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1. Het Erasmus+ project GRIT 

 

Het Erasmus+ project GRIT streeft ernaar vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen voor leerlingen die tot 

de risicogroep behoren door de Growth Mindset (groeimindset)-aanpak te implementeren in het 

secundair onderwijs. 

Dit project werd uitgewerkt door de volgende Europese academische instellingen: 

- Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen, België) 

- Iriv Conseil (Parijs, Frankrijk) 

- Universiteit van Warschau (Warschau, Polen) 

- University van Lissabon ISCTE-IUL (Lissabon, Portugal) 

- Hogeschool Rotterdam (Rotterdam, Nederland).  

 

De titel van dit project, GRIT, is een acroniem voor ‘Growing in uRban educatIon and diversiTy’. Het 

focust op het Growth Mindset-concept. Het cultiveren van een groeimindset is een populair en krachtig 

idee in het educatieve landschap. Een groeimindset is een psychologische factor – waarnaar vaak 

verwerven wordt als een motiverende of niet-cognitieve factor – die naast cognitieve factoren de 

leerprestaties van leerlingen kan beïnvloeden. Recent onderzoek heeft aangetoond dat vooral leerlingen 

met een lage socio-economische status of leerlingen die dreigen uit te vallen, baat hebben bij zo’n 

groeimindset (Paunesku et al., 2015; Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, & Macnamara, 2018). 

 

2. Handleiding: ‘Wat heb je als leraar nodig om groeimindsets te 
stimuleren bij leerlingen in het grootstedelijk onderwijs (om hun 
succes op school te bevorderen)?’ 
  

✔ Theoretische achtergrond rond de Growth Mindset-aanpak 

✔ Inzicht in het functioneren van ons brein 

✔ Een inleidende workshop voor leerlingen 

✔ De GRIT-toolbox 

✔ Links naar ander interessant onderwijskundig materiaal rond Growth Mindset 
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2.1. Theoretische achtergrond rond de Growth Mindset-aanpak 

 

2.1.1. Groeimindset 

 

Ken je dat type leerlingen dat gelooft dat ze eenvoudigweg slecht zijn in een vak, en beweert dat dat 

nooit zal veranderen? Of, die andere soort leerlingen, die altijd openstaat om nieuwe dingen te leren en 

die er sterk in gelooft dat ze hierin zal slagen?  

Deze overtuigingen die leerlingen hebben rond hun eigen competenties en kwaliteiten houden verband 

met hun ‘mindsets’. Mindsets zijn overtuigingen die individuen hebben over de aard van menselijke 

kenmerken zoals intelligentie (Sisk et al., 2018). Volgens psychologe Carol Dweck (2006) van Stanford 

Universiteit kunnen we twee basisvormen onderscheiden: een fixed mindset (of vaste mindset) en een 

growth mindset (of groeimindset), zoals afgebeeld in figuur  1. 

 

Figuur 1. Vaste mindset versus groeimindset 

 

Een vaste mindset hangt samen met het geloof dat de eigen competenties, intelligentie en talenten 

vastliggen, dat ze aangeboren eigenschappen zijn en niet gewijzigd kunnen worden. Leerlingen met dit 

type mindset kunnen bijvoorbeeld geloven dat ze goede punten hebben voor wiskunde omdat ze er 

eenvoudigweg ‘goed in zijn’. Leerlingen met een vaste mindset zijn geneigd om moeilijke situaties te 

vermijden uit angst om te falen of moeilijkheden te ervaren want dat zou hun idee van intelligentie 

ondermijnen. Ze willen zich slim en getalenteerd voelen en zullen slechts uitblinken wanneer ze hun 

vaste competenties kunnen bewijzen. Wanneer ze uitgedaagd worden, verliezen ze doorgaans interesse.  

Een groeimindset verwijst daarentegen naar het geloof dat iemands kwaliteiten en intellectuele 

mogelijkheden gecultiveerd kunnen worden. Personen met een groeimindset zijn ervan overtuigd dat ze 
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zichzelf dus verder kunnen ontwikkelen en ‘verbreden’. Leerlingen met een groeimindset geloven 

bijvoorbeeld dat ze goede resultaten behalen omdat ze hard werken, hulp zoeken, doorzetten, enz. 

Leerlingen met dit type mindset zijn geneigd om uitdagingen te zien als mogelijkheden om zich verder te 

ontwikkelen en gaan daarom op zoek naar uitdagende leerervaringen. Dit type leerlingen maakt van 

falen een ‘ik kan dit nog/net niet’-benadering. Ze erkennen dat ze bepaalde zaken nog niet 

kennen/kunnen maar ze zien mogelijkheden om erin bij te leren in de toekomst (Dweck, 2006). 

