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Inleiding 
 
Door Lien Fret & Kendra Geeraerts, Karel de Grote Hogeschool, (Antwerpen, België) en Bénédicte 
Halba, iriv (Parijs, Frankrijk) 
 
Diversiteit is een genetisch erfgoed van Europa. Het zou zowel een illusie als een nachtmerrie 

zijn om te denken aan een gebied met één taal, een gemeenschappelijke religie of een centrale 

macht die een uniform Europees model zou kunnen opleggen. Er moet daarom een redelijk 

evenwicht worden gevonden tussen de noodzaak om de diversiteit te vergroten en een coherent 

geheel op te bouwen dat alle Europeanen op basis van gedeelde waarden verenigt. 

Diversiteit is een belangrijk thema geworden in de Europese Unie (EU) sinds de uitbreiding 

van 2004, waarbij tien landen, voornamelijk uit het oostelijke deel van Europa, toetraden tot de 

EU. Dat is geen toeval in het licht van het motto dat de EU in 2000 heeft aangenomen: 'In 

verscheidenheid verenigd'. Als ‘eenheid’ geen doel op zich is, heeft het als doel om een 

‘gemeenschappelijke bestemming’ te smeden (Gialdino, 2017). Het begrip ‘diversiteit’ 

combineert trots zijn op onze nationale identiteit en geschiedenis en het respecteren van ieders 

rechten, in een universele betekenis. Het evenwicht tussen eenheid en diversiteit is een 

uitdaging: te veel eenheid zou het risico van standaardisatie en dus vernietiging van nationale 

identiteiten met zich meebrengen; te veel diversiteit zou kunnen verhinderen dat intenties 

samenkomen en op de lange termijn de opbouw van een herenigd Europa ondermijnen. 

Stedelijk onderwijs is een recent ontwikkelend onderwijsveld dat voortbouwt op de 

diversiteitsaanpak in het onderwijs. In hoeverre kunnen opvoeders die in een stedelijke 

omgeving werken, omgaan met diversiteit, rekening houdend met de troeven en belangrijkste 

barrières waarmee ze worden geconfronteerd? De zelfeffectiviteit van leerlingen wordt sterk 

bepaald door hun achtergrond, die steeds diverser wordt. Het is van vitaal belang dat leraren de 

‘zelfeffectiviteit’ van leerlingen kunnen bevorderen om het succes op school te vergroten. Het 

concept verwijst dan ook naar de rol van een groeimindset in diverse stedelijke 

onderwijsomgevingen. 

De hoofdletters in het GRIT-project vormen een onhandig acroniem aangezien we de eerste 

letters niet hebben gebruikt – het betekent Groeien in stedelijk onderwijs en diversiteit. Dit kan 

enige verwarring hebben veroorzaakt, aangezien het woord ‘grit’ staat voor 'moed en 

vastberadenheid ondanks moeilijkheden' (Cambridge-woordenboek online). 

Doorzettingsvermogen is uiteraard ook belangrijk in het onderwijs, zoals onderstreept in 

verschillende artikelen in ons e-boek. Dat we terminologie gebruiken die bekend is bij 

deelnemers aan Erasmus+-projecten kan beschouwd worden als de laatste "intellectuele output" 
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van ons project. Het algemene idee van dit sleutelprogramma van de Europese Unie is het 

verbeteren van innovatieve pedagogische strategieën in het onderwijs - initieel voor leerlingen 

en voor professionals die werkzaam zijn in onderwijs en opleiding. Voor het GRIT-project 

waren we gericht op schoolonderwijs en meer bepaald op hoe te strijden tegen voortijdig 

schoolverlaten. 

"Overtuigingen" over het leren van leraren en leerlingen zijn beslissende determinanten voor 

succes op school. Het concept van de groeimindset, ontworpen door psycholoog en docent aan 

Stanford University (Californië, VS), Carol Dweck, helpt te begrijpen hoe de opvattingen van 

docenten/leraars en studenten/leerlingen over leren het leren op school beïnvloeden. Het idee 

is dat intelligentie (enge definitie) of talenten (brede definitie) geen essentialistische en stabiele 

feiten zijn. Het zijn inderdaad incrementele intelligenties of talenten van mensen die kunnen 

worden ontwikkeld. Deze opvatting is gebaseerd op cognitieve wetenschappen - hersenen zijn 

plastisch en dus aanpasbaar. Mensen met een groeimindset stellen zichzelf hogere doelen en 

zijn vasthoudender als ze met moeilijkheden worden geconfronteerd. Het concept van de 

groeimindset is van cruciaal belang gebleken voor groepen waarvan traditioneel wordt 

aangenomen dat ze het risico lopen op schools falen. Veel onderzoeken hebben aangetoond hoe 

de groeimindset van leerlingen en leraars kan worden gevormd, en als gevolg daarvan kan het 

succes op school van leerlingen worden bevorderd. 

Dit is de transversale benadering die is toegepast in ons GRIT-project: in hoeverre kan een 

groeimindsetbenadering worden gebruikt om het probleem van voortijdig schoolverlaten in 

Europa aan te pakken, op scholen die worden gekenmerkt door de diversiteit van leerlingen, 

voornamelijk in gevoelige stedelijke gebieden. Het project heeft experts op het gebied van 

onderwijs en levenslang leren verzameld in verschillende regio's van de Europese Unie - België 

met Karel de Grote University College (leider van het project), Frankrijk met het Instituut voor 

Onderzoek en Informatie over Vrijwilligerswerk (mede-initiatiefnemer van het project), Polen 

met de Universiteit van Warschau en Portugal met het ISCTE-Universiteit van Lissabon. 

In een eerste stap hebben we tools ontworpen voor leerlingen die verzameld zijn in een toolkit 

(IO1, eerste intellectuele output) om te gebruiken door leerkrachten die werken in scholen in 

gevoelige stedelijke gebieden dankzij een handleiding (IO2, tweede intellectuele output). In een 

tweede stap hebben we een training voorgesteld voor leraren en opvoeders in brede zin om de 

toolkit en handleiding te gebruiken (IO3, derde intellectuele output) samen met een mentoring 

voor lerarenopleiders om de methode correct toe te passen (IO4, vierde intellectuele output). 

Deze laatste publicatie wil het kritische denken versterken over het werk dat tijdens dit bijna 

drie jaar durende project is bereikt (IO5, vijfde intellectuele output). 
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In een eerste deel (theoretische benadering) heeft elk team een artikel geschreven in zijn 

expertisegebied gericht op een groeimindsetbenadering – ter ondersteuning van toekomstige 

leerkrachten voor Karel de Grote Hogeschool, levenslang leren voor het Instituut voor 

Onderzoek en Informatie over Vrijwilligerswerk, verbetering van de opleiding van leerkrachten 

en opvoeders voor de Universiteit van Warschau en een psychosociale strategie voor het 

ISCTE-Universiteit van Lissabon. 

In een tweede deel (praktische benadering) heeft elk team de tests beschreven die zijn 

uitgevoerd in elk van de vier landen, België, Frankrijk, Polen en Portugal, rekening houdend 

met de zeer speciale omstandigheden waarmee het Coronavirus ons heeft geconfronteerd. Het 

is duidelijk dat de strategie die door elk team werd geïmplementeerd voor het testen van de 

verschillende intellectuele outputs nogal verschilde van de normale omstandigheden omdat 

scholen gesloten waren. We moesten dus alternatieve strategieën voorstellen, zoals virtuele 

lessen en online trainingen. 
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Een groeimindset als methode om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan 
Door Lien Fret & Kendra Geeraerts, Karel de Grote Hogeschool 
 

1. Vroegtijdig schoolverlaten in Europa 

Vroegtijdig schoolverlaten wordt door de Europese Commissie (2019) als volgt gedefinieerd: 

‘vroegtijdig schoolverlaten is gerelateerd aan zij die onderwijs en training verlaten zonder hun 

schoolloopbaan binnen secundair onderwijs af te ronden’. Afhankelijk van de nationale context 

kunnen er verschillen zijn in wie als vroegtijdig schoolverlater wordt beschouwd. Bijvoorbeeld, 

sommige landen verwijzen hierbij naar jongeren die uitvallen zonder basis of secundair 

onderwijs af te ronden, of jongeren die ongekwalificeerd uitstromen. De Europese Commissie 

doet beleidsaanbevelingen om vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken door in te zetten op een 

preventie-, interventie- en compensatiebeleid (Europese Commissie, 2019). 

Om vroegtijdig schoolverlaten in Europa te verklaren, zien we dat de er verschillende factoren 

samenhangen. Deze zijn veelal gelinkt aan de specifieke situatie van de leerling (Europese 

Commissie, 2019). Enerzijds zijn er de individuele noden van de leerling (bv. onbekwaamheid, 

psychologische oorzaken, ondermaats presteren op school, mentale gezondheid), maar ook 

socio-economische achtergrond (bv. migratieachtergrond, armoede, werkloosheid binnen het 

gezin, grootstedelijke context), schoolgerelateerde factoren (bv. gebrek aan middelen, beperkte 

begeleiding en ondersteuning, ongepaste onderwijsmethoden) en tenslotte spelen de nationale 

contextfactoren een rol (bv. economische situatie, conjunctuur, arbeidsmarktsituatie).  

Binnen dit GRIT-project beogen we vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken door te focussen 

op de individuele noden van de leerling en de schoolgerelateerde factoren. Concreet zal dit 

project leraren ondersteunen in hun professionele ontwikkeling waardoor de leerling er 

voordeel uit haalt. De doelgroep betreft hier individuele leraren en teams van 

onderwijsprofessionals. Door een groeimindsetbenadering te stimuleren in de 

onderwijspraktijk van leraren, bieden we hen aanknopingspunten om het groeipotentieel van 

leerlingen beter te detecteren en te benutten. Een groeigerichte mindset heeft echter een impact 

op het studiesucces van leerlingen. In het bijzonder hebben risicoleerlingen die dreigen uit te 

vallen (bv. leerlingen met etnische achtergrond, andere moedertaal, lagere sociale status) baat 

bij een aanpak die gericht is op een groeimindset.  
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Binnen de praktische hoofdstukken van dit e-book wordt specifieke contextinformatie m.b.t. 

vroegtijdig schoolverlaten toegelicht per projectpartner binnen dit GRIT-project. Meer concreet 

gaat dit over de context van België, Frankrijk, Polen en Portugal.  

 

2. Een groeimindsetbenadering als methode om vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken. 

2.1. Growth mindset versus fixed mindset 

De overtuigingen die leerlingen hebben rond hun eigen competenties en kwaliteiten houden 

verband met hun ‘mindset’. 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.  
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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 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.  Leraren spelen een belangrijke rol in 

het creëren van een omgeving die de ontwikkeling van een groeimindset ondersteunt (OECD, 

2021). In haar werk bespreekt Dweck (2012) een aantal (doorgaans) op bewijs gebaseerde 

interventies. Hierin is het belangrijk om leerlingen via breineducatie inzicht te geven in het 

functioneren van het brein (bv. breinplasticiteit). Daarnaast moet er aandacht gaan naar de vijf 

sleutelcomponenten van het Growth Mindsetconcept. 

 

2.2. Inzicht in de werking van het brein: breinplasticiteit  

Volgens Dweck (2012) is breineducatie een belangrijke voorwaarde om een groeimindset te 

ontwikkelen. Door middel van breineducatie worden leerlingen zich bewust van de 

groeimogelijkheden van het brein. Ook leraren moeten voldoende geïnformeerd zijn over de 

werking van het brein om op die manier een rol te kunnen spelen in het ondersteunen van een 

groeimindset bij leerlingen. 

Cognitieve neurowetenschap toonde aan dat hersenen plastisch zijn, wat betekent dat de 

structuur en de verbindingen binnen de hersenen kunnen veranderen door middel van 

ervaringen. Deze veranderingen treden voornamelijk op tijdens de kindertijd en de periode van 

jongvolwassenheid (Howard-Jones, 2010). Dit onderstreept nogmaals hoe belangrijk het is dat 

leerlingen uitdagingen durven aangaan. Het brein heeft namelijk de potentie om te groeien 

wanneer het uitgedaagd wordt. Door neurowetenschappers wordt hiernaar verwezen met de 

term breinplasticiteit. Net als spieren sterker kunnen worden na training, kan ook het brein 
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verder ontwikkelen wanneer je leert. Als je tijd en inspanning investeert in leerprocessen, zullen 

nieuwe verbindingen (synapsen) tussen neuronen in de hersenen worden gevormd en worden 

bestaande verbindingen 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. 

Een voorbeeld van hoe het brein zich aanpast na intensieve training is te vinden in Londen. Om 

een licentie te bekomen als taxichauffeur is het noodzakelijk om te slagen voor een examen 

‘The Knowledge’. Dit examen handelt over de kennis van het stratenplan van Londen. 

Doorgaans duurt het verschillende jaren om alle straten, bedrijven, winkels of gebouwen te 

kunnen memoriseren op het stratenplan van Londen. Hersenscans hebben aangetoond dat 

taxichauffeurs die het examen succesvol aflegden een sterker ontwikkelde hippocampus hebben 

(Woollett, Spiers, & Maguire, 2009). Dit voorbeeld toont aan dat diepgaande veranderingen in 

de hersenen kunnen plaatsvinden na training.  

Yeager en Dweck (2012) bespreken in hun onderzoek dat lesgeven over de kneedbaarheid van 

het brein een positieve impact heeft op de weerbaarheid van leerlingen op vlak van academische 

en sociale uitdagingen. Leren over de verschillende typen mindset, growth en fixed mindset, 

kan de manier waarop leerlingen naar zichzelf kijken en naar hun leven beïnvloeden en kan 

resulteren in een meer groeigerichte mindset.  

 

2.3. Vijf sleutelcomponenten van het Growth Mindset concept 

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 zinloos, 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. Dit in tegenstelling tot individuen met een 

vaste mindset. Zij hebben de neiging om uitdagingen te vermijden, geven snel op, zien 
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inspanning als zinloos, hebben moeite om feedback te benutten, succes van anderen wordt 

eerder ervaren als een bedreiging dan een bron van inspiratie.  

 

Figuur 2. De vijf sleutelcomponenten in het Growth Mindset-concept 

De PISA-resultaten van 2018 bieden ook inzicht in de groeimindset van 15-jarigen in 78 

verschillende landen. Binnen PISA 2018 werd gevraagd in welke mate leerlingen akkoord 

waren met de stelling: “Jouw intelligentie is iets waar je zelf weinig aan kan veranderen” 

(OECD, 2021). De resultaten wezen uit dat de meerderheid van de leerlingen een groeimindset 

ervaren. Meisjes waren eerder geneigd om een groeimindset aan te geven, in vergelijking met 

jongens. Over het algemeen waren leerlingen met een lagere socio-economische status sterker 

geneigd om akkoord te gaan met de stelling dat hun intelligentie niet sterk kan veranderen 

doorheen de tijd (OECD, 2021). Bovendien werden er geen duidelijke verschillen gevonden 

tussen leerlingen met of zonder migratieachtergrond. Kwetsbare leerlingen zouden wel meer 

baat hebben bij een groeimindset, in vergelijking met niet-kwetsbare leerlingen. De reden 

hiervoor is dat een groeigerichte mindset de impact van armoede, vooroordelen en beperkte 

ambities op vlak van leerprestaties kan modereren (OECD, 2021). 

          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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Andere interessante bevindingen van PISA 2018 tonen aan dat leerlingen die een groeimindset 

rapporteerden in grotere mate verwachten dat ze universitaire studies zullen afronden. Positieve 

relaties werden gevonden tussen een groeigerichte mindset en verschillende attitudes bij 

leerlingen zoals o.a. de motivatie om complexere taken aan te pakken (ze zijn geneigd om meer 

uitdaging op te zoeken), een hogere zelfwerkzaamheid,  meer ambitieuze leerdoelen stellen, en 

meer waarde hechten aan school. Leerlingen met een groeigerichte mindset hadden ook minder 

faalangst (OECD, 2021).  

 

2.4. De rol van doorzettingsvermogen (Engels: 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 wordt omschreven 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. 

 

2.5. Gerelateerde psychologische factoren  

Zoals eerder vermeld 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 



14 
 

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. Wanneer leerlingen negatieve relaties ervaren met 

hun leraren bedreigt dit het gevoel van verbondenheid met de school. Leerlingen die in 

grotere mate ondersteuning ervaren van hun leraren blijken meer tevreden in het leven 

te staan. Een gevoel van verbondenheid met de schoolgemeenschap is van groot belang. 

Het leidt immers tot betere schoolprestaties en een sterkere motivatie (OECD, 2017). 

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 

minder toe te geven aan afleiding, taakgerichtheid te bewaken 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). 

 

De mindsets van leerlingen veranderen van vaste naar groeimindsets is een uitdagend proces. 

Hoewel Growth Mindset-interventies, zoals diegene in de GRIT Growth Mindset-toolbox, 



15 
 

kunnen bijdragen aan het cultiveren 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 Ondersteun metacognitieve vaardigheden. 

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. 

Ook de PISA-resultaten van 2018 toonden aan dat verschillende manieren van ondersteuning 

door de leraar een cruciale rol had in het cultiveren van groeimindsets bij leerlingen (OECD, 

2021). Volgende manieren van ondersteuning hebben een impact: 

o De leraar helpt leerlingen leren. 

o De leraar biedt extra hulp en ondersteuning wanneer deze nood aanwezig is bij 

leerlingen. 

o De leraar blijft leerinhouden uitleggen tot leerlingen deze volledig begrepen hebben. 

o De leraar toon interesse in het leerproces van iedere leerling. 

 

2.5. Signalen rond een ‘false growth mindset’ en kritische noten m.b.t. het concept 

Het idee van groeimindset werd intussen in verschillende contexten gebruikt en werd vooral 

binnen onderwijscontext een populair gegeven. Toch is het concept niet zonder controverse of 

kritische bedenkingen. De vraag die hierbij gesteld wordt is of het effectief noodzakelijk is om 

de mindsets van leerlingen te veranderen met oog op betere schoolprestaties. Er wordt als 

kritische noot ook geregeld aangehaald dat in onderzoek de effectgrootte van 

groeimindsetinterventies eerder klein is. Het onderhouden van een kritische ingesteldheid bij 
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het gebruik van een groeimindsetbenadering is noodzakelijk. Dweck (2016) stelde ook vast dat 

het concept door velen vereenvoudigd werd en dat er heel wat misvattingen over zijn ontstaan.  

Ten eerste, een groeimindset is niet een vaststaande eigenschap van een individu, net zoals 

open-minded of flexibel zijn. Mindsets moeten gezien worden als iets dynamisch en de meeste 

mensen zijn een combinatie van een groeimindset en een vaste mindset (OECD, 2021). De 

mindset van een leerling kan dus evolueren, afhankelijk van de situatie of de taak. Bijvoorbeeld, 

een leerling kan een vaste mindset hebben als het gaat over leren bij wiskunde, terwijl diezelfde 

leerling in kunstvakken eerder een groeimindset toont. Bijgevolg moeten leraren 

voorzichtigheid aan de dag brengen wanneer ze leerlingen labelen met een groeimindset of 

vaste mindset. Het gebruik van deze labels als veralgemening wordt afgeraden, er zijn echter 

specifieke details die er ook toe doen. De specifieke context waarin mindsets bekeken worden, 

zal ook meegenomen worden in de vraag of een groeimindset wenselijk is. Er kunnen namelijk 

situaties zijn waarin een vaste mindset geen probleem hoeft te zijn.  

 

Ten tweede, een groeimindset gaat niet louter over prijzen en inspanningen belonen. Leraren 

moeten voorzichtig zijn wanneer ze op een onvoorwaardelijke manier inspanningen van 

leerlingen prijzen, tegengestelde effecten kunnen hierbij optreden. Bijvoorbeeld, wanneer je als 

leerkracht tevredenheid toont terwijl de leerling in feite geen progressie maakte, kan dit 

toekomstige positieve leercurves beperken. Dweck (2016) suggereert om een groeimindset aan 

te wakkeren door vooral progressie en leerprocessen die tot effectief leren hebben geleid te 

belonen. Denk hierbij aan een leerling die feedbackzoekend gedrag vertoont of durft te 

experimenteren met verschillende leerstrategieën. 

Ten derde, de ontwikkeling van een groeimindset is niet louter de verantwoordelijkheid van de 

leerling zelf. Ook ouders, toezichters, opvoeders en leraren moeten verantwoordelijkheid 

nemen in het creëren van een omgeving die een groeimindset kan ondersteunen. Binnen deze 

omgeving worden leerlingen niet voortdurend beoordeeld, is het toegestaan om fouten te maken 

en te leren uit deze fouten, en ontvangen leerlingen constructieve feedback die hen helpt groeien 

in hun leerproces (Dweck, 2012). 

Zoals eerder aangegeven wordt ook de effectiviteit van groeimindsetinterventies geregeld 

aangehaald in discussies omtrent de relevantie van dit concept. Terwijl sommige studies 

effecten konden vaststellen op leerlingprestaties (bv.  Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 

2007), vonden andere studies geen effect (bv. Li & Bates, 2019). Sommige studies toonden aan 
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dat mindsetinterventies voornamelijk succesvol zijn bij individuele 

ondersteuningsprogramma’s of in kleine groepen, bij leerlingen met lage socio-economische 

status en wanneer een langdurige intensieve training van maanden werd aangeboden (Paunesku 

et al., 2015; Sisk et al., 2018). Toch is er ook een recente studie die aantoont dat korte (minder 

dan een uur) online groeimindsetinterventies ervoor zorgden dat meer leerlingen zich gingen 

inschrijven voor een gevorderde wiskunde cursus (Yeager, Hanselman, en Walton, 2019). De 

interventies waren in dit geval specifiek gericht op het aanleren dat intellectuele capaciteiten 

m.b.t. wiskunde verder ontwikkeld kunnen worden.  

Ondanks het feit dat de meta-analyse van Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, & Macnamara (2018) 

enkele principes van de theorie van Dweck ondersteunt, zijn de algemene effecten van 

groeimindsetinterventies op schoolprestaties eerder beperkt. Effectgroottes zijn in lijn met de 

effectgroottes die gevonden worden bij andere onderwijskundige voorspellers van 

schoolresultaten in onderwijskundig onderzoek. Yeager en Dweck (2020) concludeerden in hun 

reviewstudie over de lessen die getrokken kunnen worden uit controverses m.b.t. growth 

mindsettheorie dat de fundamenten uit de mindsettheorie stevig zijn, effecten zijn repliceerbaar 

en effectgroottes zijn veelbelovend. Volgens Yeager en Dweck (2020) kunnen er verschillende 

lessen getrokken worden uit onderzoeksgerelateerde controverse, maar tegelijkertijd is het 

belangrijk om algemene vragen in het achterhoofd te houden: “… Waarom zou het idee dat 

leerlingen hun mogelijkheden verder kunnen ontwikkelen controversieel moeten zijn? En 

waarom is het controversieel om te geloven dat dit leerlingen kan inspireren om beter te leren, 

in ondersteunende contexten? Is het niet zo dat alle leerlingen het verdienen om in een school 

te leren waar mensen geloven in hun intellectuele groeimogelijkheden en er toegewijd mee aan 

de slag gaan? Het is een goede zaak dat er ingezet wordt op het creëren van een ondersteunende 

context voor alle leerlingen, en we hopen dat onderzoek rond mindsets hier betekenisvol in kan 

zijn.” (Yeager & Dweck, 2020, p. 1282)  
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Groeien in stedelijk onderwijs en diversiteit  
Dr Bénédicte Halba Iriv (Parijs, Frankrijk) 

Groeien in stedelijk onderwijs en diversiteit - het versterken van een op groei gerichte aanpak 

op internationaal niveau (OESO) en op Europees niveau (Europese Unie).  

Het voorbeeld van het GRIT-project 

Inleiding 

Leerlingen in stedelijke gebieden hebben veel verschillende achtergronden, wat een enorme 

uitdaging voor het onderwijs vormt. Het is van cruciaal belang dat leerkrachten en leerlingen 

zich bewust zijn van deze problematiek om onderwijs van hoge kwaliteit te kunnen bieden. Het 

aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten betekent dat het succes van leerlingen op school moet 

worden vergroot.  

Het belangrijkste doel van het GRIT-project is het ontwikkelen van de groeimindset van 

leerlingen als een alternatieve strategie om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. Het project 

heeft als doel opvoeders aan te moedigen om met jongeren in stedelijke gebieden te werken 

door hun groeimindset te ontwikkelen. Het GRIT-project heeft diversiteit onder leerlingen 

gezien als een belangrijke uitdaging om onderwijs van hoge kwaliteit te bieden. Het wil zowel 

leerlingen als hun leerkrachten ondersteunen om hun capaciteiten beter te begrijpen, en hen 

helpen de overtuigingen te ontwikkelen die nodig zijn om succesvol te zijn op school. Een 

groeimindsetbenadering lijkt in dit perspectief een zinvolle benadering te zijn. 

In dit artikel willen we uiteenzetten in hoeverre de groeimindset een rol heeft gespeeld in de 

OESO-benadering, in de eerste plaats bij de laatste verbeteringen (PISA sinds 1997 en TALIS 

sinds 2008); vanuit het perspectief van de Europese Unie in de tweede plaats door de uitvoering 

van het programma Lifelong Learning (het Bolognaproces en het Kopenhagenproces sinds 

2000). In een laatste punt zullen we deze innovatieve aanpak illustreren aan de hand van een 

selectie van Europese projecten over het impliciet versterken van een groeimindsetaanpak, met 

de nadruk op de toegevoegde waarde van het GRIT-project. 

 

I Een internationaal perspectief - de holistische aanpak van de OESO (van PISA tot 

TALIS)  

De literatuur over Growth Mindset is nog in ontwikkeling. De meest recente 

onderzoeksontwikkelingen richten zich op heterogeniteit van behandelingseffecten om beter te 

begrijpen hoe het verschillende groepen leerlingen verschillend kan beïnvloeden. In dit eerste 
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deel willen we benadrukken waarom de OESO een groeimindsetbenadering in haar analyse 

heeft opgenomen - ten eerste vanwege de verbetering van de prestaties van leerlingen door een 

holistische benadering van het leren van leerlingen (PISA), ten tweede vanwege de rol die 

leraren spelen in het sociale weefsel en ten derde vanwege de doorslaggevende rol die 

schoolleiders moeten spelen in de ondersteuning van leerlingen.  

 

1- Een meer holistische benadering van het leren van leerlingen - inclusief de 

groeimindset in  PISA (OECD, 2021) 

Het Program for International Student Assessment (PISA) werd in 1997 opgericht om de 

maatregelen voor onderwijsresultaten te verrijken. Op basis van een internationaal 

overeengekomen raamwerk meet het regelmatig wat 15-jarige leerlingen weten en kunnen en 

linkt het aan een breed scala aan aspecten. Het biedt daarom inzicht in de bronnen van variatie 

in onderwijsprestaties, zowel binnen een specifiek onderwijssysteem als tussen landen 

(McGaw, 2008). Door zo'n 600.000 leerlingen in 78 landen en economieën te onderzoeken, 

biedt PISA een unieke kans om bij te dragen aan onderzoek, aangezien het leerlingen, leraars 

en scholen in verschillende contexten analyseert en voorstelt om significante correlaties te 

identificeren om toekomstig onderzoek te sturen. 

De impact van PISA is erg positief. Ten eerste is het een internationale referentie geworden 

voor het vergelijken van kwaliteit, rechtvaardigheid en efficiëntie in leerresultaten in 

verschillende landen. Ten tweede heeft het zowel leraren als scholen ondersteund bij het 

identificeren van verbeterpunten en internationale goede praktijken. Ten derde heeft het 

beleidsmakers statistisch bewijsmateriaal en een maatstaf voor internationaal beleid verschaft 

om nationale hervormingsagenda's te ondersteunen of ertoe bij te dragen (Schleicher, 2019). 

Uit de laatste PISA-beoordeling bleek ook dat de meeste OESO-landen vrijwel geen 

verbetering in de prestaties van hun leerlingen zagen sinds PISA in 2000 voor het eerst werd 

uitgevoerd1. De stagnatie van de prestaties van sommige landen illustreert de moeilijkheid om 

systemische verbeteringen in het onderwijs te ondersteunen. Het doet ook de vraag stellen of er 

voldoende aandacht is besteed aan het implementeren van een correctief onderwijsbeleid 

(OECD, 2020) en of dat er nog enkele kritische determinanten voor onderwijssucces moeten 

worden onthuld. 

