de gedachten en gevoelens op waarheid berusten, of dat je 
de gebeurtenis ook anders kunt interpreteren. In hoofdstuk 11 staan alternatieve 
manieren om het G-schema te doorlopen, bijvoorbeeld wanneer je een grotere groep 
met leerlingen hebt. 

De kunst van het gebruik van het G-schema is dat de leerling zich bewust wordt van 
zijn gedachten, leert dat deze gedachten niet realistisch zijn en hoe deze (onnodig) 
zijn gedrag beïnvloeden. Als docent of mentor kun je de leerling helpen door verder 
te vragen naar de onderliggende overtuigingen en door alternatieve gedachten aan  
te bieden. 
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Voorbeeld:

Gevoel 
Moedeloos en wanhopig.

Gebeurtenis 
Leerling: ‘Bij de natuurkundetoets zaten een 
aantal opgaven die er reuze-ingewikkeld 
uitzagen. Ik heb alleen die opgaven gemaakt 
waarvan ik dacht dat ik ze zou kunnen en heb 
toen de toets ingeleverd.’ 

Gedachte
‘Dat gaat me niet lukken, veel te 
lastig! Ik kan dit niet.’

Gedrag
Toets niet afmaken. 

Gevolg
De leerling haalt een onvoldoende voor de toets en wordt bevestigd in 
zijn gedachte dat hij het niet kan. Verder leert de leerling niet om zelf 
te bedenken hoe hij dit soort opgaven (problemen) kan aanpakken. 
Bij de eerstvolgende huiswerkopgave die er lastig uitziet, zal hij ook 
meteen willen opgeven. Door snel op te geven oefent een leerling zijn 
probleemoplossend vermogen niet. Hij leert niet om de verschillende 
strategieën te gebruiken waarmee je dit soort opgaven kunt oplossen 
en de best passende strategie te selecteren. Naarmate de lesstof 
moeilijker wordt, komt de leerling vaker in een vergelijkbare situatie. 
Daardoor zullen zijn prestaties waarschijnlijk achteruitgaan.

Afbeelding 10: Voorbeeld van een ingevuld G-schema.
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Gevoel

Gebeurtenis waarbij je het gevoel had te falen
Gedachte

Gedrag

Gevolg
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