Dweck (2006) stelt verder dat mindsets kunnen veranderen. Mensen kunnen er bewust voor kiezen om 

hun mindset te veranderen aangezien ze gewoon overtuigingen zijn. Bijgevolg zijn ze in staat om van hun 

vaste mindset af te stappen. Dweck (2006) doet enkele suggesties om een vaste mindset om te buigen 

naar een groeimindset.  In haar werk bespreekt ze een aantal (doorgaans) op bewijs gebaseerde 

interventies. Groeimindsets kunnen, bijvoorbeeld, gestimuleerd worden door leerlingen te laten 

focussen op leerdoelen en de stappen die nodig zijn om die doelen te bereiken. Hoewel de eerder 

vermelde meta-analyses van Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, & Macnamara (2018) alleen de basisprincipes 

van Dwecks theorie onderschrijven – algemene effecten van groeimindsetinterventies op leerprestaties 

waren zwak – bespreken Yeager & Dweck (2012) onderzoek dat aantoont dat lesgeven over de 

kneedbaarheid van intelligentie de veerkracht van leerlingen bij academische of sociale uitdagingen kan 

vergroten. Daarnaast kan inzicht in de verschillende types mindset, de vaste en de groeimindset, een 

bijdrage leveren aan de manier waarop leerlingen naar zichzelf en hun eigen leven kijken en resulteren in 

een meer groeigerichte mindset. In deze handleiding worden voorbeelden gegeven van beide soorten 

interventies, in de vorm van een inleidende workshop rond Growth Mindset en de neurowetenschap 

erachter én in de vorm van een inleiding op de Growth Mindset-toolbox.  

Dweck (2012) beweert dat individuen met een groeimindset met de vijf sleutelcomponenten van haar 

Growth Mindsetconcept, zoals voorgesteld in Figuur 2, omgaan op een manier die ze in staat stelt om 

zichzelf te ontwikkelen en te ‘verbreden’. Uitdagingen worden verwelkomd. Obstakels worden gezien 

als groeikansen. Inspanning wordt niet gezien als iets nutteloos, maar als iets noodzakelijks om je 

kwaliteiten te kunnen cultiveren. Kritiek en negatieve feedback worden beide gezien als waardevolle 

bronnen van informatie. Weten hoe je beter kan worden in iets, kan je helpen om de lacunes in je eigen 

competenties in te vullen. En ten slotte kan het succes van anderen een bron van inspiratie zijn. 
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Figuur 2. De vijf sleutelcomponenten in het Growth Mindset-concept 

 

2.1.2. Kritiek 

 

Moeten we echt de mindset van leerlingen veranderen om succes op school te bewerkstellingen? 

Onderzoek rond groeimindsets en vaste mindsets is niet onbesproken. Hoewel de Growth Mindset-aanpak 

op verschillende vlakken waardevol is gebleken, is een kritische houding aangewezen.  

Ten eerste bleken mindsetinterventies enkel succesvol in individuele begeleidingsprogramma’s of in kleine 

groepen, voor leerlingen met een lage socio-economische status en bij lange intensieve training 

(gedurende maanden) (Paunesku et al., 2015; Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, & Macnamara, 2018). Een recent 

nationaal onderzoek uitgevoerd in de Verenigde Staten door Yeager, Hanselman, Walton, et al (2019), bij 

een nationaal representatieve groep leerlingen in het secundair onderwijs, toonde echter wél dat korte 

(minder dan een uur durende) online groeimindsetinterventies die leerlingen aanleren dat intellectuele 

vermogens ontwikkeld kunnen worden, zorgden voor meer inschrijvingen in wiskundecursussen voor 

gevorderden. Het verwees ook naar een specifieke schoolcontext die ervoor zorgde dat de interventies 

een langetermijneffect hadden: wanneer leeftijdsgenoten achter de boodschap van de interventie 

          VASTE MINDSET                     GROEIMINDSET 

                 “… vermijdt uitdagingen   UITDAGINGEN  … verwelkomt uitdagingen 

 

 

                 … gedraagt zich defensief   OBSTAKELS  … geeft niet op bij tegenslag 
                                   of geeft snel op 
 

 

                         … ziet inspanning als   INSPANNING  … ziet inspanning als  
  zinloos of erger               de weg naar meesterschap  
 

 

          … negeert nuttige   KRITIEK  …leert van kritiek 
                                negatieve feedback 
 

 

… ziet het succes van anderen   SUCCES VAN ANDEREN  … leert lessen en vindt inspiratie  
                     als een bedreiging                                        in het succes van anderen”  

        (Dweck, 2017, 263) 
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stonden, verbeterden de schoolprestaties. We moeten dus ten tweede de invloed van de context op de 

mindsets van leerlingen onderkennen. Mindsets kunnen variëren naargelang de situatie. Leerlingen 

kunnen bijvoorbeeld een vaste mindset vertonen op vlak van wiskunde, maar wanneer diezelfde leerlingen 

kunstvaardigheden aangeleerd krijgen, hebben ze een groeimindset (of omgekeerd). Leraars moeten dus 

voorzichtig zijn met de labels ‘groeimindset’ of ‘vaste mindset’. Het veralgemenen van de termen wordt 

best vermeden, aangezien specifieke details steeds in overweging genomen moeten worden. Dit brengt 

ons bij de vraag of een groeimindset absoluut noodzakelijk is. We zouden kunnen stellen dat er in bepaalde 

situaties geen bezwaren zijn tegen een vaste mindset. Hebben we tenslotte niet allemaal een combinatie 

van een vaste en een groeimindset?  

Ten derde moeten we er ons voor behoeden om het falen of het succes van leerlingen louter toe te 

schrijven aan hun mindset. Dit legt te veel verantwoordelijkheid bij de leerlingen zelf, terwijl academisch 

falen of succes ook kan samenhangen met de bredere context. 