Veel factoren kunnen de onderwijsresultaten beïnvloeden, en PISA heeft de reikwijdte van zijn 

analyse geleidelijk uitgebreid om een meer holistische benadering van het leren van leerlingen 
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te hanteren. PISA heeft tot doel de competentie van leerlingen kritisch te beoordelen en niet 

alleen hun inhoudelijke kennis en routinematige cognitieve vaardigheden. Er wordt nu steeds 

meer verwacht dat leerlingen onafhankelijke, levenslange en levensbrede leerders worden. 

Tegen deze achtergrond heeft PISA in zijn laatste beoordeling van 2018 een concept van de 

'groeimindset' opgenomen dat de afgelopen decennia aandacht heeft gekregen binnen de 

psychologie. Het concept kan verklaren waarom bepaalde leerlingen gedijen bij tegenslag, 

terwijl anderen wegkwijnen. 

In een samenleving met toenemende onzekerheden is het onvermijdelijk dat er nieuwe 

uitdagingen komen die soms uitlopen op een mislukking. Het is daarin dan ook cruciaal dat 

jongeren het hoofd kunnen bieden aan moeilijkheden en tegenslagen. Tijdens de wereldwijde 

COVID-crisis had de massale sluiting van scholen een heterogene impact op meer dan 1,6 

miljard leerlingen (UNESCO, 2020). Hoewel de ervaring misschien verrijkend was voor 

leerlingen die in staat zijn om hun eigen leerdoelen te stellen, hun leerstrategieën te verbeteren 

en zelf voortgang te boeken, was het verwoestend voor andere leerlingen die gewend zijn om 

door anderen te worden geleid in hun leerproces en die weinig zin hebben om hun leerproces 

zelf te sturen (Reimers & Schleicher, 2020; Gouëdard, Pont & Viennet, 2020). 

Het idee dat psychologie een rol speelt in het leerproces van leerlingen, werpt licht op de 

beperkingen van traditionele, op input gebaseerde indicatoren bij het voorspellen van de 

prestaties van een onderwijssysteem. Door te focussen op leerprocessen zelf zou inzicht kunnen 

worden verschaft in waarom sommige landen minder tijd en geld investeren in onderwijs en 

toch beter presteren dan hun tegenhangers. 

2- Het sociale weefsel van scholen en een educatieve gemeenschap handhaven en 

leiderschap versterken 2 

Volgens Andreas Schleicher (2020) is het grootste risico in de COVID-crisis dat ‘het sociale 

weefsel dat in en door scholen wordt gecreëerd, zal worden verbroken’. Het is inderdaad zo dat 

leren ‘geen transactieproces [is], waarbij leerlingen passieve consumenten van inhoud zijn, 

waar scholen dienstverleners zijn en waar ouders klanten zijn’. Integendeel leren ‘gebeurt altijd 

door interactie en in een omgeving van welzijn en zelfeffectiviteit voor zowel leerlingen als 

leraren’. Daarom hangt het succes van leerlingen, met name die uit kansarme groepen, af van 

het onderhouden van een nauwe relatie met hun leraren. Als gevolg hiervan moeten scholen in 
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de COVID-crisis manieren bieden voor leraren om sociaal dichtbij te blijven als ze fysiek op 

afstand zijn. 

De taak voor schoolsystemen is om leraren te ondersteunen in hun sociale missie om een 

verschil te maken in het leven van kinderen en om sociaal achtergestelde mensen te 

ondersteunen. Uit de resultaten van de TALIS-studie (2018) blijkt dat 9 op de 10 leraren zeiden 

dat ze het beroep ingingen om een verschil te maken in het leven van kinderen, en 3 van de 4 

uitdrukkelijk verwezen naar de mogelijkheid om sociaal achtergestelden te helpen. 

De crisis versterkte ook de behoefte voor leraren om onderling verbonden te blijven, wat zelfs 

in normale tijden moeilijk was: minder dan 1 op de 10 leraren gaat op regelmatige basis bij hun 

collega’s observeren en feedback geven, zelfs als de klas net naast de deur is. Iets meer dan 1 

op de 5 leraren neemt minstens één keer per maand deel aan coöperatief professioneel leren en 

minder dan 1 op de 3 leraren zegt dat ze minstens één keer per maand in team lesgeven. Dit zijn 

precies de activiteiten die verband houden met een grotere mate van zelfeffectiviteit (self 

efficacy) van leraren. Er zijn echter grote verschillen in de tijd en tussen landen. 

Hoe belangrijk het voor leraren ook is om verbonden te blijven met hun leerlingen, de crisis 

heeft ook de noodzaak voor leraren om onderling verbonden te blijven vergroot. Technologie 

kan helpen om de samenwerking tussen leraren te versnellen en te versterken, tot ver buiten de 

grenzen van hun school. Andreas Schleicher stelt voor om rekening te houden met de kracht 

van ‘collaboratieve consumptie’; waar online markten worden gecreëerd waarin mensen hun 

auto en zelfs hun appartement delen met volslagen vreemden, kan dit ook perspectieven openen 

voor verandering in het onderwijs. Leraren zouden een digitaal platform kunnen gebruiken om 

hun lesvoorbereidingen te delen. Hij noemt het Shanghai-voorbeeld, maar we kunnen veel 

vergelijkbare voorbeelden vinden in EU-landen. In Frankrijk werd bijvoorbeeld gewerkt met 

een samenwerkingsplatform dat is ontworpen door een organisatie die afhankelijk is van het 

Ministerie van Onderwijs (Canope), bedoeld om leraren te ondersteunen, maar dit was 

experimenteel. Het belangrijkste idee is om een ‘gigantische open-sourcegemeenschap van 

leraren te creëren en de creativiteit van leraren te ontsluiten door simpelweg gebruik te maken 

van de wens van mensen om bij te dragen, samen te werken en erkend te worden voor hun 

bijdragen’, zoals het in Shanghai werd gedaan. Hoe meer andere leraren de lessen downloaden, 

ze bekritiseren of verbeteren, hoe beter de reputatie van de leraar die ze heeft gedeeld. Daarom 

zal de directeur aan het einde van het schooljaar niet alleen vragen hoe goed leraren hun 

leerlingen hebben lesgegeven, maar ook welke bijdrage zij hebben geleverd aan het verbeteren 

van het lerarenberoep en het bredere onderwijssysteem. Dit zou de meest relevante bijdrage van 

technologie kunnen zijn om een uitstekend onderwijs te bereiken, in het besef dat waarde 
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'horizontaal' (onder leeftijdsgenoten) wordt gecreëerd, met de mensen met wie we contact 

maken en met wie we samenwerken. 

Een ander belangrijk punt dat Andreas Schleicher onderstreept, is de leiderschapsbenadering, 

want in onzekere tijden ‘zoeken mensen naar één ding om aan vast te houden als middel om de 

orde te herstellen’. Een illustratie in het onderwijs wordt geleverd door ‘schoolleiders die 

inspelen op de onmiddellijke behoeften van leerlingen, gezinnen, personeel en 

gemeenschappen, terwijl ze zich voorbereiden op manieren waarop de wereld van leren en 

onderwijzen zal veranderen’. Andere hoofdtaken die worden voorgesteld voor schoolleiders 

zijn het snel opzetten van een crisisteam en het geven van dagelijkse updates op sociale media. 

Ze hebben ook de mogelijkheid om in hun school te achterhalen welke aanvullende middelen 

hun personeel nodig heeft en die prioriteit te geven. Ze zouden ook andere scholen en hun 

gemeenschappen kunnen bereiken. Hun job is behoorlijk veeleisend. Zoals Andreas Schleicher 

zei: ‘Zelfs in vredestijd lijkt dat niet gemakkelijk’, maar de uitzonderlijke tijden waarmee we 

worden geconfronteerd, kunnen een manier zijn om te verbeteren, aangezien dit ‘niet de tijd is 

voor openbaar versus privé, maar voor openbaar met privé’. Een samenwerking opzetten tussen 

directeurs van openbare en particuliere scholen is een belangrijke uitdaging. 

Daarnaast hebben we ook ‘leiders nodig die institutionele structuren aanpakken die te vaak zijn 

opgebouwd rond de interesses en gewoonten van volwassenen in plaats van lerenden’. De 

belangrijkste kwaliteiten van deze categorie leiders zouden zijn: ‘oprechtheid over sociale 

verandering, vindingrijkheid in beleidsvorming en in staat zijn om het vertrouwen dat ze 

verdienen te gebruiken om effectieve verandering te bewerkstelligen’. De idee is om een 

vicieuze cirkel te creëren die bedoeld is om leraren te betrekken bij een effectieve 

samenwerking. Deze systeemleiders zouden middelen kunnen samenbrengen, de capaciteit 

opbouwen en het juiste beleidsklimaat creëren met verantwoordingsmaatregelen die zijn 

ontworpen om innovatie en ontwikkeling aan te moedigen en te vergemakkelijken, in plaats 

van naleving’. 

Ten slotte stelt Andreas Schleicher voor om ‘ook meer dankbaarheid te tonen voor onze leraren 

die hun leven wijden aan het helpen van de volgende generatie om hun dromen te realiseren en 

onze toekomst vorm te geven’. Toen TALIS in 2018 werd uitgevoerd, voelde slechts 1 op de 4 

leraren zich gewaardeerd door de samenleving voor het werk dat ze doen. 

 

3- Schoolleiderschap - De TALIS-aanpak (OECD, 2019)  

De Teaching and Learning International Survey (TALIS) wordt sinds 2008 om de vijf jaar 

uitgevoerd; het laatste rapport dat in 2018 werd gepubliceerd, was de derde cyclus. Het idee is 
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om leraren en schoolleiders de kans te geven hun mening te geven over hun 

werkomstandigheden, leeromgevingen en praktijken. Hun perspectief is essentieel voor 

onderwijssystemen om te begrijpen wat er in hun scholen en klaslokalen gebeurt, en om de 

ontwikkeling van beleid te sturen. Het lerarenberoep wordt geconfronteerd met nieuwe eisen; 

ze worden veroorzaakt door factoren zoals veranderingen in de samenstelling van de 

arbeidsmarkt, groeiende migratiestromen en bevriezing van overheidsmiddelen. Deze zijn niet 

alleen van invloed op de manier waarop het onderwijs is georganiseerd, maar ook op de manier 

waarop klassikaal onderwijs wordt vormgegeven en gegeven. 

Het TALIS-onderzoek verzamelt empirische en vergelijkbare gegevens om richting te geven 

aan de ontwikkeling van onderwijsbeleid op dit gebied. De problemen die in de TALIS 2018 

worden aangepakt, zijn human resourceskwesties en relaties met belanghebbenden, de 

lerarenopleiding,  arbeidstevredenheid en motivatie van de leraar, feedback en ontwikkeling 

van leraars, self efficacy van de leraar, schoolklimaat, schoolleiderschap, beroepspraktijken van 

leraren, instructiepraktijken van leraren, innovatie, gelijkheid en diversiteit, terwijl de thema's 

in de editie van 2008 waren: schoolleiderschap, beoordeling van en feedback aan leraars, 

onderwijspraktijken, overtuigingen en attitudes, professionele ontwikkeling, schoolklimaat, 

verdeling van de werktijd en werktevredenheid. 

Een belangrijke meerwaarde van TALIS ten opzichte van PISA is de focus op 

schoolleiderschap die leerkrachten en scholen aangaat. Schoolleiderschap heeft een krachtige 

invloed op het leren. Met name het leiderschap en handelen van schoolleiders en leraren kunnen 

vorm geven aan effectieve leeromgevingen. Leraren en schoolleiders moeten de nodige 

autonomie hebben om beslissingen te nemen die relevant zijn voor hun werk. In dit perspectief 

biedt de TALIS 2018 niet alleen een aanvulling rond onderwerpen die in eerdere cycli zijn 

behandeld, zoals schoolleiderschap en professionele ontwikkeling, maar bevat het ook zeer 

relevante kwesties, zoals innovatieve school- en klaspraktijken en het omgaan met gelijkheid 

en diversiteit in de klas. Bovendien is TALIS verder gegaan dan beschrijvende resultaten om 

een meer genuanceerde analyse te bieden die gegevensvergelijkingen mogelijk maakt tussen 

verschillende groepen leerkrachten (bijv. ervaren en beginnende leerkrachten), verschillende 

groepen scholen (bijv. particuliere en openbare scholen) en verschillende onderwijsniveaus 

(bijv. basisonderwijs en lagere middelbare scholen). De verwachting is onderwijssystemen te 

kunnen helpen hun inspanningen te concentreren op de gebieden die meer aandacht nodig 

hebben. De verzamelde indicatoren dragen bij aan het debat over lesgeven als beroep, aangezien 

ze helpen bij het identificeren van hefbomen om de mate van professionaliteit van leraren en 

schoolleiders wereldwijd te vergroten. De professionaliteit van leraars wordt gemeten aan de 
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hand van vijf pijlers: de kennis en vaardigheden die nodig zijn om les te geven; 

carrièremogelijkheden; de samenwerkingscultuur onder leraars; het niveau van professionele 

verantwoordelijkheid en autonomie van leraren en schoolleiders; en het waargenomen prestige 

van het beroep. In alle OESO-landen en -economieën die deelnemen aan de TALIS (2018), 

heeft gemiddeld 63% van de directeuren een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor het 

merendeel van de taken op hun school. Het percentage stijgt tot 79% als alleen naar particuliere 

scholen wordt gekeken. Meer dan 90% van de leraars geeft aan een hoge mate van autonomie 

te hebben bij het selecteren van onderwijsmethoden, het beoordelen van het leervermogen van 

leerlingen, het straffen van leerlingen en het bepalen van de hoeveelheid huiswerk die ze in hun 

klas moeten geven. 84% meldt dezelfde hoge mate van autonomie voor het bepalen van de 

inhoud van de cursussen. Grotere autonomie hangt samen met de neiging van leraren om 

professioneel samen te werken en hun praktijk te innoveren, evenals met hun self efficacy, 

werktevredenheid en stressniveaus. 

Het begrip van de belangrijkste componenten van schoolleiderschap is in de loop der jaren 

geëvolueerd (Marzano, R., T. Waters & B. McNulty, 2005). Het omvatte een reeks elementen, 

zoals het stellen van doelen, het bieden van relevante professionele ontwikkeling en het 

ondernemen van actie voor de ontwikkeling van het curriculum en de verbetering van het 

onderwijs, zonder de bestuurlijke aspecten van de school uit het oog te verliezen. Onderzoek 

heeft echter aangetoond dat, in plaats van een gefragmenteerde visie op bepaalde elementen 

van leiderschap, een holistische benadering, simpelweg getiteld ‘leiderschap om te leren’, 

waarin de hierboven genoemde elementen zijn verwerkt, de meest effectieve vorm van 

leiderschap lijkt te zijn. 

Om effectieve leiderschapsrollen te vervullen, moeten scholen de nodige autonomie hebben om 

beslissingen te nemen over die aspecten die hun dagelijkse activiteiten betreffen (OECD, 2017). 

Een cruciaal onderdeel van de professionaliteit van schoolleiders en leraren verwijst inderdaad 

naar hun vermogen om discretionaire beslissingen te nemen (Hargreaves & Fullan, 2012). De 

redenering achter het vergroten van de autonomie van de school is dat scholen professionals 

hebben met de training, kennis en ervaring om de meest relevante beslissingen te nemen met 

betrekking tot personeel, beoordeling en curriculum (OECD, 2018). Hoewel autonomie bij het 

nemen van beslissingen niet voldoende is om effectief leiderschap te garanderen, is het een 

noodzakelijke stap. 

Schoolleiders worden gedefinieerd als ‘degenen die naar verwachting een leidende rol op zich 

zullen nemen, gezien de leidinggevende en strategische rollen die ze op scholen spelen’ (Ainley 

& Carstens, 2018). Van schoolleiders wordt verwacht dat ze verder gaan dan hun traditionele 
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rol als beheerders en leiderschapsposities op zich nemen waar ze leraars kunnen betrekken, 

ondersteunen en binden aan hun instructies (Grissom & Loeb, 2011; OECD, 2016). Inzicht in 

schoolleiders erkent hun vermogen om een visie voor schoolverbetering over te brengen die in 

staat is leraren te betrekken ten behoeve van alle leerlingen (Hallinger & Heck, 2010). 

 

II Van wereldwijd naar Europa - de holistische benadering van onderwijs versterkt door 

de Europese Unie (programma voor levenslang leren) 

Een belangrijk punt bij een groeimindsetbenadering is het openen van de geest van leerlingen 

en leraars. De beste manier om vroegtijdig schoolverlaten te bestrijden is daarom het creëren 

van een positieve cirkel en een continuüm tussen school, thuis en de samenleving in een breder 

perspectief. Een focus op schoolleiders (directeuren en leraren), zoals gesuggereerd door de 

OESO-benadering, is een eerste cruciale stap, maar de educatieve gemeenschap is breder, 

aangezien deze ook de interactie met ouders en leerlingen zou moeten omvatten. Leren is geen 

schoolvoorrecht of exclusiviteit; het gebeurt ook thuis, omdat ouders de eerste opvoeders zijn. 

Leren wordt ook verrijkt buiten school en thuis, in de omgeving van de leerling, door vrienden, 

familievrienden, familieleden en elke persoon die ze zouden kunnen ontmoeten tijdens 

buitenschoolse activiteiten. Hoe meer mensen ze ontmoeten, hoe meer mogelijkheden 

leerlingen hebben om hun kennis te verbeteren en op verschillende soorten manieren te (leren) 

leren. 

In een eerste punt zullen we de rol van de ouders benadrukken, in een tweede punt zullen we 

ons concentreren op de niet-formele en informele manier van leren dankzij buitenschoolse 

activiteiten; in een derde punt zullen we de groeimindsetbenadering bestuderen in het 

belangrijkste Europese programma Lifelong Learning Program (LLP). 

 

1- Verbetering van de partnerschappen tussen leraar en ouders  

Cristiana Levinthal de Oliveira Lima en Elina Kuusisto (2019) herinneren ons aan het volgende: 

‘In de pedagogiek verwijst de holistische benadering naar de ontwikkeling van de hele leerling, 

waarbij alle dimensies worden onderstreept waarin hij/zij kan leren en groeien als individu, 

bijvoorbeeld, cognitieve, sociale, emotionele en spirituele dimensies. Deze benadering wordt 

geconfronteerd met dimensies die van elkaar afhankelijk zijn voor het welzijn, de gezonde 

ontwikkeling en het succes van de leerling en gaat uit van het idee dat elke leerling de expert is 

die zijn/haar eigen leerproces in het leven leidt. Het aannemen van een holistische benadering 

in het onderwijs vereist bijgevolg een herconceptualisatie van de rol van zowel leraren als 

ouders.’ 
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Een holistische benadering van pedagogiek vereist dus een ‘holistische benadering van de 

partnerschappen tussen leraar en ouders en vice versa: de een kan zijn doelen niet volledig 

bereiken zonder de ander’. Dit partnerschap dat ‘huis-schoolpartnerschap’ wordt genoemd, 

moet ‘gebaseerd zijn op authentieke interacties, echte acceptatie, vertrouwen en geloof in het 

naar boven halen van het beste in elk gezin; het gaat verder dan interactie als leraar en ouders 

– het verwijst eerder naar interactie als hele individuen die gevoelig zijn voor elkaars behoeften, 

overtuigingen en ideeën en in plaats van met elkaar te concurreren, hun sterke punten verenigen 

voor het gemeenschappelijke doel van het succes van het kind in het leven’. 

Het ‘paradigma van het onderwijs is inderdaad sterk veranderd over de hele wereld, van een 

waarin de leraars de waarheid over alle didactische inhoud in pacht hadden tot een waar de 

leerlingen een sterke bijdrage leveren aan het leren’. Daarom zijn leraren ‘niet meer de enigen 

die waardevolle informatie hebben om door te geven aan ouders en ouders zijn niet langer alleen 

ontvangers van informatie over de prestaties en gedragsresultaten van kinderen. In plaats 

daarvan moeten de kennis en gedachten van ouders worden gehoord en gewaardeerd, omdat ze 

even waardevolle informatie over het leren en ontwikkelen van kinderen bevatten als de 

leerkracht.’ 

De onderzoekers stellen een definitie van ouders voor: ‘elke wettelijk gerechtigde volwassene 

die voor de kinderen zorgt en door hen als referentiefiguur wordt gezien’, (kinderen en 

leerlingen zijn equivalenten). Ze verwijzen naar het concept van ouderbetrokkenheid, 

geconceptualiseerd door Janet Goodall en haar medewerkers, ‘als een raamwerk dat coherent 

is met de principes van de holistische benadering van pedagogiek voor de partnerschappen 

tussen leerkrachten en ouders’. De werkelijke uitdagingen in het onderwijsparadigma brengen 

ons bij belanghebbenden, met name leraren. De onderzoekers benadrukken de noodzaak om op 

onderzoek gebaseerde praktijken voor ouderbetrokkenheid te implementeren in 

onderwijssystemen over de hele wereld. Een van de belangrijkste belemmeringen is altijd 

geweest, zoals Goodall bevestigt, de perceptie van het werken met ouders, aangezien dit nog 

steeds ‘schoolgericht is in plaats van leergericht’. Dit partnerschap moet omschakelen van een 

‘betrokkenheidsbenadering’ naar ouders toe naar een ‘betrokkenheidsaanpak’, effectiever en 

integratiever. 

De onderzoekers onderstrepen dat het belangrijkste probleem, dat zowel een bedreiging als een 

uitdaging vormt voor leraren, verband houdt met het globaliseringsproces dat in moderne 

samenlevingen heeft geleid tot ‘een toenemende diversiteit van leerlingen en ouders, die van 

leraren een creatieve, gevoelige en veelzijdige houding tegenover ouders vraagt”. Daarom moet 

een holistische benadering worden verbeterd - hoe meer leraren zijn voorbereid en opgeleid om 
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met diversiteit om te gaan, hoe beter ze hun rol in hun klas kunnen spelen. Aangezien er een 

continuüm is in het onderwijs, is de betrokkenheid van de ouders ‘niet alleen aanwezig in de 

klas, maar ook in de gemeenschap en de samenleving’. 

In Frankrijk heeft het Ministerie van Onderwijs samen met andere relevante ministeries (die 

verantwoordelijk zijn voor gezinnen en jongeren), maar ook met lokale autoriteiten, een 

educatieve gemeenschap ontwikkeld die is gericht op het partnerschap tussen leerkrachten en 

ouders, bijvoorbeeld om een schoolmentoring voor te stellen voor jongeren die te maken krijgen 

met moeilijkheden op school. De activiteiten worden bijvoorbeeld geleverd door steden en 

gemeenten die bevoegd zijn in Frankrijk voor het basisonderwijs (leerlingen van 6 tot 10 jaar 

oud); een ander niveau van de lokale overheid (conseil départemental) is verantwoordelijk voor 

het secundair onderwijs (collèges); en een derde gezagsniveau (conseil regional) is 

verantwoordelijk voor middelbare scholen (lycées). In die geest is er op middelbare scholen 

een speciale plek (vergaderruimte) voor ouders die leerkrachten willen ontmoeten. Soms 

ondernemen ze samen met hun kinderen activiteiten. 

 

2- Combinatie van formeel, niet-formeel en informeel leren 

Een andere manier om een groeimindsetbenadering in het onderwijs te versterken, is door aan 

te dringen op de noodzakelijke combinatie van leren op school (formeel leren) en leren buiten 

school (niet-formeel en informeel leren). Formeel leren is duidelijk de belangrijkste taak van 

leraren, aangezien zij worden opgeleid en gevraagd hun leerlingen te beoordelen op basis van 

een verplicht leerplan, dat hetzelfde is voor alle leerlingen van een bepaalde leeftijd, rekening 

houdend met kennis en competenties die afhankelijk van het opleidingsniveau moeten worden 

bereikt. Niet-formeel en informeel leren gebeurt buiten de school, misschien thuis, maar over 

het algemeen in buitenschoolse activiteiten. De beste manier om informeel en niet-formeel te 

leren is tijdens vrijetijdsactiviteiten - sportieve, culturele of artistieke activiteiten (muziek, 

theater, dans van welke aard dan ook). Veel verenigingen bieden dergelijke activiteiten aan 

voor gezinnen die de activiteiten die vroeger een indicator van sociale uitsluiting waren, niet 

kunnen betalen. De Amerikaanse econoom en socioloog Thorstein Veblen noemde de 

exclusieve sociale klasse van mensen die het zich konden veroorloven om zowel vrije tijd als 

de financiële middelen te hebben om vrijetijdsactiviteiten te beoefenen, de "vrijetijdsklasse". 

Deze klasse bestaat niet meer in Europa omdat er een democratisering van deze activiteiten 

heeft plaatsgevonden. In Frankrijk gebeurde dit door de beweging “Front Populaire” die in de 

jaren dertig van de vorige eeuw werd ingevoerd met de oprichting van de eerste “betaalde 

vakanties” (twee weken) en waardoor tegelijkertijd vele verenigingen ontstonden, gebaseerd op 
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vrijwilligers, die tal van activiteiten aanbieden voor zowel kinderen als volwassenen. Hetzelfde 

proces vond plaats in heel Europa, ook gebaseerd op de opkomst van non-profitorganisaties, 

gekenmerkt door vrijwilligerswerk - vrijwilligers hebben de leiding over de activiteiten, dus de 

prijs die beoefenaars (in sport, cultuur of kunst) moeten betalen, is erg laag. In sommige 

gevallen financierden lokale overheden de activiteiten, terwijl in andere gevallen bedrijven de 

sporten die door hun werknemers beoefend werden financieel ondersteunden (de voorbeelden 

van de zogenaamde "patronages" in Noord-Frankrijk) om de gezondheid van werknemers te 

vrijwaren (soms in de strijd tegen alcoholisme). 

Als gevolg hiervan kan niet-formeel en informeel worden geleerd door leerlingen, ongeacht 

hun sociale of educatieve achtergrond. De enige barrière kan de locatie van de activiteiten zijn, 

wanneer het veel tijd kost om toegang te hebben tot sportfaciliteiten of om naar een cultureel 

centrum te gaan. Dit is de basis geweest voor veel pedagogische strategieën om vroegtijdig 

schoolverlaten te bestrijden, zoals de 'omwegstrategie'. Leerlingen die op school met 

moeilijkheden worden geconfronteerd, kunnen terughoudend zijn om deel te nemen aan het 

onderwijssysteem (formeel leren). Daarom kan het nuttig zijn om buitenschoolse activiteiten 

voor te stellen waar deze leerlingen zich beter kunnen uiten, om een positief beeld van zichzelf 

op te bouwen en zo hun zelfrespect te vergroten. Dit wordt voorgesteld door Philippe Mérieu, 

die deze ‘omwegstrategie’ heeft getheoretiseerd in het kader van een ‘gedifferentieerde 

pedagogie’. 

 

1- Groeimindset als transversale benadering van het LLP 

Het programma voor een leven lang leren (LLP) dat in 2000 door de Europese Commissie werd 

gelanceerd, heeft vanaf het begin aangedrongen op de noodzakelijke combinatie van formeel, 

niet-formeel en informeel leren. Het Bolognaproces, dat sinds 2000 door de Ministeries van 

Onderwijs wordt uitgevoerd, is gericht op formeel leren; het proces van Kopenhagen dat sinds 

2002 door de Ministeries van Sociale Zaken wordt uitgevoerd, is gericht op niet-formeel en 

informeel leren. In dit perspectief heeft de Europese instantie die verantwoordelijk is voor de 

ontwikkeling van de beroepsopleiding (de CEDEFOP) sinds 2002 een reeks richtlijnen 

gepubliceerd, samen met een woordenlijst, ter ondersteuning van het proces van Kopenhagen 

dat bedoeld is om de Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs op de 

werkvloer te bevorderen en te verbeteren. 

Het LLP omvat alle onderwijsniveaus: regulier onderwijs, hoger onderwijs, beroepsonderwijs 

(beroepsonderwijs en -opleiding op de werkvloer) en volwassenenonderwijs. In dit kader is een 

transversale prioriteit het vergroten van kansengelijkheid, diversiteit en inclusie. In de context 
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van het reguliere onderwijs is vroegtijdig schoolverlaten het belangrijkste probleem dat moet 

worden aangepakt. 

Verschillende projecten hebben aangedrongen op de rol van buitenschoolse activiteiten voor 

leerlingen om niet-formeel en informeel te leren zodat het formele leren kan ondersteund 

worden. Dit geldt voor succesvolle leerlingen, maar het is nog belangrijker voor leerlingen die 

het risico lopen uit te vallen. De belangrijkste uitdaging is om het buiten de school geleerde te 

waarderen in de algemene beoordeling van de leerling. Schoolleiders spelen in deze context 

een cruciale rol. Ten eerste moeten leraren betrokken zijn bij deze buitenschoolse activiteiten 

om de kennis en competenties die hun leerlingen kunnen verwerven te identificeren, maar ook 

om ze te ontmoeten in een andere context, niet langer hiërarchisch of "verticaal" maar 

"horizontaal", aangezien leerlingen zelf kunnen kiezen voor buitenschoolse activiteiten. Deze 

vrijheid om zelf deel te nemen en ook weer te stoppen, is een belangrijk kenmerk van die 

activiteiten en het gedrag van leerlingen is daardoor verantwoordelijker en creatiever. Ten 

tweede hebben schoolhoofden een hoofdrol, aangezien zij hun leerkrachten ondersteunen in dit 

ongebruikelijke leerproces en ook een brug slaan met de ouders (hun toestemming wordt 

gevraagd om hun kinderen mee te laten doen aan de activiteiten). In een laatste stap zijn de 

opdrachtgevers ook de belangrijkste actoren om te beslissen om een extra beoordeling 

gekoppeld aan buitenschoolse activiteiten op te nemen in de algemene beoordeling van de 

leerlingen. 

Bovendien is een competentiebenadering in het onderwijs verbeterd door de Europese Unie, 

gematerialiseerd in het Europese raamwerk van 8 sleutelcompetenties (voor het eerst 

gelanceerd in 2006, bijgewerkt in 2018). Op basis hiervan zijn in alle Europese landen op 

competentie gebaseerde nationale kaders ontworpen. In Frankrijk wordt het de “Socle de 

connaissances et competences” genoemd met een beschrijving van de kennis en competenties 

die leerlingen moeten verwerven volgens het opleidingsniveau (verplicht leerpad en 

keuzevakken). In deze 8 sleutelcompetenties is er een combinatie van ‘basiscompetenties’ 

(geletterdheidscompetentie, meertalige competentie, wiskunde- & wetenschappencompetentie, 

digitale competentie) en ‘complexe competenties’ (leren leren, burgerschapscompetentie, 

ondernemerschapscompetentie, cultureel bewustzijn en expressiecompetentie). Als aanvulling 

wordt ten zeerste aangeraden om ‘disciplinair leren’ te ondersteunen voor het versterken van 

‘de connectiviteit tussen de verschillende vakken in het curriculum, evenals het tot stand 

brengen van een stevige link tussen wat wordt onderwezen en maatschappelijke verandering en 

relevantie’. Maar ook ‘persoonlijke, sociale en leercompetenties vanaf jonge leeftijd kunnen 

een basis vormen voor de ontwikkeling van basisvaardigheden’. In deze geest kunnen 
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‘leermethodologieën zoals onderzoekend, projectgebaseerd, gemengd, kunst- en spelgebaseerd 

leren de leermotivatie en -betrokkenheid vergroten’ en ‘leerders, onderwijzend personeel en 

leeraanbieders kunnen worden aangemoedigd om digitale technologieën te gebruiken om het 

leren verbeteren en de ontwikkeling van digitale competenties ondersteunen’. Zowel het 8- 

kerncompetentiekader als het aanbevolen proces passen bij de groeimindsetbenadering omdat 

het gebaseerd is op kritisch denken, creativiteit van de lerenden, diversiteit van de lessen,... 

 

III De bijdrage van Europese projecten aan een groeimindsetbenadering - enkele 

voorbeelden van EU-projecten op het gebied van schoolonderwijs en de meerwaarde van 

het GRIT-project 

 

Carol Dweck, professor Psychologie aan de Universiteit van Stanford (Verenigde Staten), die 

het concept groeimindsetbenadering initieerde, drong aan op de manieren waarop haar theorie 

een belangrijke innovatie zou kunnen zijn, namelijk door te focussen op de omgeving (school, 

onderwijssysteem) waarin de benadering wordt toegepast en door rekening te houden met de 

profielen van de leraren en leerlingen. We hebben een reeks Europese projecten geselecteerd 

die impliciet zijn geïnspireerd door een groeimindsetbenadering in een eerste punt, terwijl we 

in een tweede punt de nadruk leggen op de innovatie die het GRIT-project met zich 

meebrengt. 

  

1- Het probleem van vroegtijdig schoolverlaten aanpakken met alternatieve pedagogische 

strategieën, enkele voorbeelden van Europese projecten 

 

In het kader van eerdere succesvolle EU-projecten willen we drie projecten voorstellen die 

bedoeld waren om een groeimindsetbenadering te versterken om het probleem van vroegtijdig 

schoolverlaten aan te pakken dankzij de implementatie van buitenschoolse activiteiten: SAS 

(2012-2014), SCHOLA (2016-2018) en EducOpera (2017-2019). 

Een eerste project, ‘succes op school door vrijwilligerswerk’, SAS (2012-2014) geïnitieerd door 

iriv samen met de Universiteit van Northampton in 6 EU-landen (VK, Frankrijk, Bulgarije, 

Italië, Portugal en Slovenië) was de eerste poging om als buitenschoolse activiteit een 

vrijwillige ervaring voor te stellen: een training voor leerlingen (van 14 tot 16 jaar oud) werd 

ontworpen samen met een mentorschap voor opvoeders (leraren op school en opvoeders in 

verenigingen). 



33 
 

Een tweede project “Schola” (2016-2018) geïnitieerd door iriv samen met het Collège Blaise 

Pascal (een school voor secundair onderwijs in Massy, Essonne) verzamelde 5 landen 

(Frankrijk, België, Italië, Polen en Slovenië). Het heeft een portfolio ontworpen om leraars in 

staat te stellen de ervaring van hun leerlingen te identificeren en deze uit te drukken in termen 

van competentie (op te nemen in de algemene beoordeling van de leerlingen), samen met een 

mentoring voor leraars om het portfolio te gebruiken. In beide gevallen moesten leerlingen en 

leraars een groeimindsetaanpak aannemen, aangezien het geleerde dankzij een vrijwillige 

ervaring (of de voorbereiding op een dergelijke ervaring) in de eerste plaats niet 

vanzelfsprekend is. 

Een derde project “EducOpera” (2017-2019) geïnitieerd door iriv samen met de Opera de 

Massy bracht 5 landen samen (Frankrijk, Denemarken, Italië, Spanje en Slovenië). Het heeft 

een pedagogisch hulpmiddel voorgesteld om de competenties te identificeren die zijn 

verworven dankzij een opleiding aan Opera die wordt voorgesteld als een buitenschoolse 

activiteit samen met een mentorschap om leerkrachten te ondersteunen (leraren op school en 

professionals buiten school). 

 

Het GRIT-project, een betekenisvolle illustratie van een internationale pedagogische 

aanpak in Europees perspectief 

Het gemeenschappelijke doel van het GRIT-project, dat het verbindt met de SAS-, Schola- of 

EducOpera-projecten, is leraars en leerlingen aan te spreken die werken en wonen in gevoelige 

stedelijke gebieden, met een grote diversiteit aan profielen – verschillende culturele, educatieve 

en sociale achtergronden. In Frankrijk delen de leraren deze diversiteit aan profielen, vooral 

omdat het Ministerie voor Onderwijs de afgelopen jaren de toegang heeft geopend voor nieuwe 

rekruten met een eerdere professionele ervaring en met diverse sociale en culturele 

achtergronden. Dit was een manier om ons aan te passen aan veranderende tijden in het 

onderwijs en de moeilijkheid om nieuwe leraren te werven, aangezien het beroep zeer 

veeleisend is en onvoldoende sociaal erkend. 

De belangrijkste innovatie van het GRIT project in vergelijking met SAS, Schola of EducOpera 

is een meer transversale benadering in de strategie die bedoeld is om informeel en niet-formeel 

leren te combineren. Verschillende tools van de GRIT toolkit (de intellectuele output die het 

eerst ontworpen werd) om de groeimindset van leerlingen te stimuleren, verwijzen naar 

buitenschoolse activiteiten en de noodzakelijke brug tussen leren buiten school en binnen 

school. SAS en de Schola zijn voornamelijk gericht op een vrijwillige ervaring, terwijl 
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EducOpera is gewijd aan een veeleisende artistieke ervaring (combinatie van muziek, dans en 

acteren). 

Een andere toegevoegde waarde van het GRIT project is dat het een aspect van cognitieve 

psychologie verklaart dat wordt gesuggereerd door de groeimindsettheorie dankzij de training 

voor leraren om de toolkit toe te passen (de tweede ontworpen intellectuele output). Deze 

benadering is de laatste tijd populairder geworden in de onderwijskunde in Europa, en in het 

bijzonder in Frankrijk. Het GRIT project kan dus worden beschouwd als een praktische 

illustratie van deze aanpak die in de eerste plaats misschien moeilijk lijkt, maar dankzij 

populaire onderzoekers voor een groot publiek beschikbaar is gemaakt (bijvoorbeeld: Prof. dr. 

Stanislas Dehaene, verantwoordelijk voor de afdeling Klinische Cognitieve Psychologie  aan 

de College de France of Prof. dr. Lionel Naccache, verantwoordelijk voor de afdeling 

Neuropsychologie aan de School voor Neurowetenschappen in Parijs). 

Een derde meerwaarde van het GRIT project is dat het een praktijkopleiding voor leraars 

ontwierp (de derde intellectuele output) op basis van de Kolb-cirkel (David Kolbs experiëntiele 

leren) die gemakkelijk door leraars in hun klas kan worden toegepast. De benadering in vier 

stappen die door de Kolb-cirkel wordt voorgesteld, is zinvol omdat de eerste stap een 

beschrijving is van een nieuwe ervaring, de tweede stap een reflectieve feedback op de ervaring, 

en een derde stap de abstracte conceptualisering, zodat de leerervaring kan worden herhaald in 

een andere context. 

Een vierde toegevoegde waarde van het GRIT project is dat er een training wordt voorgesteld 

om leraren te ondersteunen bij hun opleiding, zodat ze kunnen leren van hun lesgeven en het 

later kunnen aanpassen aan een andere klas met andere leerlingen. 

Geconfronteerd met uitzonderlijke tijden als gevolg van de COVID 19-crisis, kwamen de 

partners van de 4 landen van het GRIT project wanneer ze de testfases wilden uitvoeren, enkele 

discrepanties tegen die verband hielden met het effect van de lockdown op de sluiting van 

scholen en de mogelijkheid voor leerkrachten om door te gaan met online lesgeven. Dit was 

een gelegenheid om een groeimindsetgedrag onder het GRIT-team te benadrukken, aangezien 

elke partner erin slaagde een test te implementeren die was aangepast aan de regels die in hun 

respectievelijke landen moesten worden toegepast. 

 

Conclusie  

Het echte idee van het GRIT project past perfect bij het probleem dat door het project wordt 

aangepakt: leraren ondersteunen om een groeimindset bij zichzelf en hun leerlingen te 

versterken om beter toegerust te zijn wanneer ze worden geconfronteerd met een enorme 
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diversiteit aan profielen – verschillende culturele, educatieve en sociale achtergronden van hun 

leerlingen en hun families. Dit is zowel een bedreiging als een kans voor hun onderwijs. In de 

eerste plaats kunnen ze zich bedreigd voelen wanneer ze een 'klassiek antwoord' op een 'nieuwe 

kwestie' voorstellen. In de tweede plaats moeten ze met zoveel nieuwe situaties veel opener en 

creatiever zijn om een relevante oplossing te vinden om hun onderwijs te verbeteren en te 

profiteren van de uiteenlopende profielen van hun leerlingen. Dit kan worden beschouwd als 

een "win-win"-situatie om een managementterm te gebruiken - voor de leraren en voor hun 

leerlingen, aangezien onderwijs de samenleving zelf weerspiegelt. Die wordt geconfronteerd 

met onverwachte veranderingen waaraan ze zich moet aanpassen en waarin ze vooruit moet 

gaan om te overleven. Hoe diverser de samenleving, hoe uitdagender het onderwijs. 
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De Growth Mindset: een focus op leraren 

Agnieszka Borek, Jacek Galewski, Magdalena Swat-Pawlicka, Bartłomiej Walczak - 
Universiteit van Warschau (Polen)  
 
Als opvoeding de juiste groei van neigingen en krachten is, is aandacht voor het groeiproces 

in de specifieke vorm waarin het van dag tot dag plaatsvindt de enige manier om succes in het 

volwassen leven te bewerkstelligen. Volwassenheid is het resultaat van de langzame groei van 

kracht. (Dewey & Dewey, 2008 [1935, origineel], p. 5–6). 

 

De vraag naar de ideale onderwijs- en leermethode, de pedagogische grootmachten, is niet 

nieuw voor onderwijsonderzoekers. De zoektocht naar de Heilige Graal van het onderwijs, om 

"The Times" te citeren, die de woorden trots op de omslag van Visible Learning deelde, trok de 

aandacht van vele generaties onderzoekers die verschillende paradigma's en methodologieën 

vertegenwoordigen. Ze leidde uiteindelijk tot baanbrekende publicaties, zoals The Nature of 

Learning (Dumont et al., 2010), The Art and Science of Teaching van Robert J. Marzano 

(Marzano, 2007) of Hattie’s eerder besproken synthese (Hattie, 2008). Maar er is ook een 

andere kant van de medaille: de leraren zijn degenen die deze min of meer effectieve 

pedagogische interventies uitvoeren. Bij een effectieve pedagogische interventie die niet alleen 

gericht is op een specifieke lesmethode, maar ook op de benadering van leren, moeten leraren 

erkend worden als strevers naar verandering, vooral wanneer ze zich vertaalt naar zo'n delicate 

kwestie als vroegtijdig schoolverlaten. 

Het aanpakken van de hardnekkigheid van schooluitval of vroegtijdig schoolverlaten moet 

worden beschouwd als een belangrijke poging te midden van de inspanningen om het 

onderwijsniveau te verbeteren. In wezen wordt gekeken naar de winst zonder rekening te 

houden met de getroffen bevolking, aangezien er een groot aantal gedeelde oorzaken is 

gevonden die verband houden met de reden voor het vroegtijdig verlaten van de school: 

leerproblemen, sociale problemen of gebrek aan motivatie, begeleiding en oriëntatie (Gyönös, 

2011). Ook zijn de gevolgen van vroegtijdig schoolverlaten niet beperkt tot een specifieke 

sociale omgeving (Brunello & de Paola, 2013). Desalniettemin is het de context van de sociaal 

achtergestelde stedelijke omgevingen die de nasleep van schooluitval tot uiting brengen, 

voornamelijk in de vorm van financiële gevolgen, zowel voor het individu en de gemeenschap 

als in de vorm van criminele activiteiten (Mangini, 2012). 

Deze paper bestaat uit drie delen. De eerste geeft een overzicht van bestaande literatuur en 

onderzoek. De tweede stelt een algemeen kader voor om met leraren aan hun mindsets te 
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werken. Het laatste deel brengt een praktisch voorstel voor GRIT-trainingen die kunnen worden 

gebruikt in de lerarenopleiding. 

 

Literatuurstudie 

Het beïnvloeden van de mindsets van leraren bleek de impact van klasinterventies te 

maximaliseren. De aannames van leraren over intelligentie zijn belangrijke voorspellers voor 

hun benadering van de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen voor leren: die leraren die 

een vaste denkwijze over de capaciteiten van leerlingen hebben, beschouwen leerlingen minder 

snel als verantwoordelijk voor hun schoolse prestaties (Patterson et al., 2016). De leerlingen 

van wie de leraren meer gericht waren op beheersing, leren, groei en conceptuele ontwikkeling, 

behaalden betere resultaten, internaliseerden leerdoelen en hadden inzichten rond de 

maakbaarheid van intelligentie (Shumow & Schmidt, 2013). Een ander quasi-experimenteel 

onderzoek door Bonne en Johnson toont aan dat zelfs kleine veranderingen in de praktijken van 

leraren van invloed zijn op de perceptie van leerlingen rond intelligentie en prestaties (Bonne 

& Johnston, 2016). Natuurlijk kan de impact van de houding van leraren in een bredere context 

worden gezien. Swan en Snyder (1980) ontdekten dat impliciet gedeelde opvattingen over 

bekwaamheid het gedrag van leraren in een klaslokaal beïnvloeden. Hun herkenning van 

intelligentie beïnvloedt hun gedrag in een klaslokaal en de manier waarop ze omgaan met 

leerlingen (Rissanen et al., 2019). Leraren spelen immers een sleutelrol bij het modelleren van 

het zelfrespect van leerlingen door hen meer of minder uitdagingen te geven, te motiveren en 

informatie te geven in feedback (Meighan & Harber, 2007). Anderzijds correleert de 

groeimindset van leraren ook met hun werkbetrokkenheid (Zeng et al., 2019). 

Welke factoren bepalen de mindset van leraren? Er is geen eenvoudig antwoord. Een 

intercultureel onderzoek heeft aangetoond dat de mentaliteit stabiel is een vergelijking tussen 

culturen, geslachten, professionele ervaring en posities (Hanson, 2020). Aan de andere kant 

lijkt de mentaliteit tijdens de loopbaan van leraren veranderlijk te zijn. Volgens een 

Amerikaans-Canadese studie zijn meer ervaren leraren minder overtuigd van de mogelijkheid 

om intelligentie te ontwikkelen (Soleas & Hong, 2020). 

Hoe implementeer je succesvol een groeimindset bij leraren? Een cruciale dimensie van een 

groeimindset is het vermogen om leeruitdagingen toe te schrijven aan externe factoren in plaats 

van aan het eigen niveau van intelligentie of vaardigheden. Een belangrijk soort 

interventiepraktijken is dan ook het instrueren van leerlingen over de oorsprong van school- en 

sociale uitdagingen (voor een gedetailleerde beschrijving van de twee volgende categorieën, 

zie Snipes et al., 2012). Leraren met een groeimindset proberen emotionele processen, 
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leerstrategieën en de context te beïnvloeden in plaats van te zoeken naar een verklaring voor 

het gedrag van leerlingen in vaste vaardigheden (Rissanen et al., 2018). Een ander onderzoek 

van Rissanen en collega's laat zien dat leraren met een groeimindset het individuele leerproces 

van leerlingen ondersteunen, door het streven naar persoonlijke ontwikkeling, 

competentieverwerving en procesgericht denken te bevorderen (Rissanen et al., 2019). 

Er is substantieel bewijs dat een mentaliteitsinterventie onmiddellijke positieve veranderingen 

teweeg brengt, maar de duurzaamheid ervan is niet goed onderzocht (Donohoe et al., 2012; 

Seaton, 2018, p. 44). Seatons onderzoek in een cluster van scholen in Schotland heeft drie 

maanden na de interventie een significante verschuiving naar een groeimindset aangetoond bij 

betrokken leraren. Seaton stelt dat de interventie succesvol was vanwege het ontwerp: 

deelnemers werden aangemoedigd om een gespecificeerd aantal mentale incidenten per dag te 

identificeren, wat uiteindelijk leidde tot cognitieve dissonantie die de onderliggende 

kernovertuiging uitdaagde en de bronnen herkende waardoor een positieve feedbacklus in gang 

werd gezet (Seaton, 2018 , p. 51). 

Het opvolgen en ondersteunen van leerlingen is een andere klasse van strategieën die verband 

houdt met het verbeteren van de houding op school en die naar voren is gekomen in de context 

van het afschrikken van schoolverlaters. Het belangrijkste onderdeel van deze strategieën is het 

snel onderkennen van leerlingen die het risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten, vergezeld 

van individuele ondersteuning die rekening houdt met de situatie van de leerling. Opmerkelijk 

is dat deze interventies niet per se alleen gericht hoeven te zijn op de groeimindset. Een goede 

illustratie van de strategie van opvolging en ondersteuning is de ‘Achievement for  Latinos 

through Academic Succession’ (ALAS), gedocumenteerd in een onderzoek door Larson en 

Rumberger (Larson & Russell, 1995). ALAS streeft naar het verhogen van de schoolse 

prestaties en het verminderen van de slechte prestaties en uitvalpercentages voor middelbare 

scholieren (2de tot 6de jaar). ALAS combineert (1) tien weken begeleiding bij het oplossen van 

problemen en nog eens twee jaar voor het oplossen van vervolgproblemen, voor het aansporen 

en adviseren; (2) erkennings- en bindingsactiviteiten, (3) nauwlettend toezicht op de 

aanwezigheid; (4) periodieke feedback van leraren, zowel aan ouders als aan leerlingen; (5) 

training over het oplossen van problemen voor ouders met hun kinderen, en instructie over hoe 

deel te nemen aan schoolactiviteiten; (6) ondersteuning in combinatie met 

gemeenschapsdiensten. Leerlingen die deelnemen aan ALAS, hebben een coach die hun 

prestaties controleert en samenwerkt met leraren, gezinnen en andere leden van de 

gemeenschap. Daarnaast nemen leerlingen deel aan een dagelijkse, eenjarige cursus die wordt 
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gegeven door de coach, bedoeld om de flexibiliteit te vergroten door probleemoplossende en 

zelfbeheersingsvaardigheden aan te leren. 

De bovengenoemde studie van Larson en Rumberger (1995) heeft de gunstige uitkomst van 

ALAS bewezen voor 94 leerlingen van Mexicaanse afkomst, waarvan bekend is dat ze een hoog 

risico liepen op schooluitval en leerstoornissen, groep 7-9 op een school in een overwegend 

Latino-omgeving in Los Angeles County. ALAS bleek het ziekteverzuim te verminderen, 

zowel bij leerlingen in het speciaal onderwijs als bij risicoleerlingen. Van de leerlingen met een 

hoog risico tot vroegtijdig schoolverlaten was 15% van de doelgroep extreem vaak afwezig, 

vergeleken met 38% van de controlegroep. ALAS had ook positieve effecten op het aandeel 

leerlingen dat effectief afstudeerde. 

Een recent onderzoek van de OESO (OESO, 2021) gaf aan welke praktijken van leraren de 

groeimindset bij leerlingen kunnen beïnvloeden. Opgemerkt moet worden dat de praktijken van 

leraren niet alleen correleren met de ontwikkeling van de groeimindset, maar ook een brug 

vormen tussen de groeimindset en schoolse prestaties. 

1. De betrokkenheid van de leraar bij het ondersteunen van het leren van leerlingen: vier 

indicatoren van de ondersteuning van de leraar toonden een positief verband met een 

groeimindset. Indicatoren waren onder meer: helpen bij het leren, extra hulp bieden waar nodig, 

pas doorgaan met lesgeven waarin de leerling het onderwerp begrijpt en interesse tonen in het 

leerproces van elke leerling. 

2. Een andere positief gecorreleerde factor was het afstemmen van de onderwijspraktijken op 

de behoeften van de leerlingen. 

3. De derde succesvolle interventie hield verband met het geven van feedback, behalve voor 

leerlingen die het best en het slechtst presteerden bij lezen. Voor de eerste groep leerlingen was 

feedback geen significante factor, waarschijnlijk omdat die leerlingen al een groeimindset 

hadden ontwikkeld. Voor de laatste groep kan feedback demotiverend werken. De auteurs van 

het rapport gaan ervan uit dat zelfs binnen het kader van de groeimindset feedback op een vaste 

manier kan worden gegeven. In plaats daarvan moeten niet alleen inspanningen worden 

geprezen, maar moet men ook vooruitgang belonen. 

In het kader van bovengenoemde praktijken kan de vraag worden gesteld of het bewustzijn van 

de groeimindsettheorie belangrijk is in het werk van een leraar. Deze praktijken vormen de 

basis voor de GRIT-workshop voor alle leraren die hun leerlingen significante leerresultaten 

willen laten behalen. Aan de bovenstaande lijst met indicatoren (helpen bij het leren, extra hulp 
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bieden waar nodig, pas doorgaans met lesgeven wanneer de leerling het onderwerp begrijpt en 

interesse tonen in het leerproces van elke leerling), kan men het werken aan het vermogen om 

doelen te bereiken en deze onafhankelijk te definiëren toevoegen, wat belangrijk is vanuit het 

oogpunt van de groeimindset. Men moet zich echter ook bewust zijn van de soorten doelen en 

hun impact op het verhogen of verzwakken van motivatie (Grant & Dweck, 2003). Dus waarom 

is het belangrijk om leraren vertrouwd te maken met de theorie en de praktijk van de 

groeimindset en hen aan te moedigen kennis en vaardigheden op dit gebied te ontwikkelen? 

Waarom is het niet voldoende om te zorgen voor een goede implementatie van de 

bovengenoemde methoden in het werk met leerlingen? 

 

De mindsets van leraren beïnvloeden: een theoretisch kader 

Onderzoek naar de mindsets van leraren en hun leerlingen laat zien dat hun overtuigingen 

verband houden (Seaton, 2017). Toch weten we er nog te weinig over. Om na te gaan welke 

invloed de overtuigingen van leraren hebben op leren, moet men hun houding in detail 

onderzoeken in het licht van elk belangrijk element van een groeimindset. Onderzoek naar de 

attitudes van leerlingen laat een belangrijke rol zien van interne motivatie, die de leerling 

ondersteunt bij het overwinnen van moeilijkheden in het leerproces. Leerlingen met 

schoolmoeilijkheden, waardoor ze mogelijk geen hoger onderwijs aanvatten of uitvallen in het 

secundair onderwijs, vergroten de externe motivatie voor verdere inspanningen bij leerkrachten 

dankzij de toename van een groeimindset. Deze ontwikkelingsoriëntatie ondersteunt 

veranderingen in de leeraanpak, waarin de overtuiging dat intelligentie kan worden ontwikkeld 

door inspanning en leren een belangrijke rol speelt. Deze en andere inspanningen van 

leerkrachten die de metacognitieve vaardigheden van hun leerlingen vergroten, ondersteunen 

de transformatie van externe motivatie naar intrinsieke motivatie. Welke veranderingen in 

motivatie en in de didactische opvattingen van leraren zijn het gevolg van hun houding? Het is 

zeker de moeite waard om te onderzoeken in hoeverre leraren zich bewust zijn van de 

groeimindset voordat hun training rond growth mindset in detail wordt gepland. We kunnen 

uitgaan van drie niveaus van voorbereiding van leraren en ondernomen activiteiten op basis van 

kennis over de groeimindset: 

• Niveau één - leraren die een basiskennis hebben rond mindsets. Hun kennis en ideeën komen 

voort uit populaire publicaties over het onderwerp. Ze zijn overtuigd van de invloed van 

attitudes op de motivatie van leerlingen en hun schoolresultaten. Ze geven kennis over attitudes 

door aan hun leerlingen en gebruiken oefeningen die leiden tot een langzame verandering van 

attitudes. 
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• Niveau twee - leraren die hun kennis verdiepen over de individuele elementen die belangrijk 

zijn voor de ontwikkeling van een groeimindset, verwijzen naar onderzoek over dit onderwerp 

en nieuwe aanbevelingen. Ze diagnosticeren hun houding en ontdekken de dominante 

overtuigingen. Dergelijke kennis zorgt voor een groter bewustzijn bij bijvoorbeeld de 

taalleerkrachten die ze gebruiken of de acties die ze voorstellen. Er is echter geen persoonlijk 

engagement (in die zin gaan leraren ervan uit dat het veranderen van attitudes hun niet 

persoonlijk aangaat). 

• Niveau drie - leraren stellen niet alleen een diagnose over hun attitudes, maar ondernemen 

ook persoonlijk werk aan die attitudes. Ze gaan ervan uit dat ze consistentie in hun 

onderwijsfilosofie zullen bereiken, waardoor ze effectief met leerlingen zullen kunnen werken 

aan het veranderen van hun houding. 