 

2.1.3. Grit  

 

Hoeveel inspanningen willen leerlingen leveren om hun doelen te bereiken? Hoeveel passie tonen ze voor 

wat ze doen? Hoe gaan ze om met uitdagingen en falen? Geven ze snel op of blijven ze zich inzetten en 

interesse tonen?  

 

Al deze vragen hebben te maken met ‘grit’, een vorm van doorzettingsvermogen. 

Grit, dat niet verward mag worden met het acroniem in de naam van dit Erasmus+-project, kan 

omschreven worden als de neiging om interesse en inzet te behouden bij langetermijndoelen 

(Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007; Duckworth & Quinn, 2009). Credé, Tynan en Harms 

(2017) focussen bij de conceptualisering van grit op het belang van doorzettingsvermogen. Grit is meer 

dan de veerkracht die mensen tonen wanneer ze lijken te falen bij iets wat ze proberen te 

verwezenlijken. Het draait rond onvermoeid werken aan uitdagingen; inzet en interesse behouden 

gedurende jaren ondanks falen, tegenspoed en plateaus in vooruitgang. Mensen met grit zien prestaties 

als een marathon; hun voordeel is veerkracht. Waar ontgoocheling en falen aan anderen de boodschap 

geven dat het tijd is om van koers te veranderen en de verliezen te aanvaarden, blijft een individu met 

grit op koers (Duckworth et al., 2007, pp. 1087-1088). Samenvattend kan grit gezien worden al een 

combinatie van interesse, oefening, volharding en hoop (Duckworth et al., 2007). De concepten van grit 

en Growth Mindset zijn met elkaar vervlochten; grit kan ontwikkeld worden door een groeimindset en 

een groeimindset kan leiden tot grit. 
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Tot nu toe hebben we grit en groeimindset hoofdzakelijk vanuit het perspectief van de leerlingen 

bekeken. De rol van leraars in het ontwikkelen van een groeimindset bij leerlingen mag echter niet over 

het hoofd gezien worden. Hoe identificeren leraars de mindset van leerlingen? Dit werpt vragen op rond 

de mindset van leraars. Concreet zouden ze zich de vraag moeten stellen: welk type mindset heb ik als 

leraar? En hoe beïnvloedt deze mindset mijn manier van lesgeven en mijn omgang met de leerlingen?  

Dit zijn interessante vragen om in gedachten te houden wanneer je groeimindsetinterventies met 

leerlingen uitvoert. 

 

2.1.4. Gerelateerde psychologische factoren  

 

Zoals vermeld in de inleiding kunnen enkele andere psychologische factoren die verbonden zijn met 

groeimindsets hefbomen voren om de leerprestaties te verbeteren van leerlingen die het risico lopen op 

vroegtijdig schoolverlaten. Deze factoren omvatten een gevoel van sociale verbondenheid met vrienden 

en op school, het stellen van doelen die het opzoeken van uitdagingen en engagement bevorderen, en 

zelfregulerende vaardigheden die leerlingen in staat stellen om hun doelen na te streven met 

doorzettingsvermogen, zoals omschreven door Dweck, Walton & Cohen (2014). 

 

● Gevoel van sociale verbondenheid. Leerlingen moeten zich betrokken en gerespecteerd voelen 

door anderen op school. Zelfs subtiele wenken die een gevoel van sociale verbondenheid met 

anderen creëren, zoals een verjaardag delen met iemand die in dezelfde richting zit, kan de 

motivatie van leerlingen in die richting verbeteren. Bovendien kan het gevoel ervoor zorgen dat 

leerlingen dagdagelijkse bezorgdheden over hun betrokkenheid kunnen overwinnen en kan het 

op lange termijn de leerprestaties verbeteren. 

● Het stellen van doelen. Leerlingen kunnen minder geneigd zijn om enthousiast op zoek te gaan 

naar manieren om te leren of hun intelligentie te vergroten als ze leren niet zien als iets zin- en 

betekenisvols. Realistische langetermijndoelen, zelfs wanneer ze nog in ontwikkeling zijn, 

kunnen leerlingen een reden geven om zich leerdoelen eigen te maken en zich erop toe te 

leggen. Leerlingen met een doel kunnen het gevoel hebben dat ze leren om de persoon te 

worden die ze willen zijn en dat ze iets bijdragen aan de wereld. 

● Zelfregulerende vaardigheden. Deze vaardigheden stellen leerlingen in staat om zich boven 

afleidingen te stellen, zich aan hun taken te houden en obstakels naar langetermijnprestaties te 

omzeilen. Leerstrategieën en reflectie zorgen ervoor dat leerlingen taken opnemen die 

belangrijk zijn om op lange termijn succes te (blijven) oogsten op school. (Dweck, Walton & 

Cohen, 2014) 
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De mindsets van leerlingen veranderen van vaste naar groeimindsets is een uitdagend proces. Hoewel 

Growth Mindset-interventies, zoals diegene in GRITs Growth Mindset-toolbox, kunnen bijdragen aan het 

kweken van een groeimindset, is er geen garantie dat ze zullen werken zoals beoogd. Andere acties, 

waarvan sommige of zelf de meeste misschien al ingebed zijn in het pedagogische project van de school, 

kunnen eveneens zinvol zijn. Bijvoorbeeld: 

o Focus op leren in plaats van op presteren. 

o Laat leerlingen hun eigen succes ervaren. 

o Laat leerlingen leren van fouten. Leerlingen moeten leren om te gaan met falen en fouten.  

o Leer leerlingen leren. 

o Vermijd sociale vergelijkingen. Bijvoorbeeld: ‘Je zus had altijd goede punten voor wiskunde dus 

waarom jij niet?’ of ‘Probeer opnieuw, andere leerlingen hebben deze oefening wel tot een goed 

einde gebracht.’. 

o Geef leerlingen feedback die leren en succes bevordert. Effectieve feedback is groeigericht en 

helpt leerlingen om in de toekomst beter te presteren. 