Een belangrijke vraag is dan ook hoe we de attitudes van leerlingen en leraren willen 

veranderen. Leraren met een vaste mindset creëren een leeromgeving waarin leerlingen minder 

vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en hun kansen op succes. Die omgeving wordt onder 

meer beïnvloed door de communicatie met leerlingen. Het gebrek aan consistentie tussen de 

waarde die leraren mondeling hecht aan de groeimindset en hun feitelijke uitspraken, die hun 

vaste mindset onthullen, veroorzaakt cognitieve dissonantie bij leerlingen. Het gevolg van een 

dergelijke situatie is het gebrek aan echte ontwikkeling van leerlingen. Dit soort situaties kan 

ook het gevolg zijn van de werkcultuur van de school en veronderstellingen die verborgen zijn 

in de regels van de school. Die laatste zijn onder meer terug te vinden in de benadering van 

evaluatie, het communiceren rond successen van leerlingen, leerfouten en manieren om de 

motivatie van leerlingen te verhogen. Daarom moet de verandering in de benadering van de 

leraar gerelateerd zijn aan de processen die plaatsvinden in de werkcultuur van de school en in 

de microdimensie, aan m.a.w. veranderingen die plaatsvinden in de klas (Fraser, 2017).  Om 

die reden is de medewerking van leraren vereist. 

Het proces van verandering in het begrip van leraren over de groeimindset begint met 

bewustzijn van hoe leerlingen denken en reageren. De volgende stap is nadenken over de impact 

van de opvattingen van volwassenen (ouders, leraren) op het leren van leerlingen. Daarom moet 

het veiligstellen van tijd en kansen om over de theorie na te denken en deze in de praktijk te 

vertalen in de context van een bepaalde school een sleutelelement zijn in de lerarenopleiding. 

In die lerarenopleiding veranderen de overtuigingen, de taal, de manier van communiceren en 

als gevolg daarvan de leerinstructies die belangrijk zijn in de groeimindsetbenadering. Een 
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goede training stelt de leraren in staat zelfstandig te beslissen over de keuze van tools in hun 

werk met leerlingen (Joyce, 2020). 

Een andere uitdaging is de selectie van tools en interventies. Een voorbeeld van een 

geëvalueerde interventie is het computerprogramma "Brainology", dat leerlingen de kennis 

geeft over de werking van de hersenen die nodig is om het groeimindsetconcept te begrijpen. 

Uit het uitgevoerde onderzoek bleek dat de effecten van het werken met het programma echter 

niet langdurig waren (Donohoe, Topping en Hannah, 2012). Soortgelijke twijfels over de 

duurzaamheid van de impact ontstonden ook bij andere activiteiten. Die bestonden erin 

leerlingen kennis te laten maken met verhalen over het succes van het leven van bepaalde 

mensen, dat het resultaat was van de geleverde inspanning, niet van aangeboren vermogens. De 

gegeven voorbeelden laten zien hoe moeilijk het is om te werken aan het veranderen van 

attitudes vanwege de vergankelijkheid van de resultaten. Er is nog te weinig onderzoek dat de 

effectiviteit van specifieke oplossingen aantoont, zoals die van feedback aan leerlingen (Truax, 

2018). De kwaliteit van interventies is essentieel om impact te hebben. Leraren die deelnamen 

aan het onderzoek naar de invloed van de taal van feedback op de geletterdheidsmotivatie van 

leerlingen namen deel aan sessies over groeimindset en vaste mindset. Ze verbeterden in het 

werken met feedback, herkenden de uitdrukkingen die kenmerkend waren voor elk van de 

attitudes. Tijdens de training werd de theorie gepresenteerd en kregen de deelnemers zeer 

specifieke voorbeelden van feedback die voortkomt uit een groeimindset. Als gevolg hiervan 

verhoogde het gebruik van dit soort feedback de schrijfmotivatie van leerlingen, zoals blijkt uit 

de resultaten van het kwalitatieve onderzoek (Truax, 2018). 

In het laatste deel van dit artikel zullen we twee praktische kaders voorstellen voor het 

ontwikkelen van een van de basiskenmerken van de groeimindset. 

 

Hoe doorzettingsvermogen (grit) ontwikkelen? 

Volgens toponderzoeker Angela Duckworth (2017) is doorzettingsvermogen geen gave of een 

natuurtalent. ‘Grit’ kan worden geleerd en ontwikkeld. Het ontwikkelen van ‘grit’ is een proces 

dat individuen in staat stelt om te werken aan hun passies en doelen op lange termijn. Volgens 

Duckworth kunnen we zelf ‘grit’ ontwikkelen. In dit subhoofdstuk presenteren we twee 

benaderingen voor het ontwikkelen van ‘grit’. Angela Duckworth werkte de eerste uit. De 

tweede is geïnspireerd door Josh Kaufman, de auteur van "The First 20 Hours: How to Learn 

Anything" (2016). 
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De persoon die werkt aan het versterken van het eigen doorzettingsvermogen moet volgens 

Duckworth zelf een actie kiezen. Dat kan elke activiteit zijn die de persoon waardeert, 

interesseert of fascineert en die zijn/haar/hun vrije keuze is. Op basis van die keuze bepaalt de 

persoon wat doorzettingsvermogen betekent. Dan komt er tijd voor regelmatig oefenen en het 

boeken van kleine vooruitgang, wat leidt tot het bereiken van mijlpalen en uiteindelijk het 

einddoel. Duckworth beschrijft vijf elementen in dit proces: 

1.  Bepalen wat ‘grit’ betekent voor een persoon vanwege een specifieke activiteit 

Volgens Angela Duckworth (2017) is het veel efficiënter om vast te houden aan een doel dat 

gekoppeld is aan iets waar je gepassioneerd over bent. Het kan gaan om een maand pilates 

zonder een training te missen, twee weken lang één artikel per dag lezen, om dieper op een 

onderwerp in te gaan, elke dag 15 minuten ukelele leren spelen of elke dag, gedurende een 

maand, 20 minuten blind typen. 

Wanneer de activiteit is gekozen, is het tijd om doelen, mijlpalen en fasen te definiëren. 

• Een doel is een idee van het gewenste resultaat dat een persoon wil bereiken. 

• Een mijlpaal beschrijft het resultaat van het bereiken van een sleutelfase in de 

ontwikkeling van iets. 

• Een fase wordt opgevat als een periode of toestand die moet worden doorlopen om 

vooruitgang te boeken.3  

Duckworth adviseert om hoop te cultiveren en iemands onjuiste en beperkende overtuigingen 

weg te werken.  

2.  Oefenen en elke dag een beetje beter worden 

Volgens Duckworth leidt regelmatig oefenen tot het ontwikkelen van competentie, en is de kans 

groter dat iemand zich aan het doel houdt wanneer hij/zij de verbetering kan zien. Volgens 

Duckworth willen de meest volhardende mensen verbeteren, ongeacht hoe goed ze al zijn. Ze 

raadt aan om te concurreren met wie je gisteren was en dan een iets hardere of langere training 

te doen. 

3. Vieren dat je elke mijlpaal en elk doel hebt bereikt 

Mijlpalen maken grotere doelen haalbaarder. Ze kunnen mensen helpen om grote taken uit te 

voeren door ze op te delen in beter beheersbare brokken. Het vieren van het bereiken van de 

 
3 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com, mei 2021 
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mijlpalen geeft mensen een reden om zichzelf te waarderen voor de moeite en ondersteunt hen 

bij het volhouden. 

4. Verbinding maken met een hoger doel 

Studies tonen aan dat het belangrijk is dat mensen vasthouden aan het doel van hun werk 

vanwege hun betrokkenheid, motivatie en doorzettingsvermogen. Uit een onderzoek onder 

meer dan 502 leiders bleek bijvoorbeeld dat terwijl 79% van de leiders denkt dat het verbinden 

van hun mensen aan een inspirerend doel cruciaal is voor succes (PWC, 2016). 

Duckworth (2017) stelt dat mensen die wat ze doen verbinden met een hoger doel, meer 

doorzettingvermogen tonen. Het hogere doel kan worden gekoppeld aan het welzijn van 

anderen. Als mensen begrijpen hoe of wat ze bijdragen aan het algemeen welzijn, helpt het hen 

meer van de taak te genieten en vol te houden. 

5. Omring jezelf met mensen met doorzettingsvermogen 

Duckworth benadrukt dat andere volhardende mensen kunnen helpen om vol te houden door 

positieve groepsdruk te creëren. De druk om te conformeren (om te doen wat anderen doen) 

kan krachtig en moeilijk te weerstaan zijn. Vanwege de ontwikkeling van 

doorzettingsvermogen kan groepsdruk door volhardende mensen personen beïnvloeden om iets 

goeds voor anderen te doen. 

Samenvattend beweert Duckworth dat men doorzettingsvermogen kan ontwikkelen door de 

dagelijkse gewoonten op te bouwen die je in staat stellen je aan een schema te houden en 

uitdagingen en afleidingen keer op keer te overwinnen. 

Een interessante benadering voor het ontwikkelen van praktische vaardigheden wordt 

voorgesteld door de schrijver Josh Kaufman (2014). Hij kwam erachter waarom zoveel mensen 

opgeven wanneer ze net iets nieuws aan het leren zijn. Veel mensen worden geconfronteerd 

met het gevoel dom te zijn terwijl ze iets nieuws leren. Ze worstelen met de gedachte aan de 

enorme hoeveelheid werk die nodig is om iets nieuws of moeilijks te leren. Kaufman bedacht 

vier stappen die kunnen helpen om het risico van opgeven te verkleinen. Hij stelt een scherpe 

helling van de leercurve voor in slechts 20 uur, iets was goed te doen en gemakkelijk 

voorstelbaar is voor ongeveer een maand, en waarbij je ‘zelfs een paar dagen hier en daar mag 

overslaan.’ (https://youtu.be/5MgBikgcWnY mei 2021). 

Kaufman verdeelt het proces van 20 uur leren in vier fasen: 

about:blank
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1. Een vaardigheid opdelen in componenten. 

In de eerste stap moet het leerdoel geïdentificeerd worden en opgedeeld in kleinere, hanteerbare 

stukken. Deze fase is vergelijkbaar met het eerste element van Duckworth. Het cruciale verschil 

zit hem in het identificeren van de verschillende tools en vaardigheden achter elke stap. 

Tegelijkertijd verdeelt Duckworth het proces in kleinere opeenvolgende stukken - mijlpalen. 

2. Leer genoeg om te weten wanneer je een fout maakt. 

Kaufman raadt aan om drie tot vijf bronnen te verzamelen over wat je wilt leren, zoals boeken, 

video's, podcasts om rond het onderwerp te raadplegen. 

3. Verwijder alle belemmeringen om te oefenen. 

Kaufman geeft de rol aan van alle factoren die je het doel uit het zicht kunnen doen verliezen, 

zoals elektronische apparaten en andere afleidingen. Hij stelt voor om afleidingen niet weg te 

werken, maar creatief te zijn en de favoriete afleiding te combineren met de nieuwe activiteit. 

Hij verwijst naar de techniek van gedragswetenschapper Katherine Milkman die ‘temptation 

building’ (de opbouw van verleiding) wordt genoemd. Volgens deze techniek moeten mensen 

iets dat ze graag doen, koppelen aan iets dat ze proberen te leren. 

4. Oefen minimaal 20 uur. 

Op basis van onderzoek, waarvan een groot deel gewijd aan het bestuderen van de 

standaardleercurve, ontdekte Kauffman dat de meeste vaardigheden binnen slechts 20 uur 

kunnen worden verworven, in ieder geval op een basisvaardigheidsniveau (niet goed genoeg 

om het zelf te kunnen onderwijzen of om ‘goed’ of ‘een expert’ te zijn). 

Concluderend kan Kaufmans concept van 20 uur training worden toegepast op het ontwikkelen 

van doorzettingsvermogen. Het voorstel van Duckworth kan mogelijk niet toepasbaar zijn 

omwille van het behouden van hoop, het beperken van twijfels en het behouden van volharding 

en doorzettingsvermogen. Vanuit deze invalshoek kan de aanpak van Kaufman een nuttige 

aanvulling zijn om de doelen en mijlpalen te definiëren. 

 

Samenvatting 

In dit artikel hebben we geprobeerd om kort bestaande literatuur en onderzoek naar de 

groeimindset bij leraren te bespreken. Het liet ons toe een algemeen kader voor te stellen om 
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met deze beroepsgroep aan mindsets te werken. Het laatste gedeelte was gericht op een 

voorbeeld van een praktische toepassing die in de GRIT-training kan worden gebruikt. 
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Psychosociale interventies en de groeimindsetaanpak: wat zorgt voor succesvolle 
interventies in schoolcontext? 

Joana Alexandre & Svetlana Solntseva, ISCTE- Universiteit van Lissabon (Lissabon, Portugal) 
 

Inleiding – Schoolklimaat en vroegtijdig schoolverlaten 

Het vergaren van kennis en waardevolle sociale vaardigheden maken een essentieel deel uit van 

de ontwikkeling van leerlingen doorheen hun schoolcarrière. Soms kan een ongezond sociaal 

klimaat of een slechte werking van scholen, ook wel “school disorder” (schoolse wanorde) 

genoemd, de schoolprestaties van leerlingen, sociale interactie met leeftijdsgenoten en 

leerkrachten en hun psychologisch welzijn in het gedrang brengen (Peguero et al., 2016). Dit 

kan resulteren in een gebrek aan schoolse motivatie, depressie, slechte schoolprestaties en, ten 

slotte, vroegtijdig schoolverlaten (Cornell & Mayer, 2010; Gyönös, 2011; Wang & Dishion, 

2012). De oorzaken van vroegtijdig schoolverlaten zijn niet beperkt tot een specifieke sociale 

setting (Brunello & Paola, 2014). Niettemin is de context van sociaal achtergestelde 

grootstedelijke omgevingen een opvallende factor die bijdraagt aan vroegtijdig schoolverlaten, 

bijvoorbeeld omwille van de financiële consequenties, voor zowel individuen als de 

gemeenschap, slechtere gezondheid en een verhoogde kans op drugsmisbruik en betrokkenheid 

in criminele activiteiten  (Kozol, 2012; Mangini, 2012). 

 

 

Het schoolklimaat, dat omschreven kan worden als de gedeelde opvattingen, waarden en 

attitudes die interacties tussen leerlingen, leerkrachten en leidinggevenden vorm geven en de 

parameters uitzetten voor aanvaardbaar gedrag en de normen van de school (Koth, Bradshaw, 

& Leaf, 2008, p. 96), is een essentiële component in het welzijn van leerlingen en een ‘gezond’, 

Schoolse wanorde     slechte schoolresultaten negatieve gevolgen voor de  
  verstoord leerproces   gebrek aan motivatie        gemeenschap en het individu 
  etnische spanningen    depressie            minder jobmogelijkheden 
onveiligheidsgevoel bij leerlingen            stigma 
                grotere kans op criminele betrokkenheid 
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positief schoolklimaat is verbonden met een kleinere kans op vroegtijdig schoolverlaten 

(Peguero & Bracy, 2015), naast andere voordelen. ‘Schoolse wanorde’ wordt vaker vastgesteld 

in grotere scholen en scholen met een grotere etnische diversiteit en met een groter aandeel 

leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen (Gottfredson et al., 2005). Beide zijn belangrijke 

kenmerken van scholen in grootstedelijke context met migrantengemeenschappen en etnische 

diversiteit.  

Hoe kunnen socio-psychologische interventies het probleem van vroegtijdig 

schoolverlaten aanpakken in deze schoolcontexten?  

Sociopsychologische interventies in scholen 

Tijdens de afgelopen twee decennia, is de aandacht van academici, betrokkenen in het werkveld 

en andere belanghebbenden gegaan naar hoe kleine, korte oefeningen gericht op het 

psychologisch welzijn van leerlingen, hun ‘sense of belonging’ (gevoel van verbondenheid) en 

hun waarden en opvattingen positieve, langetermijneffecten hadden op niet alleen het 

klasklimaat maar ook op de schoolprestaties van leerlingen en op uitvalcijfers (Cohen et al., 

2006; Paunesku et al., 2015; Walton & Cohen, 2011). Die ‘oefeningen’, of sociopsychologische 

interventies, meestal uitgevoerd in een korte sessie of reeks sessies, betrokken de leerinhouden 

niet rechtstreeks, maar hadden wel een significant effect op de leerprestaties van leerlingen door 

het wegnemen (of verlagen) van psychologische belemmeringen van leerlingen, waardoor ze 

een goedkope en niet-tijdrovende mogelijkheid zijn om positieve veranderingen te 

bewerkstelligen (Yeager & Walton, 2011).  

 

Laten we ons twee leerlingen voorstellen die net het schooljaar gestart zijn in dezelfde klas: 

 

 

Ze zijn beide gemotiveerd om te studeren en het goed te doen op school. Ze 
hebben hetzelfde niveau in wiskunde en krijgen les van dezelfde vakkundige 

leerkracht. 
 

 
 
 

MAAR 
Zij gelooft dat ze geen wiskundeknobbel heeft en heeft het gevoel dat ze omwille van haar 
migratieachtergrond niet aanvaard wordt in de klas. Hij ziet wiskunde daarentegen als een leuke 
uitdaging en gelooft dat zijn vaardigheden door tijd en inzet kunnen verbeteren. Hij is geliefd bij 
zijn klasgenoten en leerkrachten. 
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De intelligentie en motivatie van deze hypothetische leerlingen zijn hetzelfde maar wie zal 

betere resultaten behalen in wiskunde en een positief zelfbeeld behouden? De tweede leerling 

zal op dit vlak een duidelijk voordeel hebben, en hoewel extra begeleiding en focus op haar 

zelfmonitoring de situatie lichtjes kan verbeteren, zou dit nog geen pasklaar antwoord geven op 

haar gevoelens van ‘er niet bijhoren’ in de klas en haar houding tegenover haar vaardigheden 

in een bepaald vak.      

Sociopsychologische interventies rond leerlingen focussen daarentegen op opvattingen van 

leerlingen over zichzelf en hun omgeving, en niet op ‘objectieve’ kenmerken zoals de 

intelligentie van leerlingen en schoolcontexten (Wilson & Buttrick, 2016). Een cruciaal aspect 

van deze interventies is de mogelijkheid om leermoeilijkheden toe te schrijven aan externe 

factoren in plaats van aan de eigen intelligentie of mogelijkheden. Bijgevolg maakt het 

onderwijzen van leerlingen over de oorzaken van schoolse en sociale uitdagingen een belangrijk 

deel uit van de interventies (voor gedetailleerde beschrijvingen zie Snipes et al., 2012). 

Een voorbeeldmodel is de attribution mindset intervention (‘attributie’-

mindsetinterventie) dat focust op de manieren waarop eerstejaars in het hoger onderwijs 

academische hindernissen conceptualiseren. Er wordt hen verteld dat de meeste eerstejaars 

uitdagingen tegenkomen en obstakels ervaren, maar dat deze moeilijkheden later meestal 

verminderen omdat ze te maken hebben met de overgang van de middelbare school naar het 

hoger onderwijs en dus een externe oorzaak hebben. De deelnemers krijgen te zien hoe de 

cijfers van studenten de hoogte ingaan na het eerste jaar en bekijken opgenomen beelden van 

oudere studenten die hun ervaringen delen. Deze strategie wil studenten helpen om de 

confrontatie met moeilijkheden te depersonaliseren en ze te zien als een normaal onderdeel van 

de overgang naar het hoger onderwijs.   Wilson en Linvilles onderzoek (1985) naar deze aanpak 

rapporteerde betere resultaten op de gestandaardiseerde Graduate Record Examinations test bij 

de studenten bij wie de interventie plaatsvond dan in de testgroep, 1 week erna. Bovendien 

behaalden de studenten van de interventiegroep hogere GPAs (Grade Point Average) en was 

hun kans op vroegtijdig schoolverlaten 80% kleiner. En de resultaten van de interventie leken 

elk daaropvolgend semester aan kracht te winnen.   

Carol Dweck en andere onderzoekers onderzochten eveneens hoe de manier waarop leerlingen 

omgaan met schoolse uitdagingen beïnvloed wordt door hun impliciete opvattingen over de 

oorsprong van intelligentie, en hoe het aanpakken van die opvattingen de schoolprestaties kan 

verbeteren (Dweck, 1999, 2007; Paunesku et al., 2015; Yeager & Dweck, 2012; Yeager et al., 



52 
 

2019). Dweck en haar collega’s kwamen tot twee categorieën kinderen en volwassenen: zij die 

geloven dat hun vaardigheden, kennis en intellectuele mogelijkheden ontwikkeld kunnen 

worden door training en inzet (een groeimindset), en anderen die geloven dat intelligentie vast 

en niet kneedbaar is, aangeboren, een natuurlijke ‘gave’ of een ‘talent’, of een gebrek eraan 

(een vaste mindset).   

Onderzoek heeft aangetoond dat het aanwakkeren van een geloof bij leerlingen dat hun 

intellectuele mogelijkheden en hun brein kunnen groeien en ontwikkelen door inzet, net als 

spieren, schoolprestaties positief kan beïnvloeden (Aronson, Fried, & Good, 2002; Blackwell, 

Trzesniewski, & Dweck, 2007). De positieve effecten zijn te zien op het niveau van interactie 

met schoolmateriaal, aangezien een groeimindset het doorzettingsvermogen vergroot en 

leerlingen helpt om obstakels te overwinnen en om zelfs bij tegenslagen door te zetten. 

Leerlingen met een groeimindset zouden volgens onderzoekers nieuwe taken benaderen met 

een ‘mastery goal orientation’, met als doel nieuwe vaardigheden of kennis te verwerven. 

Leerlingen met een vaste mindset hebben dan weer vaker een ‘performance goal orientation’, 

een prestatiegerichtheid, wat betekent dat ze extrinsiek gemotiveerd zijn om goede punten te 

halen (Blackwell et al., 2007). 

Onderzoek heeft verder uitgewezen dat lof van een leerkracht voor de geleverde inzet 

(groeimindset) in plaats van voor hun talent of aangeboren intelligentie (vaste mindset) 

leerlingen kan motiveren om moeilijkere taken te maken en om te focussen op het leerproces in 

plaats van op goede cijfers. Hieronder staan een aantal voorbeelden opgelijst van soorten lof 

die een groeimindset kunnen stimuleren, naar Dweck (2007) aangepast door Brougham & 

Kashubeck-West (2017, p. 2). 

 

 

MindSet en Lof 

Wat zeg je … 

*Wanneer een leerling voldoende inzet toont: ‘Ik vind het goed 
dat je verschillende manieren hebt gezocht om dat 
wiskundeprobleem op te lossen, tot je het uitgedokterd hebt.’.  

*Tegen leerlingen die een concept onder de knie hebben, 
zonder veel moeite: ‘Dat was te gemakkelijk voor jou. Laten we 
een moeilijkere opdracht kiezen waarvan je kan leren.’  

*Tegen de leerling die echt probeerde maar faalde, opnieuw 
met een focus op het proces in plaats van op de 
(on)bekwaamheid: ‘Fijn dat je zo veel moeite gedaan hebt, 
laten we samen nog even bekijken wat je niet begrijpt.’  
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Onderzoek heeft aangetoond dat sociopsychologische interventies gericht op gedrag of attitudes 

heel effectief kunnen zijn op zowel korte als lange termijn (DeBacker et al., 2018), vanaf het 

eerste jaar van de middelbare school (Blackwell et el., 2007) tot bij bachelorstudenten (Aronson 

et al, 2002). 

Deze interventies zijn echter geen toverformule – het volstaat niet om wat materiaal uit te delen 

in de klas, net als een andere taak die leerlingen eenvoudigweg af moeten krijgen; het gewenste 

resultaat zal enkel bekomen kunnen worden door het inplannen, inschalen en aanpassen van de 

interventies aan verschillende contextuele parameters die uniek voor elke school. Bovendien 

kan geen enkele interventie noodzakelijke grootschalige onderwijskundige hervormingen 

vervangen – maar ze kunnen wel optreden als een effectieve partner en het veranderingsproces 

stimuleren dat nu al gaande is. 

Bovendien hebben recente meta-analytische studies aangetoond dat groeimindsetinterventies 

het effectiefst zijn voor bepaalde groepen leerlingen en binnen bepaalde schoolcontexten 

(Miller, 2019; Sisk et al., 2018). In wat volgt, zal een gedetailleerd overzicht gegeven worden 

van de doelgroepen waarvan bewezen is dat ze het meeste voordeel ondervinden van deze 

interventies en zullen de contexten besproken worden die volgens onderzoek noodzakelijk zijn 

om positieve veranderingen teweeg te brengen.  

Ten slotte zullen in het tweede deel van deze handleiding, op basis van inzichten uit de sociale 

psychologie en de onderwijswetenschappen, de basisvoorwaarden besproken worden voor het 

ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van succesvolle interventies in schoolcontext. 

 

Wanneer en voor wie werken groeimindsetinterventies het best? 

 

Leerlingen die tot de risicogroep behoren  

 
Algemeen genomen zijn groeimindsetinterventies het effectiefst bij leerlingen die op school 

ondermaats presteren en bij leerlingen met een groot risico op vroegtijdig schoolverlaten. 



54 
 

Verschillende kleinschalige onderzoeken tonen dit aan. Op grotere schaal wordt dit bevestigd 

door een nationale studie naar 1,594 leerlingen in 13 geografisch verspreide middelbare scholen 

in de Verenigde Staten (Paunesku et al., 2015). In de beschreven interventie namen leerlingen 

deel aan korte online sessies van 45 minuten waarin ze een artikel lazen over de mogelijkheid 

van het brein om te groeien als reactie op een sterke inzet, en werden ze gevraagd om het artikel 

in hun eigen woorden samen te vatten. Ook moesten ze op basis van wat ze geleerd hadden een 

advies formuleren voor een leerling die het moeilijk had op school en geloofde ‘dat hij niet slim 

genoeg was’. Het effect van de interventie was significant voor leerlingen die behoren tot de 

risicogroep: hun ‘core GPA’ of gemiddeld cijfer ging omhoog en ze behaalden een voldoende 

resultaat in 6.4% meer vakken. 

 

Minderheids- en vrouwelijke leerlingen en leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen: 

de effecten van Stereotype Threat (of ‘stereotype dreiging’)  

 
 

 

Het aanhoudend onderpresteren van zwarte leerlingen en lagere scores van meisjes in wiskunde 

en wetenschappen zijn al langer onderwerp van debat: waarom presteren deze groepen slechter 

dan hun leeftijdsgenoten en hoe kunnen hun prestaties verbeterd worden? 

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor deze prestatiekloof. Sociopsychologische 

studies suggereren dat ze gerelateerd is aan de psychologische reacties van leerlingen uit 

minderheidsgroepen, vrouwelijke leerlingen en leerlingen met een lage sociaaleconomische 

status op stereotypes rond hun intellectuele minderwaardigheid binnen bepaalde groepen of in 

onderwijskundige context in het algemeen (Inzlicht & Ben-Zeev, 2000; Croizet & Claire, 1998; 

Steele & Aronson, 1995). Dit fenomeen wordt ook wel “stereotype threat” (Steele & Aronson, 

1995) of ‘stereotype dreiging’ genoemd. Wanneer ze een intellectueel uitdagende taak (bv. een 

gestandaardiseerde toets) moeten afleggen, ervaren leerlingen uit de groepen die het slachtoffer 

worden van negatieve stereotypering een extra angst, alsof hun lage scores het negatieve 

stereotype rond hun groep en hen als persoon zouden bevestigen. Als gevolg van het niet slagen 

in een problematisch vak treedt ‘disidentificatie’ op, een defensief mechanisme om zelfrespect 
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te behouden door afbreuk te doen aan het vak of door zich volledig los te maken van het 

schoolse (zie Steele, 1997), wat dan weer kan leiden tot vroegtijdig schoolverlaten en lage 

cumulatieve scores. 

 

 
 

Verschillende studies toonden aan dat de negatieve effecten van de ‘stereotype dreiging’ 

verminderd kunnen worden door de leerlingen te onderwijzen over de kneedbaarheid van 

intelligentie. In een van de studies (Aronson, Fried & Good, 2001) namen bachelorstudenten 

deel aan een ‘penvriendprogramma’ waarin ze een brief moesten beantwoorden van een 

middelbare scholier die het moeilijk had op school. (De brieven waren met de hand geschreven 

door de onderzoekers maar studenten geloofden dat ze deelnamen aan een echte briefwisseling.) 

De studenten werden onderverdeeld in drie groepen: aan de experimentele groep werd een film 

getoond waarin uitgelegd werd dat intelligentie kneedbaar is en ze werden gevraagd brieven te 

schrijven die de penvrienden ‘aanmoedigden’ om te geloven dat ze hun brein konden ‘trainen, 

net als een spier’ (groeimindsetconditie). De eerste controlegroep kreeg dan weer te horen dat 

intelligentie slechts een van de sterktes is die iemand kan hebben en dat iedereen sterktes en 

zwaktes heeft (vaste mindsetconditie) en ze werden gevraagd om deze info te gebruiken in hun 

brieven. De tweede controlegroep nam niet deel aan de penvriendsessie. De resultaten van dit 

onderzoek waren vooral opvallend voor Afrikaans-Amerikaanse studenten in de 

groeimindsetgroep, voor wie deze interventie hielp om resistenter te worden tegen de 

‘stereotypedreiging’: ze toonden een groter academisch engagement, genoten meer van het 

studeren en verhoogden ten slotte ook hun GPA, in vergelijking met hun leeftijdsgenoten uit de 

controlegroepen.  
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Een andere studie (Good, Aronson & Inzlicht, 2003) toonde gelijkaardige resultaten voor 

leerlingen uit het eerste middelbaar: deelname aan een mentorprogramma dat het beschouwen 

van intelligentie als rekbaar bevorderde, zorgde ervoor dat de genderkloof in 

gestandaardiseerde testresultaten voor wiskunde verdween. Bovendien behaalden leerlingen uit 

gezinnen met een laag inkomen en minderheidsgezinnen die deelnamen aan de interventie 

significant betere resultaten op hun leestest. De onderzoekers dichten het succes van de 

interventie toe aan het feit dat het geloof in de kneedbaarheid van intelligentie de gevoeligheid 

van gestigmatiseerde leerlingen aan de ‘stereotype dreiging’ verminderde, door ze te helpen 

met hun faalangst, die afkomstig was van hun sociale identiteit. 

 

Effecten van de leerkracht 

Er is ook bewijs dat de opvattingen van leerkrachten en ervaringen in de klas onbewust de 

resultaten van groeimindsetinterventies kunnen beïnvloeden. Zoals beargumenteerd door 

Aronson et al. (2002), kunnen de vaste mindsets van leerkrachten de ‘stereotype dreiging’ in 

kwetsbare groepen vergroten en de effectiviteit van sociopsychologische interventies 

verkleinen. Daar tegenover staat dat leerkrachten die onderwezen werden rond groeimindsets 

en aangemoedigd werden om een groeimindset te gebruiken in hun klaspraktijk, eerder 

onderpresterende leerlingen de nodige steun geven, door hen specifieke leerstrategieën aan te 

bevelen (see Dweck, 2008). Schmidt, Shumov en Kackar-Cam (2015) benadrukken dat het 

gedrag van leerkrachten in de klas dat aansluit bij de groeimindsetaanpak zowel de 

onmiddellijke als de langetermijneffecten van interventies op leerlingen positief kan 

beïnvloeden. Het succes van interventies berust tenslotte op een positief sociaal klimaat, 
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enthousiasme en een ondersteunende omgeving die leerkrachten in de klas bevorderen, 

waardoor leerlingen kunnen samenwerken en de vruchten kunnen plukken van de interventies 

(Hattie, 2009). 

 

Schoolomgeving 

Een nationaal experiment uitgevoerd in de Verenigde Staten (Yeager et al., 2019) toonde aan 

dat groeimindsetinterventies het GPA verhoogden bij laagscorende leerlingen maar dat dit 

enkel het geval was wanneer de opvattingen van leeftijdsgenoten strookten met de boodschap 

van de interventie. De hypothese van onderzoekers was dat waarden van leeftijdsgenoten  

waarin het opzoeken van uitdagingen de voorkeur krijgt, het effect van de interventie zou 

helpen behouden en dat het interventie-effect tegelijkertijd de bovenhand zou krijgen over de 

niet-ondersteunende groepsnormen. De eerste hypothese werd bevestigd maar in de praktijk 

werd de tweede hypothese ondergraven: er was enkel een positief effect op de GPA van de 

leerlingen wanneer de normen van leeftijdsgenoten overeenstemden met die van de interventie. 
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De Belgische casus 
Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen, België) 
 
Dit casusrapport geeft eerst een overzicht van het onderwijslandschap in Vlaanderen (België), 

de leerlingen die het risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten, aangezien dit de indirecte 

doelgroep van het GRIT-project is, en hun grootstedelijke omgeving. Vervolgens bespreken we 

factoren die bijdragen aan vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen en onze strategie om deze 

aan te pakken, met behulp van de GRIT-benadering. Het ontwerpen, testen en verspreiden van 

de intellectuele outputs van het project in de Belgische context worden in detail beschreven en 

we geven inzicht in het netwerk dat we betrokken hebben. 

1. Onderwijs in Vlaanderen (België) 

In België is onderwijs verplicht van 6 tot 18 jaar voor alle kinderen die in België wonen. Een 

overzicht van de verschillende opleidingsniveaus is weergegeven in Figuur 1. 

Opleidingsniveau Leeftijden  

Kleuteronderwijs 2,5 – 6 Geen leerplicht maar de meeste kinderen zijn 

aanwezig. 

Basisonderwijs 6 -12   Leerplicht. 

Secundair onderwijs 12-18 Vier verschillende soorten secundair onderwijs:  

(1) algemeen secundair onderwijs,  

(2) technisch secundair onderwijs,  

(3) kunst secundair onderwijs,  

(4) beroeps secundair onderwijs. 

 

Drie graden van twee jaar. 

 

Figuur 1. Opleidingsniveaus in Vlaanderen 

Naast regulier onderwijs wordt er ook buitengewoon onderwijs georganiseerd. In 2014 werd 

een wet goedgekeurd door het Vlaams Parlement om te evolueren naar een systeem van meer 

inclusief onderwijs, het zogenaamde ‘M-decreet’. Meer concreet omvat deze wet maatregelen 

waardoor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kunnen deelnemen aan regulier 

onderwijs. 
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2. De GRIT-doelgroep 

De focus van het Erasmus GRIT-project ligt op leerlingen van 14-16 jaar oud. Deze 

leeftijdsgroep maakt deel uit van het verplicht secundair onderwijs. Het project wordt 

uitgevoerd in het Vlaamse Gewest Antwerpen, dat wordt bestuurd door het Vlaamse Ministerie 

van Onderwijs en Vorming. Daarom geven we in de volgende sectie meer informatie over het 

secundair onderwijs in de grootstedelijke context van Antwerpen, de grootste stad van België. 

Onderstaande cijfers en figuren zijn afkomstig van de Antwerpse onderwijsmonitor van het 

schooljaar 2016-2017 (gepubliceerd door het Onderwijsnetwerk Antwerpen), dat een rapport is 

van de indicatoren met betrekking tot ongekwalificeerd schoolverlaten in Antwerpen 

(Onderwijsnetwerk Antwerpen, 2018). Demografische informatie werd aangeleverd door de 

stad Antwerpen (Stad Antwerpen, 2019). 

 

Secundair onderwijs in Antwerpen: aantal leerlingen 

De stad Antwerpen is de grootste Vlaamse stad met begin 2019 een bevolking van 524501 

inwoners (Stad Antwerpen, 2019). Volgens een rapport van Onderwijsnetwerk Antwerpen 

(2018) dat het onderwijs in Antwerpen monitort, telde het secundair onderwijs 37277 leerlingen 

in het schooljaar 2016-2017. 81% van alle leerlingen in het secundair onderwijs is leerplichtig. 

Dit betekent dat bijna 20% van alle middelbare scholieren in Antwerpen ouder is dan 18 jaar 

en dus geen deel uitmaakt van het leerplichtonderwijs. Het grootste deel van deze leerlingen 

die niet meer leerplichtig zijn, is overgestapt naar het deeltijds beroepsonderwijs. 

3. Vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen 

Er zijn veel factoren die de schoolloopbaan van jongeren beïnvloeden. Zo hebben 

leerachterstanden en onderpresteren een grote invloed op de schoolloopbaan. We beschouwen 

deze termen vaak als synoniemen, maar dat zijn ze niet. Leerlingen kunnen om verschillende 

redenen vertraging oplopen op school, waarvan zittenblijven een van de belangrijkste is. Die 

twee factoren kunnen onder meer leiden tot laag welbevinden, spijbelen, schoolmoeheid en 

grensoverschrijdend gedrag, waardoor ze een grote impact hebben op ongekwalificeerde 

uitstroom. 

Antwerpen kampt met een vrij hoog niveau van vroegtijdig schoolverlaten. Het Vlaamse 

rapport Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs (2019) definieert 

vroegtijdige schoolverlaters als jongeren die niet langer leerplichtig zijn en die het Vlaamse 

secundair onderwijs verlaten zonder hun kwalificatie te hebben behaald. 
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Het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Vlaanderen en Antwerpen is opnieuw gestegen, na 5 

jaar op rij te zijn gedaald. In het schooljaar 2015-2016 verliet 10,4% van alle leerlingen in 

Vlaanderen de school zonder diploma. In Antwerpen blijft dit aantal twee keer zo hoog. Een 

vijfde van de leerlingen verliet de school zonder diploma (zie Figuur 2). 

 
Figuur 2: Evolutie ongekwalificeerde uitstroom in Vlaanderen en Antwerpen 

Profiel van Antwerpse secundaire scholieren  

Dit verschil tussen de aantallen vroegtijdig schoolverlaters in Antwerpen en Vlaanderen is te 

verklaren door het profiel van de Antwerpse leerlingen en de context waarin ze opgroeien, die 

verschillen van die van de gemiddelde Vlaamse leerling. Vanwege de sociale mix maakt het 

systeem gebruik van 'dubbele quota'. Dit verdeelt de leerlingen in indicatorleerlingen en niet-

indicatorleerlingen. Vlaanderen houdt rekening met vier leerlingkenmerken om te bepalen of 

een jongere opgroeit in "onderwijsarmoede". 

De jongere zelf voegt het eerste kenmerk toe, de indicator 'leerlingen'. Als er in het gezin geen 

Nederlands wordt gesproken, wordt het tweede kenmerk toegevoegd wanneer de moeder 

maximaal lager secundair onderwijs heeft afgerond. Het derde kenmerk wordt toegevoegd als 

de leerling in een buurt woont waarin schoolachterstand in hoge mate aanwezig is en de vierde 

als het gezin een schooltoelage ontvangt (Onderwijs Vlaanderen, 2018). Het gemiddelde 

percentage indicatorleerlingen in de Antwerpse secundaire scholen bedraagt 65%. Het 

percentage indicatorleerlingen is veel lager op scholen die niet deelnamen aan het online 

aanmeldingssysteem. In de zogenaamde 'elitescholen' zakt het naar 20 procent. 

4. Factoren die bijdragen aan vroegtijdig schoolverlaten (in het secundair onderwijs) in 

Vlaanderen 

Schoolachterstand 

Van alle middelbare scholieren in Antwerpen heeft slechts een kleine meerderheid, ongeveer 

57%, tijdens hun schoolloopbaan geen schoolachterstand opgelopen. Bijna 32% van alle 
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leerlingen heeft één jaar schoolachterstand en meer dan 11% heeft twee of meer jaar vertraging 

(zie figuur 3). 

 
Figuur 3: percentage leerlingen met schoolachterstand per onderwijsvorm 

We zien een sterke oververtegenwoordiging van deze jongeren in het secundaire 

beroepsonderwijs (bso) en het technisch secundair onderwijs (tso). 49% van de jongeren in het 

beroeps secundair onderwijs heeft een jaar schoolachterstand, 24% loopt minstens twee jaar 

achter op leeftijd. Dit betekent dat amper 27% van de leerlingen in het beroeps secundair 

onderwijs een normale schoolloopbaan heeft doorlopen zonder schoolachterstand. In het 

technisch secundair onderwijs is dit 41%, maar het aantal leerlingen met een leerachterstand 

blijft hoog. 38% heeft 1 jaar schoolvertraging en 21% 2 jaar of meer. 

Ondanks deze hoge cijfers in het technisch en beroepsonderwijs is het totaal aantal leerlingen 

met een schoolachterstand gedaald van 45,1% in het schooljaar 2015-2016 naar 43% in het 

schooljaar 2016-2017 en het aantal zittenblijvers is gedaald van 7,5% naar 6,9%. 

Het is al lang bekend dat schoolachterstand vaak een negatieve invloed heeft op de 

schoolloopbaan van jongeren, maar er zijn ook veel andere factoren die hieraan bijdragen. Zo 

speelt het wisselen van school, studierichting of opleiding een rol bij het leeftijdsverschil van 

een leerling ten opzichte van zijn medeleerlingen. Als de leerling niet ouder is, is de kans op 

spijbelen of ongekwalificeerde uitstroom groter. 

Er zijn bepaalde wijken in Antwerpen waar we beduidend meer leerlingen uit het secundair 

onderwijs vinden met schoolachterstand. Deze wijken zijn Borgerhout, Deurne-Noord, 

Linkeroever, delen van het stadscentrum en het Kiel. Ook hier is behoefte aan gerichte acties. 
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Spijbelen 

Uit figuur 4 blijkt dat 21% van alle middelbare scholieren in Antwerpen gedurende het hele 

schooljaar meer dan 10 en een halve dag afwezig is zonder verantwoording. 

In het reguliere voltijds secundair onderwijs (GVSO) is er een groter verschil tussen 

leerplichtige en niet-leerplichtige leerlingen. 17% was afwezig met problemen tijdens het 

schooljaar 2016-2017. 13% van alle leerlingen die leerplichtig waren, was afwezig en 37% van 

degenen die dat niet waren. In het secundair buitengewoon onderwijs maakt 39% van alle 

leerlingen zich schuldig aan spijbelen, 43% van de leerlingen in het leerplichtonderwijs en 27% 

van degenen die niet langer verplicht onderwijs volgen. 

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat meer leerlingen door het watervalsysteem 

onvrijwillig in het middelbaar beroepsonderwijs terechtkomen en daardoor vaak grotere 

motivatieproblemen hebben. 

 
Figuur 4: aantal spijbelaars per onderwijsvorm 

Samenvatting 

We vermeldden eerder al dat in het regulier secundair onderwijs 43% van alle leerlingen al 

minimaal 1 jaar schoolachterstand heeft. Voor de groep spijbelaars is dit aantal echter veel 

hoger. 77% van hen heeft een schoolachterstand. 34% van de spijbelaars heeft zelfs twee jaar 
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of meer schoolachterstand. Voor de hele groep leerlingen is dit 11%. Er is weinig verschil 

tussen jongens en meisjes. 

5. Strategie om vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken in Vlaanderen, aan de hand van 

de GRIT-aanpak 

Verkenningsfase 

Om ons netwerk te verbreden en onze toekomstige impact op vroegtijdig schoolverlaten in 

Vlaanderen te vergroten, zijn we gestart met een verkenning van de stakeholders 

(belanghebbenden) in Antwerpen. Het netwerk voor vroegtijdig schoolverlaten voorzag ons 

van informatie over gebieden en scholen met een groot aantal leerlingen met een risico op 

vroegtijdig schoolverlaten, verdere literatuur over het onderwerp, goede praktijken, enz. 

Scholen met een stedelijke context die werden geconfronteerd met de uitdagingen van lesgeven 

in stedelijke omgevingen, werden gecontacteerd en betrokken (zie ‘Betrokken scholen’ 

hieronder). 

Literatuur over vroegtijdig schoolverlaten, in België maar ook specifiek in de Antwerpse regio, 

en de groeimindset werd verder onderzocht en de input werd gebruikt om ideeën voor de 

toolbox te ontwikkelen. Op basis van overleg met de projectpartners ontstonden 3 leidende 

ontwerpprincipes: we waren het erover eens dat we gebruiksvriendelijke tools moesten 

ontwerpen die niet tijdrovend waren voor leraars, die binnen 1 (of 2) lessen gebruikt konden 

worden en die niet enkel focussen op de groeimindset maar op 'leren' in het algemeen. 

 

De ontwikkeling en het testen van de GRIT toolbox en de handleiding 

Na een beoordelingsronde van het eerste concept van de tools door de partners, werd de toolbox 

‘in opbouw’ van 14 tools beoordeeld door leerkrachten van school 1 en werd er feedback 

gegeven door middel van een vragenlijst. De tools werden geëvalueerd op basis van 

geschiktheid, de rol van de leerkracht, relevantie, tevredenheid, motivatie en competentie van 

de leerlingen. 

7 leerlingen (mannelijk), waarvan 5 in de leeftijdsgroep 14-16, testten tools 9 en 13. De 

leerkrachten beoordeelden alle tools voordat ze er 2 kozen. De leerkracht die de tools testte was 

een 45-jarige vrouw met 15 jaar ervaring rond sociale lesonderwerpen. 

De leerkrachten vonden de toolkit erg interessant, maar voelden de behoefte om deze aan te 

passen aan het niveau van hun leerlingen. De toolkit leek uitsluitend gericht te zijn op leerlingen 

die in staat zijn om abstract te denken en hun mening te vormen en te uiten op basis van externe 
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input. Naar hun mening moesten de tools bovendien worden aangepast aan het aantal leerlingen 

en moest achtergrondinformatie, vooral over de groeimindset, vaak door de leerkrachten zelf 

worden verstrekt, aangezien niet alle tools expliciet waren gekoppeld aan het concept van de 

groeimindset. Een positief aspect van tool 9 was het inzicht dat leerkrachten verwierven in de 

langetermijndoelen van hun leerlingen. Tool 13 gaf leerlingen een heel duidelijk inzicht in het 

Growth Mindset-concept. Soms was er wat meer interactie tussen leerling en leerkracht en meer 

context nodig. 

In school 2 hebben 5 leerkrachten de toolbox doorgenomen en feedback gegeven door middel 

van een vragenlijst in Google Forms. Ze vonden de tools niet geschikt voor hun leerlingen in 

de doelgroep van 14-16-jarige jongeren (geschikter voor jongere leerlingen) en besloten de 

tools niet met hun leerlingen te testen. Het werd duidelijk dat er concrete acties nodig zijn om 

het hele schoolteam te overtuigen van de relevantie van de groeimindsetbenadering. 

In school 3 werden de tools getest tijdens een projectweek over relaties. We organiseerden een 

inleidende workshop van 2 uur over het Growth Mindset-concept waarin 2 tools van de toolbox 

werden gebruikt. Deze workshop over onder meer herseneducatie leverde input voor en een 

eerste test op van de handleiding bij de toolbox. De betrokken klasgroepen waren bso-klassen: 

4 BELB: 15 leerlingen, leerkracht 1, 4BMAA: 21 leerlingen, leerkracht 2, 4BMOB: 13 

leerlingen, leerkracht 3, 4BELA: 14 leerlingen, leerkracht 4 en 4BHT & 4VV: 13 leerlingen, 

leerkrachten 5 en 6. We verzamelden feedback van zowel de leerlingen als de leerkrachten. Na 

de sessie schreef elke leerling suggesties op, dingen die ze wel of niet leuk vonden aan de sessie, 

enz. Ze stelden voor om meer humor en activerende werkvormen in de sessie op te nemen. Ze 

gaven er ook de voorkeur aan om tijdens de sessie meer mogelijkheden te hebben om hun gsm 

te gebruiken. Leerkrachten gaven aan dat interactie en een verscheidenheid aan activerende 

werkvormen inderdaad de sleutel waren om de aandacht van deze leerlingen vast te houden. 

Op basis van de feedback van alle partners werden de tools opnieuw onder de loep genomen en 

aangepast, een laatste keer beoordeeld, vertaald en op de website gepubliceerd. Later is er een 

QR-code toegevoegd om feedback te verzamelen van leerkrachten die de toolbox gebruiken. 

Door de covidpandemie ontstond de noodzaak om suggesties toe te voegen voor het online 

gebruik van de tools. Eind 2020 hebben we deze voorgestelde online applicaties en suggesties 

voor e-learning aan de toolbox toegevoegd en de box een nieuwe, meer e-inclusieve lay-out 

gegeven. 

Input van de leerkrachten die betrokken waren bij het testen van IO1 en de workshop over 

herseneducatie die we ontwikkelde en verder literatuuronderzoek rond groeimindsetonderzoek 

deed ons stilstaan bij de vraag 'Wat heb je als leerkracht nodig om groeimindsets te stimuleren 
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bij leerlingen in het grootstedelijk onderwijs (om succes op school te bevorderen)?' als leidraad 

voor het ontwerpen van de handleiding bij de toolbox. Leerkrachten moesten eerst overtuigd 

worden van de waarde van de growth mindset-benadering en bewust gemaakt worden van hun 

eigen mindset. In deze inleiding voor leerkrachten moest de nadruk liggen op 'ervaren' hoe het 

voelt voor een leerling om je doelen niet te bereiken, moeilijkheden te ervaren, enz. 

We hebben een presentatie voorbereid over de aanpak die we hebben getest in school 3 

(voorafgaand aan het testen van de GRIT toolbox) en school 4. In de eerste school werd de 

presentatie van onze eerste versie van het eerste hoofdstuk van IO2 goed ontvangen, met leraren 

die graag onze tools onder hun collega's wilden verspreiden en deel wilden nemen aan het testen 

van de GRIT toolbox. Op de tweede school kregen we waardevolle input over een goede 

praktijk van de school; ze gebruiken posters op de toiletdeuren van leerkrachten en leerlingen 

om hen te herinneren aan het belang van een groeimindset. Met hun toestemming hebben we 

deze goede praktijk gedeeld tijdens ons multiplierevenement. We kregen ook input voor de 

GRIT leerkrachtentraining: toen ze onze tool zagen om leraren bewust te maken van de mindset 

die in hun feedback aan leerlingen is ingebed (cfr. Ezra's casus, onderdeel van de training), 

stelde de school voor om kleine rollenspeloefeningen te gebruiken voor leraren om zich bewust 

te worden van hoe leerlingen 'mislukking' ervaren. 

Een eerste ontwerp van de GRIT handleiding werd beoordeeld door de projectpartners en 

aangepast. 

Het was onze bedoeling om de handleiding te testen tijdens “Het moment” aan de Karel de 

Grote Hogeschool (in maart 2020) waar alle mentoren van de stagescholen van de hogeschool 

workshops volgen in het kader van hun professionele ontwikkeling. Helaas werd dit evenement 

wegens covid geannuleerd en sloten Belgische scholen gedurende bijna 2 maanden. 

Op 22 oktober 2020 sloten 63 deelnemers, voornamelijk academische onderzoekers en 

lerarenopleiders, zich aan bij onze online presentatie over groeimindsetinterventies op het 

digitale evenement van het VFO (Vlaams Forum voor Onderzoek in het Onderwijs) “# 

OnderwijsOnderzoek @ Home” (# EducationResearch @ Home) . Na de presentatie stuurden 

we digitaal een feedbackformulier op waarin we positieve opmerkingen lazen over het belang 

van ons project en de waarde van het samenwerken met leerkrachten in opleiding rond de 

groeimindsetbenadering. We hebben deze input gebruikt om laatste aanpassingen aan de 

handleiding bij de toolbox te maken voordat deze werd vertaald en gepubliceerd op de website. 

 

Het testen van IO3 
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Omdat we vanwege covid niet in staat waren om met de eerste versie van IO3 naar scholen te 

gaan, hebben we de derdejaarsstudenten die we begeleidden tijdens hun lerarenopleiding 

betrokken om ‘goede praktijken’ te verzamelen over de groeimindsetaanpak op hun 

stagescholen. Verschillende scholen proberen een groeimindset te bevorderen door hun 

feedback op rapporten en tijdens mondelinge feedbackmomenten. Een school gebruikte het 

concept van Dweck als uitgangspunt en hield een teamtrainingssessie met een externe pedagoog 

om na te denken over hoe leren zichtbaar kan worden gemaakt. Ze deelden en bespraken ook 

rapportopmerkingen met het team. Taalleraren van een andere school gebruiken een 

vaardigheidsmeter, die ze leerlingen zelf laten invullen en laten gebruiken om over hun 

vorderingen te reflecteren, om de groei in mondelinge en schrijfvaardigheid te meten. Een 

sportleraar beoordeelt inspanningen (naast bekwaamheid) om leerlingen met beperkte fysieke 

vaardigheden te belonen. Twee tekenleraren blijven benadrukken dat ‘iedereen kan tekenen’ - 

aangezien alle leerlingen al tekenen sinds ze twee waren - en benadrukken de voortgang van de 

leerlingen in hun feedback, zodat ze plezier beleven aan het creatieve proces. 

Verschillende scholen gebruiken zelfreflectiekaders op toetsen of examens of op regelmatige 

momenten gedurende het schooljaar en stimuleren leerlingen om elkaar constructieve feedback 

te geven in een systeem van peerevaluatie. Eén school plant elke week twee uur 'talent zoeken' 

waarin leerlingen kennis maken met drama, robotbouw, alternatieve sporten, leren leren, … 

zonder geëvalueerd te worden, om hen te laten zien dat inspanning zonder het doel van een 

evaluatie niet zinloos is. 

 

Verspreiding 

In november 2019 hielden we een rondetafelsessie op de Eapril-conferentie in Tartu (Estland). 

Onze sessie, getiteld ‘Opening the debat on do's and don'ts of growth mindset interventions’, 

was bedoeld om een internationaal publiek te informeren over ons GRIT-project. Door deze 

sessie konden we ons netwerk uitbreiden met onderzoekers en praktijkmensen die 

geïnteresseerd zijn in of bezig zijn met hetzelfde onderwerp. Bovendien hebben we tijdens deze 

rondetafelsessie feedback kunnen krijgen op onze eerste resultaten van dit GRIT-project. 10 

deelnemers deelden hun ervaringen met groeimindsetinterventies op hun eigen scholen en in 

hun (leraren)opleidingen hoger onderwijs en kreeg achteraf via e-mail onze toolbox en 

handleiding toegezonden. 

In september 2020 werd een artikel toegevoegd aan de educatieve website KlasCement 

(https://www.klascement.net/), die leerkrachten naar de GRIT-website leidt en hen vraagt hun 

feedback te delen. Klascement is een gratis website (na registratie) en heeft meer dan 280.000 
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leden, voornamelijk leerkrachten en leerkrachten in opleiding. Als onderdeel van het Vlaams 

Ministerie van Onderwijs en Vorming heeft het een zeer groot bereik en deelt het enkel 

materiaal dat een kwaliteitscontrole heeft ondergaan door een moderator. De kwaliteit van de 

inzendingen wordt verder geborgd door scores en reacties. De link naar de website werd 745 

keer gebruikt (eind april 2021) en scoorde 5 sterren (van de 5) 

Bij ons multiplierevenement op 23 februari 2021 waren 78 deelnemers betrokken, 26 in de 

middagsessie en 52 in de avondsessie. We kozen voor een inspirerend webinar van een uur als 

inleiding op het growth mindset-concept en IO1 tot 4, zodat deelnemers deze sessie gemakkelijk 

konden inpassen in hun drukke online werkschema van verplicht telewerk en flexibel, in hun 

vrije tijd, door onze intellectuele outputs konden gaan, gepubliceerd op de website. Door de 

aankondiging van onze gratis online inspiratiesessie op de KdG-website en in social media-

gemeenschappen gericht op onderwijs, hebben we een breed scala aan belanghebbenden 

kunnen bereiken, docenten, leden van expertisecentra gericht op onderwijs, gelijkheid van 

onderwijskansen en levenslang leren, directeurs, onderwijsbeleidsmakers,…. Omdat we niet in 

staat waren om alle items van onze intellectuele outputs op scholen ‘fysiek’ te testen (vanwege 

de coronabeperkingen), probeerden we de deelnemers te overtuigen om de tools in hun scholen 

en organisaties te gebruiken en ons feedback te geven via de QR-codes. We vroegen hen ook 

om onmiddellijke feedback in een vragenlijst die ons liet zien dat de meeste deelnemers erg 

enthousiast waren om de growth mindset-benadering te implementeren of dit al deden en op 

zoek waren naar materiaal om hun collega's te overtuigen. Onze IO3 zal in deze behoefte 

voorzien. 

Ter voorbereiding van dit multiplierevenement voor stakeholders (belanghebbenden) hebben 

we 33 tweedejaars lerarenopleiding betrokken bij een workshop over het growth mindset-

concept en hebben we tijd en een online manier voorzien om de toolbox door te nemen en te 

bespreken met leeftijdsgenoten en om ons feedback te geven. Deze workshop werd gebruikt als 

middel om onderdelen van de GRIT leerkrachtentraining te testen, aangezien we de testfase 

niet op scholen mochten uitvoeren, en in het kader van de verspreiding van de GRIT tools. 

Leerkrachten in opleiding bevinden zich in een uitstekende positie om onze resultaten te 

verspreiden, te promoten en te gebruiken in hun stagescholen. 