 

2.2. Inzicht in het functioneren van de hersenen 

 

Waarom is het zo belangrijk dat leerlingen uitdagingen verwelkomen? Het brein heeft de mogelijkheid 

om te groeien wanneer het uitgedaagd wordt door wat neurowetenschappers de ‘plasticiteit’ van onze 

hersenen noemen. Net zoals spieren groter en sterker kunnen worden wanneer ze getraind worden, 

kunnen onze hersenen zich ontwikkelen wanneer we leren. Wanneer je tijd en moeite steekt in leren, 

vormen er zich nieuwe verbindingen (synapsen) tussen de neuronen en de bestaande verbindingen 

worden sterker. Het brein verandert voortdurend. Dit proces is heel duidelijk bij kinderen: ze worden 

geboren met slechts enkele basisfuncties – ze hebben een hartslag en kunnen ademen, eten en slapen – 

maar wanneer ze gestimuleerd worden door ervaringen, verloopt de ontwikkeling van synapsen 

ontzettend snel. Experimenten met muizen tonen dezelfde processen: muizen die omringd waren door 

speeltjes en andere muizen hadden beter ontwikkelde hersenen dan muizen die in isolatie en in kale 

kooien leefden. 

Leerlingen met een groeimindset maken meer kans om sterkere hersenen te ontwikkelen omdat ze hard 

werk niet uit de weg gaan. Oefening baart kunst. 

 

2.3. Een inleidende workshop voor leerlingen 

 



9 
 

Wat volgt is een lesvoorbereiding voor een workshop van honderd minuten (slides en instructies) die kan 

dienen als een inleiding op de Growth Mindset-toolbox, zodat leerlingen een basisinzicht kunnen 

verwerven in de neurowetenschap achter het Growth Mindset-concept en kunnen reflecteren over de 

rol van leraars in het stimuleren van groeimindsets. Het stelt leraars ook in staat om de voorkennis van 

leerlingen rond het Growth Mindset-concept te evalueren en streeft ernaar positieve leraar-

leerlingrelaties te bevorderen, aangezien die essentieel zijn bij de implementatie van de toolbox. 

 

De vier stadia van Kolbs experiëntiële leercyclus (1984) werden tussen vierkante haken toegevoegd, om 

de onderliggende structuur van de workshop te tonen. Voor elk van de vijf sleutelcomponenten in 

Dwecks Growth Mindset-concept worden de leerlingen doorheen een inductieve cyclus van vier stadia 

geleid, gericht op alle leerstijlen, zoals getoond in Figuur 3. 

 

Figuur 3.  Kolbs experiëntiële leercyclus en vijf sleutelelementen van het Growth Mindset-concept 
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Lesvoorbereiding: Growth Mindset-workshop 

INTRODUCTIE: zelfevaluatie op basis van een recente evaluatie  

  [(NEGATIEVE) FEEDBACK: concrete ervaring] 

 

INLEIDING: zelf-evaluatie a.d.h.v. een recente evaluatie 

➔ De lln brengen een ‘slechte’ evaluatie (toets/feedback/rapport/…) met zich mee naar de klas of 

noteren vooraf mondelinge ‘negatieve’ feedback die ze gekregen hebben. 

  

“Wie van jullie heeft een Facebook- of Instagram-account? (Steek jullie handen op.).” 

“Stel dat je een foto post op sociale media en na 2 uur heeft die nog maar 5 ‘likes’ gekregen. Wat doe of 

denk je dan?” 

Materialen: laptop, beamer, een ‘slechte’ evaluatie per leerling (vooraf mee te brengen naar de 

klas), een envelop met mogelijke reacties op een ‘slechte’ evaluatie (Appendix A) en een blad 

met twee kolommen – vaste en groeimindset (appendix B), post-its (3 per leerling) 

Timing: 100 minutes 
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➔ De lln antwoorden. 

“Eigenlijk word je buiten de school en de klas constant geëvalueerd. En als reactie op een ‘slechte’ 

evaluatie, als je bijvoorbeeld minder ‘likes’ krijgt dan je verwachtte of wilde, ga je je aanpak/je tactiek 

misschien veranderen. Nu ben ik benieuwd of jullie hetzelfde doen of denken als jullie een ‘slechte’ 

evaluatie krijgen op school.” 

 

“Ik wil jullie vragen om jullie reactie op jullie laatste ‘slechte’ evaluatie te posten op Mentimeter. Neem 

de laatste keer dat je een ‘slechte’ toets of rapport (terug)kreeg in gedachten en probeer te beschrijven 

wat je dacht/zei of deed.” 