6. Ons betrokken netwerk 

Scholen betrokken in het testen en verspreiden van de GRIT tools 

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de betrokken scholen. 
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Directeurs en lerarenopleiders 

De ‘opleiders of trainers van leraren’ die betrokken zijn bij onze multiplierevenementen zullen 

in staat zijn om de groeimindsetbenadering in hun scholen en organisaties op mesoniveau te 

implementeren met behulp van de leerkrachtentraining en de handleiding bij die training, die 

in het webinar zijn geïntroduceerd en direct beschikbaar zijn om te downloaden op onze website 

. Ze werden aangemoedigd om hun leerkrachten (in spe) te voorzien van de GRIT toolbox en 

de handleiding en kregen toegang tot de PowerPoint-presentatie van het webinar (en de 

opname), gratis te gebruiken tijdens een ‘training’ van hun teams. 

Vanwege de covidpandemie konden we ‘lerarenopleiders’ niet betrekken bij ‘live’ testen. Zoals 

eerder vermeld, hebben we in plaats daarvan contact opgenomen met leerkrachten in opleiding 

om hen te laten zien hoe ze de groeimindsetbenadering kunnen stimuleren en verspreiden in 

hun stagescholen. 

 

De belangrijkste stakeholders (belanghebbenden) 

Een grote diversiteit aan professionals op het gebied van grootstedelijk onderwijs nam deel aan 

onze nationale webinars, waaronder pedagogisch adviseurs van de Vlaamse overheid, 

vertegenwoordigers van andere Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs en 

vertegenwoordigers van onderwijsnetwerken gericht op uiteenlopende zorgnoden (bijv. 

Ondersteuningsnetwerk OVA). 

Conclusie rond GRIT in de Belgische context 

Door het GRIT-project hebben we het belang van het stimuleren van een groeimindset bij 

leerlingen op een groot aantal en een grote verscheidenheid aan scholen onder de aandacht 

kunnen brengen. We konden voelen dat er bij leerkrachten en hun bredere context een sterke 

interesse is in dit onderwerp. Binnen onze eigen lerarenopleidingen is de growth mindset-

benadering geïntroduceerd in verschillende cursussen. Ook na de deadline van dit Erasmus +-

project zal het belang van het stimuleren van een groeimindset bij leerlingen, student-

leerkrachten en leerkrachten een van onze prioriteiten zijn. 
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Bijlage 1 

Scholen betrokken bij de actieve testfases en via het multiplierevent 

 Spectrumschool Deurne 

 VTS Sint-Niklaas 

 Pius X Antwerpen  

 Sint-Gummaruscollege Lier  

 

• VTI Deinze 

• Sint-Victorinstituut Turnhout 

• Heilige Familie Berchem 

• KA Berchem 

• Trevianum Scholengroep Sittard 

• Ursulinen Mechelen 

• Stroom KS Leuven 

• Stedelijk Lyceum Hardenvoort Antwerpen 

• VBS Scheutplaneet Anderlecht 

• IMI Roosdaal 

• College ten Doorn Eeklo 

• Atlascollege Economie en Organisatie Genk 

• Sint-Theresia Deinze 

• Sint-Norbertusinstituut Antwerpen 

• Atheneum Schoten 

• Smik Kasterlee 

• Viso Gent 

• Stedelijk Lyceum Expo Antwerpen 

• Campus de helix Maasmechelen 

• Go! Technisch Atheneum Den Biezerd Niel 

• Stedelijk Lyceum Durlet Antwerpen 

• VTS3 Sint-Niklaas 

• TA Jette 

• Institut Don Bosco Val d’Or  

• Sint-jozefinstituut Bokrijk 

• Spectrumschool Deurne Campus Ruggeveld 
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• Sint Jozef Humaniora Brugge 

• Buso Dominiek Savio Gits 

• SMSI Ieper 

• GO! Atheneum Brakel 

• Campus Wemmel 

• Talentenschool Turnhout 

• Atheneum Jan Fevijn Brugge 

• Ibso Woudlucht Leuven 

• IVG-School Gent 

• Talentencampus Venlo 

• Bakkerij-Slagerij- en hotelschool Ter groene poorte 

• Sint-Michielsinstituut Keerbergen 

 

Scholen betrokken via onze leerkrachten in opleiding 

 

• Sint-Ursulalyceum Lier 

• Sint-Ursulainstituut Wilrijk 

• Sint-Eduardusinstituut Merksem 

• Sint-Jozef Schoten 

• GIB Brasschaat 

• Mater Salvatoris Kapellen 

• PITO Stabroek 

• Sint-Aloysius instituut Lier 

• OLVI Boom 
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De Franse casus 
Iriv  (Parijs, Frankrijk) 
 

Context en implementatie van GRIT in Frankrijk 

 

Na een algemene presentatie van het Franse onderwijssysteem, met een focus op de leerlingen 

van het secundair onderwijs (onze doelgroep zijn de jongeren van 14 tot 16 jaar), leggen we het 

algemene openbare beleid uit dat wordt gevoerd op het gebied van vroegtijdig schoolverlaten. 

De belangrijkste factoren die vroegtijdig schoolverlaten verklaren, worden besproken door de 

andere partners. 

In het tweede deel van ons artikel willen we het innovatieve proces laten zien dat in Frankrijk 

is geïmplementeerd om de tests uit te voeren en bespreken we de betrokken scholen, de 

profielen van de leraars, de leerlingen en het team van de testers en het werkproces gericht op 

een duurzame strategie voor de toekomst. 

1- Het Franse onderwijssysteem 

In dit eerste punt worden de meeste relevante basiselementen van het onderwijs in Frankrijk 

besproken. 

 

1.1- Leerplicht 

Onderwijs is verplicht voor kinderen tussen zes en zestien jaar. Deze verplichting dekt zowel 

het basisonderwijs (lagere school) als de eerste vier jaar (middelbare school) van het 

secundair onderwijs (Frans Ministerie voor Buitenlandse zaken). In 2020 zaten er 3 432 900 

leerlingen in de 7 230 middelbare scholen, wat neerkomt op gemiddeld 25,6 leerlingen per 

klas (Frans Ministerie voor Buitenlandse zaken, https://www.education.gouv.fr/le-college-

4940 ). De verplichte lessen in het secundair onderwijs zijn gestructureerd rond de disciplines 

Frans, Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Morele en burgerschapsvorming, Moderne 

talen, Levens- en aardwetenschappen, Chemische Fysica, Technologie, Lichamelijke 

opvoeding en sport, Beeldende kunst en Muziekeducatie. 

‘Interdisciplinaire praktijklessen’ en ‘persoonlijke begeleiding’ zijn aanvullende lessen die deel 

uitmaken van de verplichte lessen. Op het einde van het derde jaar behalen de leerlingen het 

nationaal octrooidiploma en kunnen ze zich oriënteren op een tweede jaar in het algemene of 

technische middelbare onderwijs, een tweede beroepsklas of een eerste voorbereidend jaar op 

het certificaat van beroepsbekwaamheid (CAP). De opdracht die ze daarvoor maken, is 

https://www.education.gouv.fr/le-college-4940
https://www.education.gouv.fr/le-college-4940
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afhankelijk van hun vervolgopleiding (de algemene en technische middelbare school, 

polyvalente middelbare school, beroepssecundair, leercentrum, enz). Het schoolverleden van 

de leerling kan bepalend zijn voor deze opdracht. 

 

1.2 Evaluatie in het onderwijs 

De basis voor de beoordeling op het einde van het secundaire onderwijs zijn de kennis, 

vaardigheden en cultuur die de basis vormen voor alle kennis, vaardigheden, waarden en 

attitudes die nodig zijn voor een succesvolle opleiding, het leven als individu en als toekomstig 

burger. Vanaf de basisschool tot het laatste jaar van de leerplicht verwerven leerlingen 

geleidelijk de vaardigheden en kennis van deze gemeenschappelijke basis. De leraars 

certificeren het bereikte niveau in elk onderdeel van de gemeenschappelijke basis aan het einde 

van elke onderwijscyclus. 

 

1.3 Strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten 

De strijd tegen schooluitval is een grote menselijke, sociale en economische aangelegenheid 

(Frans Ministerie voor Buitenlandse zaken). De Europese Unie zet zich in voor de strijd tegen 

vroegtijdig schoolverlaten, omdat dit een groot obstakel vormt voor de verwezenlijking van de 

Europa 2020-strategie. De Europese Raad van 17 juni 2010 heeft opnieuw bevestigd dat de 

Europese onderwijsstelsels voor een uitdaging staan om de schooluitval terug te dringen, het 

onderwijsniveau te verbeteren en sociale inclusie te bevorderen. De doelstelling is om de 

gemiddelde schooluitval in de Europese Unie tegen 2020 onder de 10% te brengen. 

Frankrijk heeft in dit verband de doelstellingen bereikt die het zich had gesteld; het 

schooluitvalpercentage bedroeg 8,2% in 2019 (en 12,6% in 2010). Het doel is om ongelijkheden 

in toegang tot kennis te verminderen en tegelijkertijd het kwalificatie- en vaardigheidsniveau 

van de gehele opgeleide bevolking te verhogen. Het jarenlang gevoerde beleid om schooluitval 

te voorkomen, heeft nu effect met de aanzienlijke daling van het aantal jongeren dat elk jaar 

zonder diploma vertrekt (ongeveer 95.000 jongeren) (Frans Ministerie voor Buitenlandse 

zaken) en degenen die hun studie zonder diploma hebben stopgezet en niet in een NEETS-

situatie verkeren (niet in loondienst, onderwijs of opleiding) tot gevolg. Hoewel de schooluitval 

niet is gestopt, is deze aanzienlijke daling te danken aan een betere identificatie van jongeren 

die tot de risicogroep behoren en de mobilisatie van alle belanghebbenden.  

 

1.4 Een voorbeeld van het initiatief vooropgesteld door de “école de la confiance”-wet 

(2019) 
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Artikel 15 van wet No. 2019-791 van 26 juli 2019 voor “een school van vertrouwen" belichaamt 

het engagement van de regering om de armoede en de schooluitval van de meest kwetsbare 

jongeren te bestrijden. De wet voorziet in het recht voor elke jongere tussen 16 en 18 jaar om 

een opleiding te kunnen volgen die aangepast is aan zijn behoeften. De opleidingsverplichting 

gaat verder dan het recht op terugkeer naar een opleiding of het recht op een beroepsopleiding: 

het omvat andere situaties zoals tewerkstelling, maatschappelijke dienstverlening en 

betrokkenheid bij het systeem. In de context van de huidige gezondheidscrisis is de strijd tegen 

schooluitval op nationaal niveau aangepast om rekening te houden met de situatie van de meest 

kwetsbare leerlingen die afstand hebben genomen van de school. 

Er zijn operationele academische actieplannen ingezet om het onderhouden van de link met 

elke leerling te organiseren en er zijn ondersteuningsvoorstellen ontwikkeld (bijlessen, 

niveauverhoging, initiatieven om leerlingen terug naar school te krijgen). ONISEP heeft 

leermiddelen gerelateerd aan de huidige context beschikbaar gesteld aan scholen. Als onderdeel 

van het Quartiers prioritaire de la politique de la ville-beleid (QPV, oftewel beleid rond 

prioritaire wijken in het stedelijk beleid) wordt specifieke begeleiding aangeboden aan jongeren 

die kwetsbaar zijn geworden door de lockdowns. Het verzamelen van nauwkeurige indicatoren 

maakt het mogelijk om de opvolging zo dicht mogelijk bij de lokale contexten te houden en het  

inschakelen van alle partners versterkt het territoriale netwerk. Ten slotte is er een 

communicatiecampagne op sociale netwerken en in de media om jongeren eraan te herinneren 

"vol te houden" en hen aan te moedigen opnieuw contact op te nemen met hun school. 

 

Het testen in Frankrijk 

In de eerste plaats werden de GRIT toolkit (IO1) en de handleiding (IO2) getest in de secundaire 

school College Denis Diderot in Massy (Essonne) (testen gecoördineerd door dr Bénédicte 

Halba samen met Gizem Dere & Yazin Gunay, Iriv Conseil, Parijs, juni  2019). In de tweede 

plaats werd er getest vanop afstand (testen gecoördineerd door dr Bénédicte Halba samen met 

Camilla Bistrussu & Ece Ucar, Iriv Conseil, Parijs,oktober 2020 - januari 2021), aan de hand 

van virtuele meetings met een andere groep leraars, tewerkgesteld in Aubervilliers (Seine Saint 

Denis). 

 

2.1- Eerste tests uitgevoerd in Massy (Essonne), juni 2019 - februari 2020  

Eerst werd contact gelegd met de leraar die instond voor een groep anderstalige leerlingen, 

oftewel een UP2EA-klas. Het Franse acroniem UP2EA staat voor onderwijs van nieuw 

aangekomen anderstalige leerlingen en kinderen uit rondtrekkende gezinnen en gezinnen van 
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reizigers. Deze klassen zijn een voorbeeld van inclusief onderwijs binnen het Franse 

onderwijssysteem. 

De idee is om een inclusieve school te promoten voor alle leerlingen met speciale 

onderwijsbehoeften. Voor nieuw aangekomen anderstalige leerlingen en kinderen uit 

rondtrekkende gezinnen en uit gezinnen van reizigers, is het doel om onderwijs mogelijk te 

maken in een gewone omgeving, rekening houdend met de specifieke behoeften van deze 

leerlingen, door ondersteuningssystemen op te zetten om het leren van Frans, de onderwijstaal, 

te bevorderen, en om onderwijscontinuïteit te bevorderen. De leerlingen behoren tot 

buitenlandse families die meestal geen Frans spreken als ze in Frankrijk aankomen of op zijn 

minst een ander taalniveau hebben. De educatieve principes die gevolgd worden (beschreven 

in 3 omzendbrieven) zijn de volgende: bestrijding van discriminatie; het harmoniseren van de 

opvangprocedures; het verwerven van een gemeenschappelijke basis van kennis, vaardigheden 

en cultuur; Frans leren als tweede taal; het garanderen van een onderwijscontinuïteit voor een 

reizend publiek. 

Het tweede contact was met het hoofd van de middelbare school en haar plaatsvervangend 

hoofd, aangezien zij de belangrijkste contacten zijn om externe organisaties in staat te stellen 

alternatieve pedagogische ondersteuning aan de leerlingen aan te bieden. Ze zijn ook cruciaal 

voor de duurzaamheid van de pedagogische aanpak onder de leraren die verantwoordelijk zijn 

voor vergelijkbare klassen, aangezien het belangrijkste idee van de test is om het materiaal aan 

te passen aan het publiek en de institutionele context (in Frankrijk) zodat het bruikbaar kan 

worden door andere leraars. Het hoofd van de school in Frankrijk heeft een hiërarchische en 

coördinerende rol. Op het College Denis Diderot is ze net begonnen, samen met haar 

plaatsvervanger, en staat ze open voor een nieuw soort pedagogische aanpak. Ze konden het 

Europese team van het project ontmoeten tijdens de Franse transnationale bijeenkomst, een 

verdere gelegenheid om de innovatieve aanpak van GRIT uit te leggen. 

Het derde contact was de verantwoordelijke van het netwerk voor leerkrachten die werken met 

pas aangekomen anderstalige leerlingen en kinderen uit rondreizende families en gezinnen van 

reizigers, CASNAV genaamd, een Frans acroniem dat staat voor academische centra voor het 

onderwijs aan pas aangekomen anderstalige kinderen en kinderen uit rondtrekkende gezinnen 

en van reizigers. Het zijn academische expertisestructuren die alle middelen inzetten en 

mobiliseren om het best mogelijke onderwijs te organiseren voor anderstalige en ambulante 

doelgroepen. Ze streven ernaar hun opleidingsaanbod te versterken om leerkrachten in gewone 

klassen in staat te stellen de specifieke behoeften van deze doelgroepen beter te begrijpen en 

hun onderwijspraktijken aan te passen. Zo volgde de leraar die verantwoordelijk was voor de 
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anderstalige leerlingen aan het College Denis Diderot een opleiding, drie keer per jaar, met 

andere collega's die op andere scholen werkten om de moeilijkheden waarmee ze worden 

geconfronteerd te delen en relevante pedagogische ondersteuning te vinden. 

Een vierde contact werd gelegd met het departementaal niveau van de Academie van Versailles 

in Essonne. Dit is het regionale niveau van het Ministerie van Onderwijs. Het idee was om 

onder de CASNAV in Essonne het woord te kunnen verspreiden over de GRIT-aanpak, maar 

dat was niet mogelijk vanwege het begin van de coronapandemie. Het Franse onderwijssysteem 

moest sinds maart 2020 virtuele lessen organiseren en moest vervolgens scholen heropenen met 

een veeleisend protocol, zodat het testen van de GRIT tools in gevaar kwam, omdat het niet 

meer mogelijk was om alternatieve strategieën voor te stellen die in normale tijden overtuigend 

hadden kunnen zijn. 

De profielen van de betrokken leraars aan het college Denis Diderot waren: 

1- Vanessa K., een lerares Frans met relevante ervaring in het lesgeven in het Frans in 

normale klassen, die een speciale opleiding had gevolgd om leraar te worden voor 

UP2A-leerlingen; 

2- Candice C., een leraar Italiaans; 

3- Maria A., een documentalist, bereid haar professionele carrière te verbeteren om lerares 

Frans voor buitenlandse leerlingen te worden; 

4- Ikram I., een onderwijsassistent voor inclusief onderwijs. 

De profielen van de leerlingen waren de volgende: 

1- Ze hadden verschillende leeftijden (van 11 jaar tot 15 jaar oud). 

2- Ze behoorden tot verschillende onderwijsniveaus. Ze hadden ook verschillende niveaus 

in het Frans, aangezien sommige van hen afkomstig waren uit Franstalige landen (Algerije, 

Ivoorkust, Marokko, Mali, Senegal, Tunesië), Engelssprekende landen (Fiji, India, 

Verenigde Staten van Amerika), landen uit de Europese Unie (Hongarije, Polen, Roemenië) 

of andere landen (Afghanistan, Bangladesh, Iran, Moldavië, Rusland, Santo Domingo, 

Venezuela). 

 

Het profiel van de leraars die de GRIT tools hebben uitgetest, was ook divers; naast de directeur 

van iriv, wiens profiel vergelijkbaar was met het profiel van de leraar Frans, waren er twee 

studenten betrokken die een Master in de Sociologie van Migratie (Universiteit van Parijs 7- 

Denis Diderot) volgden, met een Master in Politieke wetenschappen aan de Universiteit van 

Galatasaray, (Istanbul, Turkije). Ze zijn door de Franse lerares voorgesteld als rolmodellen 

onder haar leerlingen die ook een migrantenachtergrond hebben. 
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Er is een serie van zes sessies geweest met de leerlingen: 

1- een eerste sessie waarin het algemene doel van het GRIT-project werd gepresenteerd in twee 

klassen en als eerste les met de lerares Frans en haar groep anderstalige leerlingen (11-15 jaar 

oud); 

2- in een tweede sessie werd het GRIT-project voorgesteld bij de Italiaanse leraar en haar groep 

Franstalige leerlingen (12-13 jaar oud); 

3- twee andere sessies werden alleen gehouden met anderstalige leerlingen, de Franse leraar en 

het team van iriv (een directeur en twee Turkse studenten); 

4- twee andere sessies met anderstalige leerlingen, de leraar Frans, de documentalist en de 

assistent in het onderwijs en alleen de directeur van iriv. 

 

De meest vruchtbare tests werden uitgevoerd met de Franse leraar en het team van iriv, samen 

met de twee Turkse studenten, aangezien het werk was verdeeld in drie kleine groepen met een 

lid van iriv in elke groep en de Franse leraar als de algemene coördinator van de groepen. De 

leerlingen werden gevraagd om aan verschillende tools van de toolbox te werken en na 20 

minuten moest elke groep de resultaten van het werk in een plenaire sessie delen. 

De feedback die verzameld werd rond de 19 tools die werden getest (min of meer in detail) is 

bijgevoegd in bijlage 1. De meest betekenisvolle tools waren degene die het hele jaar door 

konden worden bijgewerkt, zoals het rondetafelgesprek, omdat dit een manier is voor elke 

leerling om in een beperkte tijd met de hele groep te praten en zo elke keer het eigen begrip van 

de oefening te verbeteren. Maak de brug is een ander voorbeeld, aangezien elke nieuwe 

buitenschoolse activiteit een mogelijkheid kan bieden om deze tool te verrijken. Het 

leerdagboek is uiteraard een cruciale methodologische benadering voor de leerlingen om hun 

activiteiten op lange termijn te kunnen plannen, niet alleen voor de week of de maand, maar 

voor het hele jaar; het jaarlijkse schema van hun activiteiten kan een goede manier zijn om 

zichzelf te organiseren. Mijn netwerk is een andere activiteit die het verdient om constant te 

worden bijgewerkt. Story telling is een uitstekende oefening voor de leerlingen, omdat het een 

manier voor hen is om hun gedachten op een regelmatige manier te uiten en om hun 

competenties in de Franse taal te verbeteren, maar ook om kritisch te denken en een analytische 

benadering te gebruiken, aangezien ze duidelijk niet worden gevraagd om een volledige roman 

te schrijven maar korte verhalen. Eén pagina per dag is een uitstekende oefening voor jongeren, 

maar ook voor hun leraars. 

De lerares Frans Vanessa K. heeft haar getuigenis gegeven in de training voor leraars (IO3). 
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2.2 Tweede testfase uitgevoerd door een groep leraars online (Seine Saint Denis & Essonne 

& Mayotte) - oktober 2020 tot januari 2021 

Het eerste directe contact was met een leraar op een basisschool in Aubervilliers, Christiane A., 

die zo vriendelijk was twee andere collega's, Reine R. en Amel B., te betrekken. Hun scholen 

waren basisscholen in Aubervilliers (Seine Saint Denis en Anne Sylvestre school). De 

onderwijzers werkten met kinderen van 3 tot 5 jaar en hun ouders en een van de leraars was 

ook het hoofd van de school. Ze waren allemaal betrokken in een opleidingsproces. Reine was 

als hoofd van de school verbonden aan een netwerk gecoördineerd door de Academie dat basis- 

en middelbare scholen samenbracht om het trainingsaanbod aan te passen aan de behoeften van 

de leraren. Dit is de reden waarom ze, hoewel ze geen les gaven aan de relevante doelgroep van 

leerlingen, betrokken werden bij de GRIT-aanpak omdat ze deze konden delen met andere 

collega's die met de relevante doelgroep werken (van 14 tot 16 jaar oud). 

Het tweede contact was met leraars die in klassen van anderstalige leerlingen werkten in 

verschillende secundaire scholen in Essonne en Mayotte. Ze waren betrokken dankzij de 

contacten die werden opgedaan binnen het landelijke netwerk van de CASNAV. De eerste 

lerares (in Mayotte) was de coördinator van haar collega's die met anderstalige leerlingen 

werkten; de tweede leraar was nieuw in Essonne (eerste ervaring als leraar voor leerlingen op 

een middelbare school). 

Deze tweede testfase bracht leraren samen met een divers profiel die allemaal een andere 

ervaring hadden dan die van de gemiddelde leraar op een middelbare school: 

1- Christiane A. was licentiaat in de sociologie (Universiteit van Cotonou, Benin) en behaalde 

een Master in de onderwijswetenschappen (Universiteit van Parijs VIII Saint Denis, Frankrijk); 

2- Reine R. was lerares Frans in Griekenland voordat ze terugkeerde naar Frankrijk en lerares 

werd op een basisschool; 

3- Amel B. had een eerdere professionele ervaring gehad zonder enige link met onderwijs en 

slaagde voor een examen om leraar te worden op een basisschool; 

4- Laurence P. had ervaring in Portugal voordat hij aan een universiteit in Grenoble werkte en 

vervolgens werd betrokken als coördinator van de CASNAV in Mayotte; 

5- Sophie L. was oorspronkelijk een lerares Frans voor volwassenen en slaagde in 2020 voor 

het examen om lerares te worden op een middelbare school voor anderstalige leerlingen.  

Als gevolg hiervan was er niet alleen diversiteit onder de leerlingen, maar ook onder de leraars 

zelf, dankzij hun professionele ervaring. Dit was een belangrijk aandachtspunt van de tweede 

testfase, aangezien deze gericht was op de leraren omdat we de training hebben getest die is 
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ontworpen door de Universiteit van Warschau (IO3) en daar ook actief aan hebben bijgedragen 

dankzij onze experimentele benadering van de trainershandleiding die is ontworpen door de 

Universiteit van Lissabon (IO4) . We hebben het testen consequent opgebouwd dankzij een 

proces van drie stappen (samengevat in de trainershandleiding van IO4) als een voorbeeld van 

de toepassing ervan in Frankrijk. 

In de eerste plaats is er van oktober tot december 2020 een reeks focusgroepen georganiseerd 

(4 bijeenkomsten voor elke groep) om de problemen te identificeren waarmee de leerkrachten 

in hun klaslokalen maar ook met betrekking tot de ouders worden geconfronteerd. De relatie 

met de gezinnen is belangrijk, vooral omdat de leerlingen te jong zijn om vragen te 

beantwoorden die ze niet kunnen beantwoorden. Maar zelfs als de leerlingen ouder zijn, is het 

belangrijk om de brug te slaan tussen het leren "op school" en buiten de school . 

In een tweede stap werd een enquête ontworpen om de gevoeligheid van de leraars voor de 

GRIT-aanpak te testen. De enquête werd online afgenomen, maar de verzamelde antwoorden 

werden voornamelijk gegeven door de leraars die betrokken waren bij de focusgroep. De 

enquête bestond uit drie delen: een eerste deel was bedoeld om de kenmerken van de 

leerkrachten te verzamelen (naam, leeftijd, ervaring, enz.); een tweede deel was gericht op de 

mindset van de leraren (met een virtuele situatie om hun groeimindset te testen); en een derde 

deel stelde ervaringsvragen (op basis van situaties waarmee ze met hun leerlingen te maken 

hebben gehad). Het belangrijkste behaalde resultaat was de meting van hun gevoeligheid voor 

de groeimindset (GM), aangezien de behaalde score 60% was bij de antwoorden die het 

probleem van de groeimindset aanpakten. 

Op basis van de eerste twee stappen kon een relevante opleiding worden ontworpen, aangezien 

deze kon worden aangepast aan de profielen van de leraren en de geïdentificeerde problemen. 

Die respecteerde de 4 sessies die werden voorgesteld door de training ontworpen door het 

Poolse team, volgens de 4 stappen van de Kolb-cirkel. 

De eerste sessie herinnerde de deelnemers aan de Growth Mindset-aanpak door te verwijzen 

naar de theorie van Carol Dweck en de aanpassing daaraan (rekening houdend met de omgeving 

van de school) en drong aan op een kritische kijk op de twee simplistische "mindsets" (de vaste 

versus de groeimindset), aangezien dingen niet zo zwart-wit zijn in de klas. De Kolb-cyclus 

werd ook uitgelegd aan de hand van de 4-stappenbenadering en toonde hoe een ervaring kan 

omgezet worden in een leerproces. 

De tweede sessie legde de narratieve theorie uit. Ze werd gebaseerd op de theorie van Jerome 

S. Bruner over narratieve psychologie met een biografische benadering. Een ervaring is 
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begrijpelijk in het perspectief van de persoon die de ervaring uitdrukt en de manier waarop deze 

persoon het verhaal vertelt. 

De derde sessie was gericht op ervaringsleren (en alle pedagogische theorieën die nuttig zouden 

kunnen zijn). De Kolb-cyclus werd op een andere manier uitgelegd, omdat deze keer de nadruk 

werd gelegd op de vaardigheden en competenties die werden verworven dankzij een bepaalde 

ervaring na een kritisch denkproces. 

De laatste sessie was erg praktisch met een selectie van liedjes (voornamelijk Franse maar ook 

Italiaanse en Amerikaanse) die elk van de 19 tools uit de toolkit illustreerden. De theorie 

erachter werd in de eerste plaats uitgelegd, aangezien studies hebben aangetoond dat muziek 

een uitstekende pedagogische benadering is om leren met emoties te combineren. Het is 

bewezen dat muziek invloed heeft op het leerproces; de selectie van liedjes is slechts een 

suggestie voor leraars om hun eigen afspeellijst te maken met de steun van hun leerlingen. 

De organisatie van de sessies volgde hetzelfde format voor de 4 sessies: de duur was hetzelfde 

(90 minuten); een combinatie van theorie (verwijzingen naar de belangrijkste onderzoekers die 

gespecialiseerd zijn in de verschillende gepresenteerde benaderingen) en praktijk (met een 

selectie van video's om levendige illustraties te geven, maar niet langer dan 12 minuten) en veel 

interactie tussen de trainers (het team van Iriv) en de leraars . 