“Ga naar www.menti.com, neem de code over en post je reactie. Jullie namen verschijnen niet op het 

scherm.” 

(De lkr kan polsen naar een reactie op een slechte toets en hier een voorbeeldje geven vb. Ik haalde mijn 

schouders op, … .) 

 

http://www.menti.com/
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➔ De lln posten hun reactie op Mentimeter (www.menti.com). Zo verschijnen alle reacties 

anoniem op het scherm. 

“We komen straks terug op de evaluatie en jullie reactie erop.” 

 

Je mindset: stellingspel 

        [INSPANNING: concrete ervaring] 

 “Hoe jij reageert op een evaluatie, of die nu op sociale media is of in de klas, hangt samen met je 

mindset. Heeft iemand een idee wat het woord ‘mindset’ betekent? Welke Engelse woorden herken je 

erin? Wat betekent ‘mind’? (-> hoe je denkt) 

Wij gaan in deze les vooral kijken naar hoe je denkt over jezelf en je kwaliteiten en je vaardigheden . Om 

erachter te komen wat jullie mindset is, gaan we jullie een aantal stellingen voorleggen.  

Als je het helemaal EENS bent met een stelling, ga je straks aan de linkerkant van de klas staan. Als je het 

ONEENS bent, aan de rechterkant. Je mag ook ergens in het midden tussen de twee gaan staan maar dan 

moet je ook kunnen uitleggen waarom.” 

➔ De lln komen rechtstaan in het midden van de klas. Per stelling kiezen ze een kant en motiveren 

enkele lln hun positie. (ALTERNATIEF: De lkr kan de lln hun positie ook laten bepalen a.d.h.v. een 

wasspeld op een koord.) 
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Je mindset: vaste en groeimindset  

        [INSPANNING: reflectief observeren] 



15 
 

  

“Als je het helemaal eens was met al deze uitspraken, heb je een vaste mindset. Daar tegenover staat 

een groeimindset. De stellingen zijn niet wetenschappelijk correct of incorrect – Usain Bolt zal 

bijvoorbeeld wel goede genen hebben meegekregen maar zijn succes is ook te wijten aan andere 

factoren – maar de uitspraken tonen wel een bepaalde manier van kijken naar intelligentie en 

capaciteiten.” 

 [(NEGATIEVE) FEEDBACK: conceptualisering] 

“Deze mindsets bepalen ook jullie reageren op een slechte evaluatie.  

Je krijgt per twee een envelop met daarin mogelijke reacties op een slechte evaluatie. Tonen ze een 

vaste of een groeimindset? Probeer ze te ordenen in de juiste kolom! Nadien zal ik de antwoorden tonen 

en kan je zelf nakijken of je de reacties juist geordend hebt. Overleg met je buur en probeer tot een 

consensus te komen.” 

➔ Leerlingen krijgen per twee een envelop met mogelijke reacties op een ‘slechte’ beoordeling 

waarin ofwel een vaste ofwel een groeimindset getoond wordt (appendix A). Ze proberen de 

reacties in de juiste kolom te plaatsen (appendix B). 
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  [(NEGATIEVE) FEEDBACK: reflectief observeren + verdere conceptualisering] 

“We nemen jullie reacties er even terug bij en kijken of we gelijkaardige reacties kunnen terugvinden bij 

een van de mindsets. Welke mindset overweegt in deze klasgroep? Waarom denken jullie  dat dat zo is?” 

 [(NEGATIEVE) FEEDBACK: actief experimenteren] 

  

“Probeer nu een keer (nog) een reactie neer te schrijven vanuit een groeimindset. Gebruik daarbij de 

voorbeelden ter inspiratie en post de reactie opnieuw op de Mentimeter-website.” 

➔ De lln schrijven per 2 een reactie en posten die op de Mentimeter-website.  

➔ Klassikaal wordt besproken hoe deze nieuwe/alternatieve reacties hun evaluaties in de toekomst 

zouden kunnen beïnvloeden. 

De wetenschap achter mindsets 

        [INSPANNING: conceptualisering] 

“Een groeimindset kan ervoor zorgen dat je niet alleen positiever reageert op een slechte evaluatie maar 

dat je daarna ook effectief betere resultaten gaat behalen. Hoe? Als je gelooft dat je, ongeacht je genen 

of je gender (of je nu een jongen bent of een meisje), méér kan bereiken, kan je daar ook in slagen. 

Waarom?  Omdat je beter in iets kan worden als je er maar genoeg tijd en moeite in steekt. Je kan 

geboren worden met een talent voor iets maar enkel de juiste instelling, het geloof dat je door door te 

zetten, door de uitdaging aan te gaan, beter kan worden, zal je ook beter maken.” 

             [UITDAGINGEN: concrete ervaring] 

“Wie van jullie gaat er wel eens naar de fitness of doet er aan sport? Hoe zijn jullie beter geworden? 

Hebben jullie ooit gedacht aan opgeven? Wat heb je toen gedaan?” 

➔ Enkele lln antwoorden: door te trainen. 

“En wat weten jullie over de hersenen? (Kunnen die groeien? Of krimpen? Waarvoor dienen ze?) 
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➔ Enkele lln vertellen wat ze weten over de hersenen. 

“Je hersenen lijken eigenlijk erg op spieren: net zoals je je spieren kan trainen door te fitnessen, kan je 

ook je hersenen ontwikkelen én dus je IQ veranderen. Om spieren te kunnen ontwikkelen, moet je jezelf 

uitdagen; als je traint met te lichte gewichten, zullen je spieren niet groter worden. Hetzelfde geldt voor 

de hersenen: om te kunnen ontwikkelen moeten ze uitgedaagd worden. Als je je hersenen niet uitdaagt 

bijvoorbeeld omdat je niet gelooft dat je beter in iets kan worden, zullen ze zich ook niet verder 

ontwikkelen.  

Je ziet dat sterk bij jonge kinderen. Op de slide zie je hoeveel verbindingen hun hersenen hebben 

gemaakt vanaf de geboorte tot 7 jaar. Wat hebben kinderen op die 7 jaar allemaal geleerd?” 

             [UITDAGINGEN: reflectieve observatie] 

➔ Enkele lln antwoorden: stappen, spreken, lezen, schrijven, … . 

“Jullie hebben misschien soms geen zin in leren maar jonge kinderen worden gedreven door een heel 

sterke wil om te leren. Ze willen dingen uitproberen en ondervinden daarbij steeds opnieuw weerstand. 

Maar hun doorzettingsvermogen zorgt ervoor dat hun hersenen groeien.” 

 

“Als je ouder bent, kan je je hersenen bewust gaan trainen, zodat ze groter worden. Dat doen ook de 

mensen in het volgende filmpje. Het is een Engelstalig filmpje dat niet ondertiteld is maar probeer 

erachter te komen wat verteld wordt over de hersenen.”  



18 
 

 

https://video.nationalgeographic.com/video/00000144-0a26-d3cb-a96c-7b2fd17f0000  

“Wat wordt er gezegd over de hersenen van de Londense taxichauffeurs?”  

➔ Enkele lln antwoorden: door het hele wegennet uit het hoofd te leren, groeide hun hersenmassa 

(specifieker: hun hippocampus, die opvallend groter was dan bij de rest van de mensheid). 

“Op welke manier veranderen je hersenen wanneer je iets leert?” 

➔ Enkele lln antwoorden. 

 [UITDAGINGEN: conceptualisering] 

“Wat verandert er in je hersenen wanneer je iets nieuws probeert te leren?” 

➔ Enkele lln antwoorden. 

“Wanneer je iets nieuws probeert te leren, wat niet eenvoudig is, ontstaan er nieuwe verbindingen 

tussen je hersencellen. Daardoor kan informatie sneller door je hersenen en kan je datgene wat je 

probeert te leren, steeds beter. En wat heb je nodig om je hersenen beter ontwikkeld te maken? 

Doorzettingsvermogen!” 

 

⇨ Als alternatief kunnen leerlingen gevraagd worden om een poster te maken van de essentie van 

de video, gebruik maken van het materiaal in Appendix C en scharen, lijm, stiften, … .  

 

https://video.nationalgeographic.com/video/00000144-0a26-d3cb-a96c-7b2fd17f0000
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Obstakels and succes 

 [SUCCES /OBSTAKELS : concrete ervaring + reflectief observeren] 

“In de volgende slide zien jullie mensen die begrepen leken te hebben hoe de hersenen werken, of in 

ieder geval het doorzettingsvermogen hadden om écht goed te worden in iets. Kennen jullie deze 

mensen?” 

➔  Enkele lln antwoorden. 

“Om écht goed te kunnen worden in iets, hebben al deze mensen obstakels moeten overwinnen. En 

geloofden ze dat ze die obstakels kónden overwinnen. Dat zien we bij een heleboel bekende mensen die 

veel succes hebben geoogst. Weten jullie toevallig om welke obstakels het gaat?” 

➔ Enkele lln antwoorden. 

“Einstein kon bijvoorbeeld pas spreken toen hij 4 jaar oud was en zijn leraren zeiden dat er nooit veel 

van hem terecht zou komen. Lionel Messi werd op elfjarige leeftijd uit zijn team gegooid omdat hij door 

een tekort aan groeihormoon kleiner was dan zijn leeftijdsgenoten. En ook Barack Obama had het als 

kind niet gemakkelijk. Zo woonde hij als enige zwarte jongen vier jaar in Indonesië met zijn Amerikaanse 

moeder en Indonesische stiefvader en leefde hij daarna in armoede, zonder zijn moeder, in Hawaïi en 

Chicago. 

Billie Eilish kennen jullie misschien beter. Wat weten jullie over haar weg naar succes?” 

➔ Enkele lln antwoorden: ze is begonnen met het schrijven van muziek toen ze 11 was. Ze leerde 

zichzelf piano spelen en leert nu producen, zodat ze niet afhankelijk is van producers. Ze heeft 

altijd thuis les gekregen en heeft het Tourette-syndroom. 
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Obstakels en succes: Ish  

“In België vinden we eveneens voorbeelden van mensen die obstakels hebben moeten overwinnen op 

hun weg naar succes. Ken je zelf voorbeelden? Welke obstakels moesten ze overwinnen?” 

➔ De leerlingen antwoorden: bekende influencers, … (?). 