De concrete impact van deze opleiding zou moeten zijn dat de directeur van de school de 

pedagogische presentaties deelt met de persoon die verantwoordelijk is voor de opleiding van 

de Academie (regionaal niveau van het Ministerie van Onderwijs) om het woord onder de 

leraren te verspreiden; dat een leraar deelt met haar collega's (en misschien ook input heeft voor 

een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen) en dat de laatste leraar de GRIT-training  

gebruikt als illustratie van een zinvolle training voor haar algemene beoordeling. 

 

2.3 – Geleerde lessen en bestendiging van de GRIT-aanpak in Frankrijk (SWOT-aanpak) 

Het testen is in de eerste fase anders uitgevoerd dan in de tweede omdat het publiek en het te 

testen materiaal anders waren. Het eerste deel was meer klassiek omdat we de leraren en hun 

leerlingen in hun klaslokalen verzamelden; we zullen in wat volgt het innovatieve gedeelte 

belichten. Het tweede deel van het testen was innovatief in het proces zelf (de 

driestappenaanpak) omdat we ons moesten aanpassen aan een unieke situatie omwille van het 

coronavirus. 

Geleerde les 1- diversiteit als een belangrijk sleutelpunt van de GRIT-aanpak 

We belichten graag de diversiteit van het leren in de eerste plaats, daarna de diversiteit van het 

profiel van de leraars en de diversiteit van de leerlingen. Het team van de "testers" moest 
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idealiter divers zijn en was het ook. Het eerste deel van de toetsing werd uitgevoerd met een 

coördinator met een klassiek profiel (dicht bij het profiel van de leraar) maar met de steun van 

twee studenten die buitenlanders waren; de anderstalige leerlingen luisterden aandachtiger 

omdat het team van de testers divers was en hun nieuwsgierigheid wekte. De praktische 

activiteiten die in kleine groepen werden uitgevoerd, waren zeer vruchtbaar en de presentatie 

van de bereikte resultaten was ook opmerkelijk interessant omdat de leerlingen naar elkaar 

luisterden (dit was eerst niet het geval). Ter vergelijking: toen het testen werd herhaald met 

alleen de coördinator, was de aandacht van de leerlingen en de algemene mentaliteit niet zo 

inspirerend. 

Geleerde les 2- een klassieke manier om de groeimindset (GM)-benadering op school te 

testen (onder normale omstandigheden) 

In de eerste testfase werd het proces strikt gerespecteerd; de leraar vroeg de toestemming van 

het hoofd van de school omdat het team van de GRIT-testers (iriv)  van buiten de school kwam, 

maar zijn ervaring in een andere middelbare school in de dezelfde stad is een belangrijke troef 

geweest. Het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de middelbare school zijn net begonnen 

en staan open voor een innovatieve pedagogische aanpak, aangezien de klassen in kwestie ook 

niet klassiek waren (anderstalige leerlingen). Dit is de reden waarom de leraar ook erg 

betrokken was bij het GRIT-proces, omdat ze uitkeek naar nieuwe strategieën om haar 

motivatie en de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. Met leerlingen met uiteenlopende 

profielen is het zowel een uitdaging als een belangrijke inspiratiebron om nieuwe benaderingen 

te testen. Het verloop is vrij hoog bij deze groep leerlingen, afhankelijk van de mobiliteit van 

hun gezin (ouders die in het buitenland werken en die zouden kunnen verhuizen, ouders die 

vluchteling zijn, kunnen van woonplaats worden veranderd ...) 

Geleerde les 3 - een nieuwe manier om een GM-aanpak te testen (covidomstandigheden 

met een online benadering) 

In de tweede testfase was de strategie totaal nieuw en innovatief, aangezien de leraren zich 

moesten aanpassen aan de gezondheidsomstandigheden, scholen gesloten waren voor externe 

organisaties en ze meer vertrouwd waren met de digitale aanpak omdat ze virtuele lessen 

hadden ervaren tijdens de eerste lockdown. Als gevolg daarvan stemden de betrokken leraars 

in met deelname aan de online pedagogische sessies die hen werden voorgesteld. De eerste 

groep kon worden opgebouwd dankzij een persoonlijk contact met een van de leraars; de tweede 

groep dankzij de contacten van het netwerk ter ondersteuning van het lesgeven aan anderstalige 

leerlingen (CASNAV). De leraar die bij de eerste testfase betrokken was, nam niet deel aan de 

tweede testfase, omdat ze vooral met haar collega’s, net met leerlingen, wilde werken, om hun 
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teamgeest aan te wakkeren. Dit werd absoluut bereikt met de eerste groep bestaande uit drie 

leraren die ook vrienden waren. Eens te meer was de diversiteit van het team, een coördinator 

met een klassiek profiel en twee buitenlanders (Italiaans en Turks), een grote troef. 

Geleerde les 4 - een duurzame manier om leraren te betrekken bij de GM-aanpak, door 

de belangstelling te wekken door problemen aan te pakken waarmee ze in hun klas 

worden geconfronteerd 

In het tweede deel van de tests waren de groepen overtuigd van de GRIT-aanpak (gericht op de 

groeimindset) maar de uitdaging was om een duurzame test te implementeren zodat ze de 4 

trainingssessies zouden kunnen volgen en zo hun nieuwsgierigheid en interesse van oktober tot 

januari behouden kon blijven. Dit is de reden voor de suggestie van de driestappenbenadering. 

Ten eerste werd een focusgroep georganiseerd waarvan het belangrijkste doel was om een 

duidelijk statement te maken over de problemen die ze ter plaatse (in hun klaslokalen) moesten 

aanpakken, maar ook over het trainingsproces dat ze hadden gevolgd en wat ze wilden 

verbeteren. Ten tweede werd een enquête ontworpen door een stagiaire in het testteam die een 

masterstudent was aan Sciences Po en een scriptie moest schrijven over het onderwijs aan 

anderstalige leerlingen. Deze verwijzing naar een onderzoeksaanpak kan inspirerend zijn 

geweest en een reden voor de leraars om te antwoorden (ook al waren de behaalde resultaten 

niet zo hoog). Ten derde konden de trainingssessies worden ontworpen op basis van de 

voorgestelde lerarentraining (door de Universiteit van Warschau), maar verrijkt met de toolkit 

(IO1) en de handleiding daarbij (IO2) om de verbanden tussen de verschillende outputs van het 

project te tonen, en ook verrijkt met theoretisch materiaal. Een tweede stagiaire in het testteam 

die psycholoog was, heeft een sleutelrol gespeeld in deze laatste fase van het testen, aangezien 

ze kon vertrekken vanuit kennis van de psychologie en de theoretische basis duidelijk 

psychologisch was. 

Geleerde les 5 - een gevoelig stedelijk gebied staat veel meer open voor innovatieve 

pedagogische benaderingen en dus ook voor de implementatie van een GM-benadering 

Een andere les die op basis van de twee delen van het testen is geleerd, is dat scholen die tot 

gevoelige stedelijke gebieden behoren, gemakkelijker te overtuigen zijn door het testen van 

alternatieve educatieve benaderingen. Omdat ze ook meer vertrouwd zijn met externe 

organisaties die artistieke workshops aanbieden (in muziek, theater ...), worden deze workshops 

meestal financieel ondersteund en kan de cultuur van de gevoelige stedelijke gebieden (scholen 

en leraren) meer openstaan voor alternatieve strategieën. Er is ook een echte inspanning 

geleverd door de hoofden van de school om de pedagogiek te diversifiëren: de meesten van hen 

accepteren een experimentele benadering die is gekoppeld aan de diversiteit van hun publiek 
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(leerlingen en gezinnen). Ze hebben de toestemming van het Ministerie van Onderwijs niet 

nodig; de hoofden van de school zijn autonoom en kunnen de activiteiten kiezen die ze het 

meest relevant vinden. Het profiel van de hoofden van de school is cruciaal - hoe meer ze een 

zinvolle eerdere ervaring hebben gehad (en ze hebben allemaal een vroegere professionele 

ervaring die ervoor gezorgd heeft dat ze hoofd van een school konden worden), hoe meer ze 

worden aangemoedigd om nieuwe benaderingen uit te proberen. 

Geleerde les 6 - het vergroten van de diversiteit onder het team van leraars om een 

positieve feedback op de GM-aanpak te krijgen 

Een laatste les die op basis van de twee testonderdelen is geleerd, gaat over het profiel van het 

testteam. Dit draait niet alleen rond de diversiteit in termen van geografische oorsprong, maar 

ook rond de diversiteit in hun expertise. De persoon die verantwoordelijk is voor het testen 

(hoofd van iriv) had relevante ervaring in Europese projecten gericht op schoolonderwijs 

gecombineerd met kennis van het publiek - het eerste project dat in Massy werd getest was het 

SAS-project (test uitgevoerd in 2014) - twee jaar van vrijwillige buitenschoolse activiteiten 

(2015 & 2016), nieuwe testen met Schola (2016-2018) en EducOpera (2017-2019). Ze was dus 

geen nieuwkomer in het gebied. De expertise van de stagiaires, hun kennis en competenties, 

was een andere belangrijke troef. De eerste groep stagiaires (studenten Sociologie in Migratie 

en Interetnische Betrekkingen) hadden ervaring met jongeren en uiteraard zowel theoretische 

als persoonlijke kennis van diversiteit. De tweede groep stagiaires (een student Psychologie en 

een student Politieke wetenschappen) hadden ook complementaire competenties en kennis die 

van betekenis zijn geweest. Dit is de combinatie van alle profielen die zowel bij de leerlingen 

in de eerste plaats als bij de leraars in de tweede plaats succesvol was. Hoe diverser het team, 

hoe creatiever en innovatiever het leerproces. Zelfs binnen het team moeten we ons aanpassen 

aan de verschillende perspectieven, en we springen voorzichtiger om met mogelijke stereotypen 

of misverstanden die kunnen voorkomen. Het kost meer tijd om op dezelfde lijn te zitten of in 

ieder geval om elkaar te begrijpen, maar tegelijkertijd is het veel gemakkelijker omdat de eerste 

problemen binnen het team waren opgelost. De presentatie en uitleg van het project aan het 

publiek (leraars) is dus duidelijker en anticipeert op mogelijke vragen of problemen. 

 

Conclusie 

De GRIT-benadering gericht op de groeimindset is absoluut nieuw in Frankrijk, althans op de 

middelbare school, aangezien we aannemen dat docenten aan de universiteit 

(Onderwijswetenschappen) zich wél bewust zijn van deze pedagogische benadering die wordt 

voorgesteld door de Amerikaanse psycholoog Carol Dweck. 
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De tests die in Frankrijk werden uitgevoerd, waren daarom een manier om deze innovatieve 

benadering, die nog onbekend is in een Franse context, bekend te maken en om tastbare 

elementen te verzamelen om leraren en schoolleiders te overtuigen om deze pedagogiek te 

gebruiken als alternatief of als aanvulling op bestaande pedagogische strategieën. 

Het kan met name relevant zijn in een diverse context, zoals in scholen in een kwetsbaar 

stedelijk gebied dat wordt gekenmerkt door een hoog aantal arme gezinnen met sociale en 

economische problemen. Sommige gezinnen hebben een migratieachtergrond, maar andere 

gezinnen hebben en worden met dezelfde problemen geconfronteerd . 

De presentatie en uitleg van de twee testfasen, eerst ter plaatse uitgevoerd aan het College Denis 

Diderot (Massy, Essonne) en ten tweede op afstand omwille van de coronapandemie, zijn 

bedoeld om enkele inzichten te verschaffen aan leraren die mogelijk geïnteresseerd zijn om de 

GRIT-aanpak in hun klaslokalen te testen. Als aanvulling hebben we twee gedetailleerde 

documenten opgesteld rond de verzamelde feedback bij de tools (de GRIT toolkit) en een lijst 

met nummers geselecteerd door het Franse team als een illustratie van een GRIT-strategie, 

namelijk het verbeteren van een leerproces aan de hand van een innovatieve benadering 

(namelijk muziek die rede en emotie combineert). 

Het is onze bedoeling om zo praktisch en overtuigend mogelijk te zijn onder ons publiek om 

een duurzame toekomst voor de intellectuele outputs van GRIT veilig te stellen. 
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Bijlagen bij de Franse testfases  

Bijlage 1- De eerste bijlage is een synthese van de feedback die is verzameld tijdens het eerste 

deel van de tests, uitgevoerd door dr. Bénédicte Halba samen met Gizem Dere & Yazin Gunay, 

Iriv Conseil, Parijs, juni 2019 in het College Denis Diderot. 

 

Bijlage 2- De tweede bijlage is ontworpen als ondersteuning voor de lerarentraining, online, en 

is een selectie van liedjes geïnspireerd door de verschillende tools van de toolkit, tijdens het 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/protocol/social-matters/article/french-educational-system
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/protocol/social-matters/article/french-educational-system
https://www.education.gouv.fr/le-college-4940
https://www.education.gouv.fr/le-college-4940
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tweede deel van het testen gecoördineerd door dr. Bénédicte Halba samen met Camilla 

Bistrussu & Ece Ucar , Iriv Conseil, Parijs, oktober 2020- januari 2021.  
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Bijlage 1-  feedback verzameld dankzij de tests die zijn uitgevoerd onder de leraars en 

de anderstalige leerlingen (College Denis Diderot, Massy, juni 2019) 

 

Ronde tafel Dit is een zinvolle pedagogische benadering die als 

uitgangspunt dient voor elke sessie met jongeren. 

Van binnen naar buiten Een speeddate voorgesteld om de leerlingen te betrekken. 

Bruggen bouwen Een manier om de kloof tussen de activiteiten buiten de school 

(informeel leren) en binnen de school (formeel leren) te 

overbruggen. 

Leren XL Zinvol om kritisch denken te verbeteren en 3 dingen te 

selecteren die ze leuk vinden, en 3 dingen die ze niet leuk 

vinden en uit te drukken waarom. 

Meet & greet Contact laten opnemen door leerlingen/leraars in het kader 

van een verplichte stage waar leerlingen van 14-15 jaar aan 

moeten voldoen. 

Leerdagboek Het hele jaar door bijgewerkt als een notitieboekje dat onder 

de leerlingen wordt verspreid; een zin (naar een pagina) per 

dag. 

Je team (ken)merken Gezamenlijk werken aan een logo, één motto en een foto om 

het label van hun team te illustreren. 

Mijn netwerk De eerste "cirkel", de familie (ouders, broer & zussen), de 

tweede "cirkel" vrienden en de derde "cirkel" de mensen die 

ze op school ontmoeten. 

Hoe succes eruit ziet … Beroemde mensen werden geconfronteerd met een aantal 

mislukkingen in hun leven die niet opgaven en Very 

Important People (VIP's) werden. 

Brief aan een leeftijdsgenoot Verschillende perspectieven verzamelen (verschillende 

letters uit verschillende profielen); een oefening om een 

motivatiebrief te schrijven. 

Falen maakt je wijs Positieve punten en negatieve punten in hun ervaring. 

F.A.I.L. Leren of ervaren waarin ze in de eerste plaats niet zijn 

geslaagd, maar er uiteindelijk wel in zouden kunnen slagen. 
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Gedeelde strijd Dezelfde ervaringen van moeilijkheden die door de leerlingen 

moeten worden overwonnen en de verschillende manieren die 

worden gevonden om ze te overwinnen. 

De reflectieboom Een tekening, creatiever - een manier om een moeilijkheid / 

barrière om te zetten in een creatie / een positief iets. 

Storytelling Dit is een zeer goede oefening / leerbenadering om het 

geschreven Frans te verbeteren op basis van een bekend 

verhaal. 

Het groeigesprek Een hand die verschillende zwakke of sterke punten 

vertegenwoordigt die overeenkomen met elke vinger. 

Voorgevormde reflectie Een praktische oefening bedoeld om de creativiteit te 

vergroten en verschillende momenten in hun leven te 

illustreren. 

Train je brein Hoe de hersenen werken en de activiteiten die moeten worden 

uitgevoerd om te worden verbeterd, zinvol voor de 

groeimindsetbenadering. 

De groeiketting "36 zinnen leren" met een planning om de te leren zin in de 

loop van het jaar te gebruiken. 
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Bijlage 2- liedjes voorgesteld om de verschillende tools te illustreren ter ondersteuning van de 

toolkit (IO1) 

Ronde tafel La vérité, (Guy Béart, France, 1968) 

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

Van binnen 

naar buiten 

Aux Champs Elysées (Joe Dassin, Pierre Delanoe / 

Mike Deighan / Mike Wilsh, France, 1969) 

https://greatsong.net/PAROLES-JOE-DASSIN,LES-

CHAMPS-ELYSEES,107391948.html  

Bruggen 

bouwen 

Caroline (MC Solaar, France, 1992) 

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

Leren XL Still Learning (Haslsey, Romy Anna Madley Croft / 

Louis Bell / Edward Christopher Sheeran / Ashley 

Frangipane / Fred, USA, 2020)  

https://www.youtube.com/watch?v=KDgcS1kVP0A  

Meet & greet Tombé du Ciel (Jacques Higelin, France, 1988) 

https://www.youtube.com/watch?v=TmI9SB4VDl8 

Leerdagboek Chacun sa route, chacun son chemin (Tonton David, 

Grammont Ray / Benoit Thierry / Jean Vespasien / 

Eric M Boueke, France, 1994) 

https://youtu.be/RGQPGjSUQdg 

Je team 

(ken)merken 

BB Initials (Serge Gainsbourg, France, 1968) 

https://www.youtube.com/watch?v=uhQdbn5Y7Vo  

Mijn netwerk C’est ça la France (Marc Lavoine, France, 2001) 

https://www.youtube.com/watch?v=w2yOifYWlFA 

Hoe succes 

eruit ziet … 

Je m’ voyais déjà en haut de l’affiche (Charles 

Aznavour, France, 1961) 

https://www.youtube.com/watch?v=mvN2Cv8uFvM  

Brief aan een 

leeftijdsgenoot 

Demain c'est toi ( ZAZ,  Mazue Ben / Faye Gael, 

France, 

2018) 

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

Falen maakt je 

wijs 

Maintenant je sais (Jean Gabin, Harry Philip Green, 

France, 1974)  

https://www.youtube.com/watch?v=AfpSRnahQig
https://greatsong.net/PAROLES-JOE-DASSIN,LES-CHAMPS-ELYSEES,107391948.html
https://greatsong.net/PAROLES-JOE-DASSIN,LES-CHAMPS-ELYSEES,107391948.html
https://www.youtube.com/watch?v=PjELabiPItw
https://www.youtube.com/watch?v=KDgcS1kVP0A
https://www.youtube.com/watch?v=TmI9SB4VDl8
https://youtu.be/RGQPGjSUQdg
https://www.youtube.com/watch?v=uhQdbn5Y7Vo
https://www.youtube.com/watch?v=w2yOifYWlFA
https://www.youtube.com/watch?v=mvN2Cv8uFvM
https://www.youtube.com/watch?v=WHnSfNRFDqo
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https://www.youtube.com/watch?v=orDR4JA91F4 

F.A.I.L. La fleur aux dents (Joe Dassin, Lemesle Claude 

Jacques Raoul / Dassin Joseph Ira, France, 1975) 

https://www.youtube.com/watch?v=U7iIP8Gc3OY  

Gedeelde strijd Comme toi (Jean-Jacques Goldman, France, 1983) 

https://www.youtube.com/watch?v=ySZBnMukO8g  

De 

reflectieboom 

Douce France (Rachid Taha, reprise d”une chanson 

de Charles Trenet, France, 1967 

https://www.youtube.com/watch?v=JcHixlFoc78 

Storytelling Il venait d’avoir 18 ans (Dalida, France, 1973) 

Jean Bouchety / Pascal Auriat / Pascal Sevran / 

Simone Gaffie 

https://www.youtube.com/watch?v=zyDZc8QDlYY  

Het 

groeigesprek 

L’envie (Johnny Haliday, Jean-Jacques Goldman, 

France, 1986)  

https://www.youtube.com/watch?v=qqAXpWvd3s4 

Voorgevormde 

reflectie 

Autremonde (Telephone, France, 1984) 

Jean-louis Aubert / Richard Kolinka / Corine 

Marienneau / Louis Bertignac,  

https://www.youtube.com/watch?v=xqnZPHo6qx4 

https://www.youtube.com/watch?v=C_l3TeiW8DE 

Train je brein On n’oublie rien (Jacques Brel, Belgique, Gerard 

Jouannest, 1961) 

https://www.youtube.com/watch?v=3aLWa_sZhto  

De 

groeiketting 

Non, je ne regrette rien (Edith Piaf, France, Charles 

Dumont / Michel Vaucaire, 1956) - 

https://www.youtube.com/watch?v=rzy2wZSg5ZM 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=orDR4JA91F4
https://www.youtube.com/watch?v=U7iIP8Gc3OY
https://www.youtube.com/watch?v=ySZBnMukO8g
https://www.youtube.com/watch?v=JcHixlFoc78
https://www.youtube.com/watch?v=zyDZc8QDlYY
https://www.youtube.com/watch?v=qqAXpWvd3s4
https://www.youtube.com/watch?v=xqnZPHo6qx4
https://www.youtube.com/watch?v=C_l3TeiW8DE
https://www.youtube.com/watch?v=3aLWa_sZhto
https://www.youtube.com/watch?v=rzy2wZSg5ZM
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De Poolse casus 
Door de Universiteit van Warschau 
 

Dit casusrapport geeft eerst een overzicht van het onderwijslandschap in Polen en de leerlingen 

die het risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten, aangezien dit de indirecte doelgroep van het 

GRIT-project was. Vervolgens bespreken we factoren die bijdragen aan vroegtijdig 

schoolverlaten in Polen en onze strategie om deze aan te pakken met behulp van de GRIT-

aanpak. Het ontwerpen, testen en verspreiden van de tools die ontwikkeld werden in dit project 

in de Poolse context wordt in detail beschreven en we geven inzicht in het netwerk dat we 

daarbij betrokken hebben. 

 

1. Onderwijs in Polen 

In Polen is onderwijs verplicht van 6 tot 18 jaar voor alle kinderen die in Polen wonen. Jongere 

leerlingen (ten minste drie jaar oud, maar in sommige gevallen mogen ook tweejarigen naar de 

kleuterschool) krijgen niet-verplicht voorschools onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 

bedroeg het gemiddelde aandeel driejarigen dat voorschools onderwijs volgde 79%, en dat getal 

lag beduidend lager op het platteland (67,5%). Bij vierjarige kinderen en ouder is dat aandeel 

meer dan 90%. Kinderen van 6 jaar zijn verplicht om een jaar voorschools onderwijs te volgen 

in een kleuterschool of een kleuterklas in een lagere school. Ongeveer 4% van de zesjarige 

kinderen uit plattelandsgebieden volgt echter geen verplicht voorschools onderwijs. 

Het schoolsysteem in Polen onderging grondige hervormingen. De 8-jarige basisschool werd 

in 1999 ingekort tot 6 jaar en er kwam een nieuw type scholen, namelijk de zogenaamde 

middelbare scholen gevolgd door 3 jaar hogere middelbare scholen. Nadat de hervorming in 

2016 van start was gegaan, werd het systeem teruggezet naar 8 jaar lager onderwijs en 4 (in 

sommige gevallen 3) jaar hoger secundair onderwijs. De basisschool van 8 jaar is verdeeld in 

twee fasen: voor de klassen 1-3 biedt het geïntegreerd voorschools onderwijs en voor de klassen 

6-8 biedt het vakgericht onderwijs. Alle leerlingen in groep 8 moeten deelnemen aan het externe 

examen, dat wordt georganiseerd door de Regionale Examencommissie en beoordeeld door 

externe examinatoren. De resultaten van het examen zijn belangrijk voor de doorstroom naar 

het hogere secundaire niveau. 

Er zijn verschillende soorten scholen waar leerlingen na de basisschool terecht kunnen. Een 

vierjarige algemene middelbare school is de meest populaire keuze (de keuze van 47% van alle 

nieuwe leerlingen in 2018-2019). Een vijf- (voorheen vier-)jarige technische middelbare school 
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was de tweede keuze (39,6%). Driejarige sectorale beroepsscholen werden gekozen door 14,5% 

van de nieuwe leerlingen. De kunstacademies die tot een professionele certificaat leiden, 

werden gekozen door minder dan 1% van de nieuwe leerlingen. 4de-klassers in het algemeen en 

technisch hoger secundair onderwijs en in de kunstacademies moeten slagen voor het externe 

examen (het zogenaamde ‘maturiteitsexamen’), dat ook wordt georganiseerd door de externe 

instantie en gebruikt bij de kwalificatie voor het hoger onderwijs. In de eerste graad van het 

sectorale beroepsonderwijs kunnen leerlingen een beroepsexamen afleggen. De afgestudeerden 

van deze scholen kunnen hun opleiding voortzetten in de sectorale beroepsscholen van de 2e 

graad, die leiden tot het maturiteitsexamen.  

Leerlingen met een lichte beperking gaan naar algemene scholen. Voor mensen met matige, 

ernstige en gemengde beperkingen zijn buitengewone scholen (lager en post-primair) 

toegankelijk. Er zijn speciale centra voor leerlingen die niet dagelijks naar school kunnen.  

Op verzoek van een ouder kan het kind thuis les krijgen. Jongeren die thuisonderwijs kregen, 

maakten 0,3% uit van alle leerlingen in het onderwijssysteem. 

Het onderwijssysteem omvat ook andere onderwijsinstellingen: 

• Jeugdcultuur- en sportcentra 

• Centra voor voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen 

• Kunstinstellingen 

• Advies- en begeleidingscentra 

• Jeugdzorg, centra voor sociaal therapie voor jongeren 

• Pensions en vakantiehuizen 

• Lerarenopleidingen 

• Pedagogische bibliotheken 

 

Een overzicht van de verschillende opleidingsniveaus is weergegeven in Tabel 1. 

Tabel 1. Opleidingsniveaus in Polen 

Opleidingsniveau Leeftijd Omschrijving 

Kleuterschool 3 – 5 Geen leerplicht 
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Voorschoolse 

voorbereiding 

6 Leerplicht 

Basisonderwijs 7-14 Leerplicht 

Secundair onderwijs 14-18 (of 

langer, 

afhankelijk 

van het type 

onderwijs) 

Verplicht tot de leeftijd van 18 jaar, waaraan 

voornamelijk kan worden voldaan door naar een 

middelbare school te gaan of door stage te lopen bij 

de werkgever. Op dit opleidingsniveau zijn er: 

• algemene middelbare scholen 

• technische middelbare scholen 

• beroepsscholen 

• Speciale scholen voor leerlingen met een 

meervoudige beperking en leerlingen met een matige 

tot ernstige verstandelijke beperking die zich 

voorbereiden op werk  

 

2. De GRIT doelgroep 

De focus van het Erasmus + GRIT-project ligt op leerlingen van 14-16 jaar. Deze leeftijdsgroep 

maakt deel uit van het verplichte secundair onderwijs. Het project werd uitgevoerd in 

Warschau. 

Secundair onderwijs in Warschau: aantal leerlingen 

De stad Warschau is de grootste Poolse stad met eind 2019 1 790 658 inwoners (GUS, 2019). 

Volgens gegevens verzameld door het stadhuis van Warschau, zijn er in het huidige schooljaar 

(2020-2021): 

• 53.761 leerlingen in het algemeen secundair onderwijs 

• 23.909 leerlingen op technische scholen 

• 3.036 leerlingen in beroepsscholen 

• 303 leerlingen in buitengewone scholen die zich voorbereiden op werk 
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3. Vroegtijdig schoolverlaten in Polen 

Algemeen wordt aangenomen dat vroegtijdig schoolverlaten in Polen niet zo'n groot probleem 

is. Volgens Eurostat (2019) was de ELET (Early Leaving Education and Training) in Polen 

relatief laag: 4,8% van de Poolse bevolking van 18 tot 24 jaar verliet begin 2018 de school 

vroegtijdig en 5,2% in 2019. Dit is een van de beste resultaten in de EU, maar nog steeds boven 

de nationale doelstelling van 4,5%. Er moet ook worden opgemerkt dat de ELET-statistieken 

geen rekening houden met leerlingen die de school verlaten in het basisonderwijs. Het 

gemiddelde aandeel vroegtijdige schoolverlaters onder leerlingen in het basisonderwijs is 

0,13%, in het secundair (vóór de hervorming van 2016) 0,2%. In deze cijfers zijn geen 

leerlingen opgenomen die vrijgesteld werden van leerplicht (bijvoorbeeld vanwege 

gezondheidstoestand of migratie). 