 

“Leraars kunnen een grote invloed hebben op je mindset. De Belgische schrijver en danser Ish praat 

hierover in het volgende filmpje dat we samen gaan bekijken. Hij praat over zijn eigen mindset als 

jongere en hoe die beïnvloed werd door zijn leerkracht Nederlands. Probeer erachter te komen wat zijn 

mindset was en hoe die zijn succes in de weg stond.” (Ait Hamou)   

https://www.youtube.com/watch?v=M5jP771AQg0  

 [SUCCES /OBSTAKELS: conceptualisering] 

https://www.youtube.com/watch?v=M5jP771AQg0
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 “Welke mindset had Ish? Waarom? Wie of wat veranderde die mindset?” 

 

➔ De leerlingen antwoorden. 

 “Welke leraars (of andere personen) hebben een (positieve) invloed gehad op jullie mindset? Waarom?” 

➔ De leerlingen antwoorden. 

 

Conclusie en overgang naar de tools 

 [SUCCES /OBSTAKELS : actief experimenteren] 

“Je medeleerlingen kunnen je mindset ook beïnvloeden. In de toekomst zullen we bekijken wat we zien 

van elkaars succes en wat er onder de oppervlakte ligt van dat succes [in bv. De ijsbergillusie]. 

Om positief te eindigen, wil ik graag dat jullie op een post-it neerschrijven waarin jullie buur uitblinkt en 

die post-it vervolgens op hun rug kleven.” 

➔ De leerlingen krijgen elk twee post-its en schrijven neer waarin hun buren succesvol zijn (bv. 

voetbal, studeren, wiskunde, …) en kleven die post-it vervolgens op de rug van hun buur. 
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“Lees nu wat er op je rug kleeft en schrijf een doel neer voor jezelf. Gebruik de woorden ‘nog niet’. We 

zullen hierop terugkomen in de loop van het schooljaar.” 

➔ Leerlingen schrijven een zin neer met ‘nog niet’ bv. ‘Ik ben nog niet zo goed in wiskunde.’.  

“Kleef de post-its in je schoolagenda.” 

 

 

Take away 
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“Wat nemen jullie mee uit deze les?” 

➔ De leerlingen antwoorden. 
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2.4. De GRIT-toolbox 

 

2.4.1. Negentien tools, vijf sleutelcomponenten 

 

Binnen dit GRIT-project werd een toolbox ontwikkeld met daarin negentien tools die de ontwikkeling van 

een groeimindset bij veertien- tot zestienjarige leerlingen stimuleren. We geloven dat dit een belangrijke 

leeftijdscategorie is op vlak van het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten.   

 

De tools zijn georganiseerd rond de vijf sleutelcomponenten van Dweck’s Growth Mindset-concept, 

samen met de drie gerelateerde psychologische factoren, zoals getoond in Figuur 4.  

 

 

Figuur 4. De vijf sleutelcomponenten en drie psychlogische factoren in het Growth Mindset-concept  

 

Voor elke tool vind je: 

● De specifieke doelen van de interventie voor zowel leraars als leerlingen.  

De vijf relevante sleutelcomponenten van het Growth Mindset-concept, zoals hierboven 

vermeld, zijn vetgedrukt en komen terug in de inleidende mindmap. De tools verkennen hoe 

leerlingen omgaan met de vijf sleutelelementen van het concept en vijf verschillende kleuren 

werden gebruikt om terug te verwijzen naar de sleutelelementen in de mindmap.  

● Bronnen.  

● Een volledig stappenplan. 
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● De vereiste materialen om de interventie uit te kunnen voeren. 

● De vereiste tijd. 

 

2.4.2. (Transversale) doelen 

 

De GRIT-toolbox heeft verschillende doelen, voor zowel leraars als leerlingen. Specifieke doelen zijn 

opgenomen in de toolbox. 

 

De belangrijkste transversale doelen voor leraars zijn:  

- inzicht verwerven in het type mindset van hun leerlingen 

- een groeimindset stimuleren bij leerlingen 

- positieve leraar-leerlingrelaties stimuleren. 

 

De belangrijkste transversale doelen voor leerlingen zijn (zoals vermeld in figuur 4). 

- realistische doelen stellen 

- zich verbonden voelen met school 

- zelfregulerende vaardigheden ontwikkelen. 

 

2.4.3. Een ‘groeiende’ toolbox 

 

De interventies kunnen gezien worden als goede praktijkvoorbeelden voor leraars die met leerlingen 

willen werken rond mindsets. De tools kunnen aangepast, vereenvoudigd of uitgebreid worden, 

afhankelijk van de voorkeuren van de leraar die ermee aan de slag gaat. 

 

We geloven dat veel leraars al activiteiten waarin ze bijdragen aan de groeimindsets van leerlingen in 

hun lespraktijk implementeren. We zien deze toolbox om die reden dan ook niet als een ‘vaste’ 

pedagogische tool maar als een groei-instrument.  

Daarom verwelkomen we suggesties, die verzonden kunnen worden naar ADD E-MAIL ADDRESSES. Ons 

digitaal platform is beschikbaar op ADD WEBLINK en zal actueel gehouden worden met resultaten van 

recent onderzoek en vernieuwingen in het onderwijslandschap. 
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2.4.4. Tips voor het gebruik van de toolbox 

 

Nadat je deze handleiding en de inleidende workshop doorgelezen hebt, nodigen we je uit om:  

1.  Je collega’s op de hoogte te brengen.  

Praat met je collega’s, binnen én buiten de school, over de Growth Mindset-aanpak. Hoe meer 

leraars zich bewust worden van deze pedagogische aanpak, hoe meer leerlingen de vruchten 

ervan zullen kunnen plukken. Maak posters rond de Growth Mindset-aanpak (zie Appendices D, 

E, F) zichtbaar op school. 

2.  Blijf je bewust van je eigen mindset en de invloed die je mindset heeft op die van je leerlingen.  

3.  Kies een tool van onze website: ADD WEBLINK 

Aarzel niet om de tool aan te passen aan de specifieke noden van de klasgroep.  

4.  Deel je eigen goede praktijken rond Growth Mindset met andere leraars door ons je suggesties 

door te mailen. Bedankt voor je bijdrage!  

 

2.5. Verder lezen rond het Growth Mindset-concept 

 

Feel free to ADD LITERATURE  
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Appendix A 

Ik zal nooit zo goed worden als hem/haar.              

Het is gewoon te moeilijk! 

Ik heb het FOUT gedaan. 

Ik geef het op. 

Ik kan dit gewoon niet. 

Ik ben hier slecht in. 

Beter kan ik niet! 

Ik leer van mijn fouten. 

Ik vraag hulp. 

Volgende keer zal ik beter proberen te doen. 

Wat kan ik leren van hem/haar? 

Ik ben op de goede weg. 

Ik zal het opnieuw proberen. 

Dit gaat me tijd en moeite kosten. 
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VASTE MINDSET    

              

 

 

 

 

Ik kan gewoon geen wiskunde! 

Ik heb er geen talent voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEIMINDSET  

 

 

 

 

 

Ik leer van mijn fouten! 

Appendix B 
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Appendix C 

iets nieuws leren       

moeite 

tijd 

verbindingen tussen hersencellen 

grotere hippocampus 

doorzettingsvermogen 

‘slimmere’ hersenen 

Londense taxichauffeurs  
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Informatie gaat sneller door je hersenen.       

Je kan iets steeds beter. 

Je probeert iets nieuws te leren, wat moeite kost. 

Je hersenen worden beter ontwikkeld. 

Er ontstaan nieuwe verbindingen tussen je hersencellen. 

Je hebt doorzettingsvermogen nodig. 

Londense taxichauffeurs moeten het hele stratenplan van Londen uit hun hoofd 

leren. 

Het studeren van het hele stratenplan vergt veel tijd en moeite. 

De hippocampus, het deel van de hersenen dat ervoor zorgt dat we de weg 
vinden, werd groter bij de taxichauffeurs. 
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     Welke mindset heb jij vandaag?         

 

 

 

 

 

   
 

                                                                                      

        DENK je op deze manier?    Probeer je mindset te VERANDEREN! 

 

 

een vaste mindset 
 

een groeimindset 
 

Ik geloof dat ik beter kan worden door me in te 

spannen! 

Ik leer van falen! 

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen! 

Wanneer ik het succes van anderen zie, herinnert 

dat me eraan dat ik ook beter kan worden! 

Kritiek laat me groeien! 

Ik vermijd inspanning. 

Wanneer ik faal, geef ik snel op. 

Ik hou niet van nieuwe uitdagingen. 

Ik geloof dat er dingen zijn waarin ik nooit zal 

slagen. 

Ik probeer nuttige negatieve feedback te 

negeren. 

 

Appendix D: Poster voor leerlingen 
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 Welke mindset wil jij stimuleren bij je leerlingen? 

 

 

     

 

 

 

 

 

   
 

                                                                                      

        DENKEN je leerlingen op deze manier? Probeer hun mindset te VERANDEREN! 

 

 
een vaste mindset 

 

een groeimindset 
 

Ik vermijd inspanning. 

Wanneer ik faal, geef ik snel op. 

Ik hou niet van nieuwe uitdagingen. 

Ik geloof dat er dingen zijn waarin ik nooit zal 

slagen. 

Ik probeer nuttige negatieve feedback te 

negeren. 

 

Ik geloof dat ik beter kan worden door me in te 

spannen! 

Ik leer van falen! 

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen! 

Wanneer ik het succes van anderen zie, herinnert 

dat me eraan dat ik ook beter kan worden! 

Kritiek laat me groeien! 

Appendix E: Poster voor leraars (1) 
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      Welke mindset wil JIJ als leraar stimuleren? 

 

     

 

 

 

 

 

   
 

                                                                                      

         

 
 

Ik ben gefascineerd door de 

leerprocessen van mijn leerlingen. 

Ik geef constructieve feedback. 

Ik stel hoge eisen aan al mijn leerlingen. 

Ik merk vooral het groeipotentieel van 

mijn leerlingen op. 

Ik ontwikkel mezelf voortdurend als 

leraar. 

Ik prijs perfectie. 

Ik verlaag mijn eisen. 

Ik merk vooral de zwaktes van mijn 

leerlingen op. 

Bijleren doe ik als leraar niet meer vaak. 

een vaste mindset 
 

een groeimindset 
 

Appendix F: Poster voor leraars (2) 