Helaas zijn de gegevens over vroegtijdig schoolverlaten in Polen beperkt. Noch de regionale 

verdeling van vroegtijdig schoolverlaten (op een lager niveau dan statistische NUTS2-regio's) 

noch het sociologische portret van vroegtijdige schoolverlaters is bekend. Op basis van de 

gegevens van het hoofdbureau voor de statistiek die aan Eurostat zijn verstrekt, kan het 

volgende worden aangenomen: 

• Polen is een van de landen waar mannen meer door ELET worden getroffen. Er 

werd 3,6% ELET gerapporteerd onder jonge vrouwen, vergeleken met 6,7% 

onder jonge mannen. 

• Jongeren in steden en voorsteden zijn de meest bedreigde groep. Er werd 6,3% 

ELET gerapporteerd in dit gebied. Het vroegtijdig schoolverlaten in landelijke 

gebieden is relatief lager (5,6%). De beste situatie werd waargenomen in de 

steden, waar de ELET-indicator 4% bedroeg. Er is een zichtbare kloof tussen 

steden en andere gebieden. 

Lokale onderzoeksprojecten onthullen een hoog risico op vroegtijdig schoolverlaten bij 

bepaalde groepen: 

• De leden van de Poolse Roma-gemeenschap, in het bijzonder jonge vrouwen. 

• Kinderen uit vluchtelingengezinnen 

 

Onderwijsfalen van leerlingen in het beroepsonderwijs 
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Het probleem van vroegtijdig schoolverlaten treft vaker beroepsleerlingen die een examen 

moeten afleggen om hun kwalificaties in een beroep te bevestigen met het doel een certificaat 

te behalen. In de afgelopen drie jaar ontving ca. 70% van de leerlingen die de examens aflegden, 

hun certificaat (gegevens van 2015-2016). De resultaten zijn onbevredigend en zetten aan tot 

reflectie over de indicatoren voor het falen van leerlingen. Deze reflectie dringt zich ook op 

wanneer we de resultaten van het toelatingsexamen analyseren. Het slaagpercentage blijft op 

een vergelijkbaar niveau, d.w.z. het zogenaamde maturiteitscertificaat werd in 2016 behaald 

door 68% van de kandidaten, ongeveer hetzelfde percentage als in 2015 toen 67% van de 

kandidaten slaagde voor het toelatingsexamen (Pardei, K.: Algemeen Verslag over het Matura-

examen, 2016; Algemeen Verslag over het examen, 2015). 

Profiel van de leerlingen in Warschau 

Er zijn geen gemakkelijk toegankelijke gegevens over vroegtijdig schoolverlaten in Warschau, 

waarschijnlijk omdat het niet wordt erkend als een probleem met hoge prioriteit. 

 

4. Factoren die bijdragen aan vroegtijdig schoolverlaten (in het secundair onderwijs) in 

Polen 

Onderzoekers detecteerden zes belangrijke groepen factoren die bijdragen aan vroegtijdig 

schoolverlaten (Federowicz & Sitek, 2011): 

• omgeving: lage ambities, loopbaanpatronen (inclusief het opleidingsniveau van de ouders), 

patronen van vroege onafhankelijkheid. Onderzoek toont aan dat de professionele ambities in 

sterke mate afhankelijk zijn van het opleidingsniveau van de ouders. 

• psychologische barrières: laag zelfbeeld, gebrek aan vertrouwen en zelfvertrouwen 

• economische barrières: barrières die verband houden met hun financiële situatie, niet kunnen 

voldoen aan de specifieke behoeften vanwege financiële redenen, niet kunnen rekenen op hulp 

van ouders bij huiswerk, het ontbreken van een studieplek voor een leerling thuis, 

ondervoeding, terugtrekking uit verschillende activiteiten die de horizon kunnen verbreden en 

de ervaring kunnen verrijken; 

• gezondheidsproblemen: handicap, vroeg ouderschap, 

• familiepathologieën (alcohol, drugs, huiselijk geweld, familieleden die de wet overtreden), 
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• factoren die verband houden met onderwijssystemen die al dan niet kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs bieden en die te maken hebben met flexibiliteit en gebrek aan belemmeringen in 

onderwijstrajecten.  

 

Sommige recente onderzoeken wijzen uit dat Poolse scholen mentale problemen verergeren bij 

een grote groep leerlingen of deze veroorzaken door de regels, de intensiteit van emoties en 

stress (Rozmawiaj). Volgens deskundigen is de rol van de school bij het aansturen en versterken 

van de problemen van leerlingen groot, vooral op het gebied van zelfrespect.  

Leraars spreken over twee ernstige factoren die ervoor zorgen dat leerlingen de school als 

benauwend ervaren:  

• Een overbelast kerncurriculum en de leraars die het beschouwen als de enige plicht van 

leerlingen en de sleutel tot hun succes. 

• De bureaucratie die zo belastend is voor leraars dat ze geen tijd meer hebben om met leerlingen 

over hun problemen te praten. 

De meest voorkomende oorzaken van leerlingenproblemen zijn een laag zelfbeeld en gebrek 

aan interesse van ouders of verzorgers. Leraren die aan vervolgopleidingen werken, geven 

depressie vaker aan als een serieus probleem en dan vooral onder de middelbare scholieren 

(65%), die ook vaker angst aangeven als een serieuze probleem (31%).  

 

COVID-19 negatieve impact 

De COVID-19-pandemie zorgde binnen het onderwijssysteem voor vernieuwingen. De 

introductie van afstandsonderwijs was niet alleen nieuw voor leraars, maar ook voor leerlingen. 

Er ontstond een nieuw risico op schooluitval omdat scholen het contact met sommige leerlingen 

verloren of dat contact nog niet voldoende hadden bestendigd. De eerste Poolse onderzoeken 

naar die schooluitval werden uitgevoerd enkele weken na de introductie van leren op afstand, 

dat in maart 2020 van kracht werd. Zo schatte het stadhuis van Poznań (een van de vijf grootste 

steden van Polen) destijds dat de lokale scholen het contact met 200 leerlingen hadden verloren, 

net zoals in Krakau. Instellingen uit Warschau rapporteerden op hun beurt meer dan 600 

‘verloren leerlingen’. Niet alleen gaan leerlingen niet naar online lessen, scholen kunnen geen 

contact leggen met hun ouders en ook pogingen van leeftijdsgenoten mislukken. Zelfs de 

politie, sociale centra en reclasseringswerkers kwamen niet tot de gehoopte resultaten. 
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De economische, sociale en educatieve ongelijkheden nemen toe in afgelegen scholen. En het 

meest getroffen zijn die scholen die het al moeilijk hadden vóór de pandemie. Ze wijzen erop 

dat een didactische inhaalslag momenteel niet het belangrijkst is. 

De onderzoeksresultaten tonen daarnaast het bredere verhaal: het verhaal van scholen die niet 

langer een plek zijn van ontwikkeling, samen opgroeien en leren, maar plekken met een 

willekeurig kerncurriculum, die louter resultaatgericht zijn. Er is tegenwoordig een slopende 

competitie tussen scholen onderling, waarin leraren de bewakers zijn van het afvinken van 

taken, en leerlingen verplicht worden om deze taken uit te voeren. En niemand is tevreden met 

deze stand van zaken (Rozmawiaj ). 

Het Poolse onderwijssysteem is niet bevorderlijk voor het opbouwen van goede relaties met 

leerlingen en de pandemie heeft dit probleem versterkt. Men werd verplicht een uitgebreid 

kerncurriculum te organiseren en een hoge mate van bureaucratie zorgt ervoor dat sommige 

leerlingen en leraars geen ruimte meer vinden om aan verbondenheid te werken. Het is vaak 

moeilijk voor leraars om tijd te vinden voor een gewoon gesprek met een leerling. 24% van de 

leraars weet niet of leerlingen hun problemen met hen zou delen. Bijna een vierde van de leraars 

heeft dus niet het gevoel een sterke vertrouwensrelatie te hebben met alle leerlingen. Hier moet 

aandacht aan besteed worden. 

Sommige leraars hebben het gevoel dat leerlingen hen niet vertrouwen. Gebrek aan vertrouwen 

leidt tot het gevoel dat leerlingen en leraars deel uitmaken van twee concurrerende teams, niet 

van één groep die samen een school vormt (Rozmawiaj ). 

Een recente nationale Poolse enquête toont de sombere beoordeling van het openbare 

onderwijssysteem, door elkaar geschut door een mislukte hervorming en een pandemie. 

Schoolgaande jeugd en zelfs jongere kinderen verklaren te willen ontsnappen aan het openbaar 

onderwijs. Jongeren (18-29 jaar) zouden nu vooral voor privéscholen kiezen. In deze groep 

loopt het percentage positieve reacties op tot 65% (Ipsosonderzoek voor OKO press). 

Zelfs als iemand geen direct contact heeft met het onderwijs, heeft hij de afgelopen vijf jaar 

vaak gehoord over de chaos die wordt veroorzaakt door het wegvallen van lagere middelbare 

scholen, een anachronistisch en overbelast curriculum, of de massa huiswerk waarmee 

leerlingen worden gekweld. Daarnaast is ook de kennis rond de grootste lerarenstaking in de 

geschiedenis (in april 2019), problemen met afstandsleren, het verdwijnen van leerlingen uit 

het systeem of een geestelijke gezondheidscrisis voor kinderen en adolescenten wijdverspreid. 

 



101 
 

Het testen van de GRIT tools 

De Poolse versie van de GRIT toolkit is twee keer getest. In het voorjaar van 2019 werden de 

tools voorgesteld aan de deskundige raad van opvoeders en docenten in Krakau. De algemene 

feedback was bemoedigend. Leden van de raad prezen de verscheidenheid aan tools, hun 

flexibiliteit en mogelijke resultaten voor leerlingen. Experts stelden een aantal wijzigingen 

voor, waaronder preciezere leerdoelen en meer gedetailleerde instructies voor leraars. Er werd 

ook een suggestie gedaan om meer nadruk te leggen op de interactie tussen leerlingen. 

Nadat er wijzigingen waren aangebracht op basis van de feedback van de expertraad, werd het 

testen van de toolkit en de handleiding daarbij in het najaar van 2019 voortgezet op drie 

middelbare scholen in Warschau. Ze bieden allemaal onderdak aan kansarme leerlingen, 

waaronder migrantenkinderen en leerlingen uit economisch achtergestelde groepen. De 

steekproef bestond uit 106 leerlingen en zeven leraars. Geen van de betrokken leraars had 

eerdere ervaringen met de groeimindsetbenadering. 

Op één leraar na, besloten alle deelnemers om slechts één tool te gebruiken. De meesten 

besteedden één les aan het uittesten ervan. Er waren echter twee gevallen waarin GRIT-tools in 

twee klassen op rij werden gebruikt. 

De leraars besloten om verschillende tools te gebruiken. Daarom kunnen resultaten niet 

gemakkelijk worden gegeneraliseerd. Aan de andere kant waren de resultaten beknopt; er zijn 

geen statistisch significante verschillen tussen de spreidingen in klassen die verschillende tools 

gebruiken. 

Leraars benadrukten als antwoord op een open vraag dat de activiteiten van de GRIT-tools 

hielpen bij de activering en integratie van leerlingen. De leerlingen leken geïnteresseerd en 

konden reflecteren rond hun ervaringen. Leraars gaven enkele kleine suggesties voor 

wijzigingen in de tools: ze stelden kortere maar meer gedetailleerde instructies voor en meer 

multimedia-inhoud. Deze suggesties zijn meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de 

toolbox. De meeste leerlingen (71%) vond de les rond de tool interessant (zie figuur 2). 
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Figuur 2: De les was interessant 

 

Figuur 3: Ik voelde me betrokken bij de les 

Iets minder leerlingen, bijna 68%, voelden zich betrokken (zie figuur 3). 

De bruikbaarheid van de GRIT-tools voor het vergroten van het bewustzijn rond leerstijlen (zie 

figuur 4) was meer omstreden: een derde (33%) van de leerlingen selecteerde bevestigende 

antwoorden, terwijl bijna 41% het daar niet mee eens was. Er moet echter worden opgemerkt 

dat deze vraag zelfbewustzijn meet, wat lastig kan zijn voor relatief jonge leerlingen. 

 



103 
 

Figuur 4: De activiteit hielp me om mijn manier van leren te begrijpen 

De volgende indicator, de overtuiging dat de GRIT-activiteiten kunnen helpen bij academische 

verbetering, leverde beknopte resultaten op (zie figuur 5). Bijna de helft van de steekproef 

(49%) antwoordde nee, terwijl het aandeel positieve antwoorden opnieuw een derde was (33%). 

 

Figuur 5: Dankzij deze activiteit kan ik mijn resultaten verbeteren 

De GRIT leraarstraining en de handleiding daarbij werden in het voorjaar van 2021 getest door 

een groep wetenschappers en praktijkmensen van de Jagiellonian Universiteit, Karol 

Wyszyński Universiteit, The School of Education of the Polish-American Freedom Foundation, 

de Universiteit van Warschau en de NGO Trainers' Association. De testers prezen de manier 

waarop het GRIT-team de aanpak, de algemene implementatiestrategie en de materiaalkwaliteit 

van Dweck aanpaste. Ze stelden enkele kleine wijzigingen voor, die uiteindelijk werden 

geïntroduceerd in de Poolse versie van de leraarstraining en de handleiding. 
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The Portuguese case report 

Door ISCTE- Universiteit van Lissabon (Lissabon, Portugal) 

Dit praktijkrapport biedt een overzicht van het onderwijssysteem in Portugal, het profiel van 

leerlingen in Portugal, de context voor vroegtijdig schoolverlaten in de regio van Lissabon. Het 

tweede luik van dit rapport bevat beschrijvende informatie over het ontwikkelwerk, uittesten 

en verspreiden van het Erasmus+ project GRIT, en biedt inzicht in het netwerk dat hierrond 

opgezet werd. 

 

1.1. Onderwijs in Portugal 

Het Portugese onderwijssysteem bevat vijf cycli zoals beschreven in Tabel 1.  

Tabel 1. Onderwijsniveaus in Portugal 

Onderwijsniveau Leeftijdsgroep  

Kleuterschool 3-5/6 Niet verplicht voor 3-4-jarigen  

Wel verplicht vanaf 5 jaar 

Basisschool 5/6-15 Verplicht: 3 cycli 

1ste cyclus van 4 jaren (1-4, leeftijd 6 tot 10j oud) 

2e cyclus van 2 jaren (5-6, van 10 tot 12j oud) 

3e cyclus van 3 jaren (7-9, van 12 tot 15j oud) 

Secundair 

onderwijs 

15-18 Drie verschillende types: 

Humane wetenschappen (algemeen onderwijs, met 

toegang tot hoger onderwijs, met 4 keuzedomeinen) 

Beroepsgericht onderwijs (eerder praktijkgericht 

onderwijs, georganiseerd in modules) 

Kunstonderwijs 

Post-secundair 

onderwijs (niet 

hoger onderwijs) 

>18 Technologische specialisatiejaren (tussen 1200 en 

1500 lesuren) 1 jarig traject, samengesteld uit 

algemene en wetenschappelijke opleidingen, 

technologische componenten en werkplekleren. 

Hoger onderwijs >18 Universiteit (academisch) of praktijkgericht hoger 

onderwijs (beroepsgericht) 

 

In Portugal was onderwijs tussen 1986 en 2009 verplicht voor alle leerlingen tussen 6 en 15 

jaar oud, gedurende 9 schooljaren. Volgens een nieuwe wetgeving sinds 2009 werd dit 
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uitgebreid naar 12 schooljaren. Onderwijs is nu verplicht voor alle leerlingen tussen 6 en 18 

jaar oud. Ook kleuteronderwijs is verplicht vanaf 5 jaar. 

 

1.2. Het profiel van 14 tot 16 jarige leerlingen in Portugal  

In Portugal is het aantal leerlingen in het onderwijssysteem gestegen doorheen de jaren. Toch 

was er een sterke daling te merken tussen 2009 en 2019. In 2019 nam 19,5% van de bevolking 

deel aan het onderwijssysteem, dit percentage was 19,3% in 1978 (kleuteronderwijs: 2,4%; 

basisonderwijs: 9,4%; secundair onderwijs 3,9%; post-secundair onderwijs: 0,1%, hoger 

onderwijs: 3,7%) (INE, DGEEC/ME-MCTES, Pordata, 2020, https://www.pordata.pt/). In het 

schooljaar van 2018/2019 is het aantal leerlingen in het onderwijssysteem met 0,1% gedaald 

tegenover het vorige jaar en met 16,7% gedaald tegenover 2009/2010 (CNE, 2020). 

In schooljaar 2018/2019 was het grootste aandeel van de bevolking in Portugal ingeschreven in 

het onderwijssysteem (DGEEC, 2020) met de 1ste cyclus die het grootste aandeel had, namelijk 

41,5% (CNE, 2020). 

Over het algemeen zijn er meer jongens dan meisjes vertegenwoordigd in het 

onderwijssysteem, maar dit verschil is niet significant doorheen de jaren. Zo waren er in 

2008/2009 meer meisjes in het secundair onderwijs en werd in 2018/2019 terug een afname van 

meisjes en toename van jongens vastgesteld op dit onderwijsniveau (DGEEC, 2020). Het 

gehanteerde rapport voor deze cijfers geeft geen inzicht in de demografische redenen of andere 

factoren zoals genderrollen of andere. 

In het basisonderwijs was 51,8% van de leerlingen een jongen en heeft 87,5% school gelopen 

in het publiek onderwijs (CNE, 2020). In de derde cyclus was 48,3% van de leerlingen een 

meisje en volgde 87,6% les in het publiek onderwijs. In het secundair onderwijs was 49,5%  

van de leerlingen een meisje en volgde 89,2% publiek onderwijs (CNE, 2020; DGEEC, 2020). 

Tijdens het schooljaar van 2018/2019 was er een evenwicht tussen jongens en meisjes in het 

basis- en secundair onderwijs (CNE, 2020). 

Betreffende de verdeling van leerlingen per onderwijsvorm is 97,4% van de leerlingen 

ingeschreven in het algemeen onderwijs en 2,4% in andere onderwijsvormen. Vanaf de derde 

cyclus zit er meer expressie en kunst in het onderwijsaanbod. Zo is er 4,1% van de leerlingen 

ingeschreven in kunstgericht onderwijs en 1,1% van de leerlingen ingeschreven in 

geïntegreerde onderwijsprogramma’s (PIEF). In het secundair onderwijs is 59,1% van de 

leerlingen ingeschreven in studierichtingen binnen de humane wetenschappen. Dit 

studiedomein wordt gekenmerkt door 65,9% meisjes. Het aantal leerlingen binnen humane 

wetenschappen is de laatste jaren toegenomen. Binnen deze humane wetenschappen volgt 
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50,9% van de leerlingen de module wetenschap en technologie en 28,6% de module talen en 

menswetenschap. 30% van de leerlingen was ingeschreven in beroepsgerichte opleidingen 

(CNE, 2020). 

De meeste leerlingen in het basisonderwijs zitten in de juiste leeftijdsgroep. Er was echter een 

significant aantal leerlingen die de verwachte leeftijd overschrijdt met 1 of 2 jaar en dit aantal 

stijgt overheen de cycli met 10,5% voor leerlingen in de 3e cyclus. Leerlingen zijn in dat geval 

18 jaar of ouder. Dit aantal is te wijten aan zittenblijven of ongekwalificeerde uitstroom (CNE, 

2020). 

Op vlak van etnische diversiteit kunnen volgende feiten weergegeven worden.  5,7 % van de 

leerlingen in het basisonderwijs hebben een migratieachtergrond (CNE, 2020). Leerlingen met 

migratieachtergrond in basis of secundair onderwijs komen voornamelijk uit Brazilië (39%), 

gevolgd door Angola (7,8%) en Kaap Verdië (6,0%) (CNE, 2020; DGEEC, 2020).  

Portugal neemt ook deel aan het PISA-onderzoek dat door de OESO georganiseerd wordt. PISA 

staat voor ‘Programme for International Student Assessment’ en brengt de lees- en 

wiskundevaardigheden, alsook het probleemoplossend vermogen van 15-jarigen in kaart. In het 

laatste PISA-onderzoek van 2018 werd specifiek gefocust op leesvaardigheid. De resultaten 

tonen aan dat Portugal rond het OESO-gemiddelde (500 punten) scoorde in de drie domeinen 

(492 punten), vergelijkbaar met andere EU-landen zoals Duitsland, Slovenië, België, Frankrijk, 

Tsjechië en Nederland. Sinds het jaar 2000 is er voor Portugal een positieve evolutie merkbaar 

in de drie domeinen met fluctuering afhankelijk van de cyclus,  in tegenstelling tot de negatieve 

trend die zichtbaar is bij de EU gemiddelden (CNE, 2020). Portugal werd beschouwd als één 

van de weinige landen met een positieve evolutie in de drie kennisdomeinen (PISA, 2019). 

De Europa 2020 strategie, specifiek voor Portugal 2020, definieerde interventies, inspanningen 

en financiële prioriteiten om te komen tot intelligente, duurzame en inclusieve groei. De 

vooropgestelde doelen in onderwijs en opleiding bevatten dat tot 2020 het percentage van 15-

jarigen met lage scores voor leesvaardigheid lager moet zijn dan 15%. Hetzelfde doel werd 

gesteld voor wiskunde- en wetenschapsvaardigheden. In 2018, zat Portugal dicht bij het EU-

gemiddelde op vlak van lezen (Portugal 20,2%; UE18 21,7%) en wetenschappen (Portugal 

19,6%; EU 21,6%) (CNE, 2020). 

Het gezondheidsgedrag van schoolgaande jeugd  (vertaald: Health Behaviour in School-Aged 

Children, HBSC) is een internationale studie ontwikkeld door de Wereld Gezondheids 

Organisatie (WHO) rond welzijn, gezondheid en gezond gedrag van 11-, 13- en 15-jarigen. 

Specifiek zet deze studie in op de levensstijl van schoolgaande jongeren binnen hun leefwereld, 

dit op verschillende vlakken zoals ondersteuning van familie, school, vrienden, gezondheid, 
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welzijn, nachtrust, seksualiteit, voeding, vrije tijd, fysieke activiteit, consumptiegedrag, geweld 

en migratie. Het meest recente onderzoek van 2018 toont dat Portugal niet zo hoog scoort in 

vergelijking met andere EU-landen, specifiek voor fysieke activiteit (bv. Slechts 43,1% van de 

Portugese leerlingen doet minstens 2 dagen per week een fysieke activiteit.) en in een schoolse 

context (29,6% van de leerlingen houdt niet van school, 13,7% voelt druk aan bij huiswerk). Er 

was de laatste jaren ook nog eens een negatieve trend merkbaar voor beide domeinen (Equipa 

HBSC, 2018; Matos & Equipa Social, 2018). De redenen die leerlingen aangeven waarom ze 

niet graag naar school gaan hebben te maken met de schoolmaaltijden (58%), klaslokalen 

(35%), extra-curriculaire activiteiten (27%) en de leraren (22%). Meisjes (73%) ervaren een 

hogere druk bij huiswerk in vergelijking met jongens (49%) en deze trend is toegenomen sinds 

2014 (CNE, 2020). 

Op vlak van voedingsgedrag doen de Portugese leerlingen het dan wel weer goed in vergelijking 

met andere EU-landen (bv. 71,8% neemt dagelijks een ontbijt en 77,3% ontbijt tijdens het 

weekend). Ook op vlak van cannabisgebruik scoort Portugal goed. Slechts 4,8% van de 

leerlingen probeerde cannabis. Daarnaast is het aantal leerlingen met obesitas (3,1%) en 

overgewicht (15,8%) gestabiliseerd doorheen de jaren. Kwaliteitsvolle gesprekken met ouders 

stabiliseerden ook, in 2018 gaf 85,5% van de leerlingen aan dat het gemakkelijk is om in 

gesprek te gaan met hun moeder. Tegelijkertijd gaf 25% aan dat het niet eenvoudig is om in 

gesprek te gaan met hun vader (HBSC, 2018). 

 

1.3 Vroegtijdig schoolverlaten in Portugal 

Binnen de Portugese context werd vroegtijdig schoolverlaten gedefinieerd als het verlaten van 

school voor het afronden van het leerplichtonderwijs (dit komt overeen met het afronden van 

de derde onderwijscyclus), binnen de leeftijdslimiet die bij wet werd vastgelegd op ouder dan 

18. Sinds 2017 werd het concept van vroegtijdig schoolverlaten internationaal gehanteerd in 

nationale statistieken (bv. Eurostat).  

In 2019 daalde het aantal vroegtijdig schoolverlaters en benaderde dit het EU-gemiddelde van 

10% (CNE, 2020). Toch lag het percentage voor Portugal (10,6%) nog steeds hoger dan andere 

Europese landen zoals België (8,4%), Frankrijk (8,2%), Polen (5,2%) en Nederland (7,5%) 

(Eurostat, Pordata, 2020). In 2020, was het aantal leerlingen dat vroegtijdig uitstroomde lager 

(8,9%) dan het EU-gemiddelde (10%). Portugal bereikte dus de nationale doelstelling om 

vroegtijdig schoolverlaten te reduceren tot minder dan 10%. De Europa 2020 strategie droeg 

bij aan deze daling. Er werd vastgesteld dat het aantal leerlingen dat vroegtijdig het onderwijs 
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verlaat uit 12,6% van de jongens bestaat en slechts 5,1% van de meisjes (Eurostat, Pordata, 

2021). 

De officiële nationale data rond onderwijs die voorzien worden door het Portugese directoraat-

generaal van Onderwijs- en Wetenschapsstatistiek (DGEEC), bieden geen specifieke 

informatie rond vroegtijdig schoolverlaten, maar wel rond zittenblijven een schoolachterstand. 

Hiermee wordt verwezen naar de procentuele relatie tussen het aantal leerlingen die niet mogen 

overgaan naar de volgende graad op school en het aantal leerlingen die in dat schooljaar 

ingeschreven zijn.  

In 2018/2019 was 5,6% van de leerlingen in de derde cyclus van basisonderwijs (vergelijkbaar 

met lagere graad van secundair onderwijs) niet geslaagd om over te gaan naar de volgende 

graad. Dit is een stijgende trend die zich verder zet doorheen de jaren; het aantal zittenblijvers 

neemt iedere cyclus toe (1ste cyclus basisonderwijs: 2,0%; 2e cyclus basisonderwijs: 3,8%; 3e 

cyclus basisonderwijs: 5,6%; secundair onderwijs 12,9%). Ook hier ligt het percentage telkens 

hoger voor jongens. In alle school cycli had de noordelijke regio van Portugal het laagste aantal 

zittenblijvers, gevolgd door het centrum van het land. In de regio’s Algarve, Lissabon en 

Alentejo werd het hoogste aantal zittenblijvers vastgesteld in basisonderwijs. In het secundair 

onderwijs had Lissabon het hoogste aantal, namelijk 16,6% (DGEEC, 2020).  

In Portugal worden bij leerlingen met migratieachtergrond, leerlingen van etnische 

minderheden (bv. Roma) en bij leerlingen met lagere socio-economische status meer 

moeilijkheden vastgesteld op vlak van schoolse vertraging of vroegtijdig schoolverlaten. In het 

schooljaar 2018/2019 liep 6,3% van de autochtone jongeren en 17% van de leerlingen met 

migratieachtergrond schoolse vertraging op bij basis- of secundair onderwijs. Voor beide 

groepen was dit aantal in het secundair onderwijs hoger dan in het basisonderwijs (1ste, 2e en 3e 

cyclus). In vergelijking met vorige schooljaren is dit aantal wel gezakt waardoor er een 

positieve evolutie merkbaar is. In lijn met de bevindingen in andere Europese landen wordt ook 

vastgesteld dat de verschillen tussen allochtone en autochtone jongeren op vlak van 

schoolsucces de laatste jaren minder groot worden (Oliveira, 2020).  

Vroegtijdig schoolverlaten is een complex fenomeen waarin verschillende factoren een rol 

spelen: individuele noden, socio-economische achtergrond, schoolfactoren en de nationale 

context (European Commission, 2019). Het programma voor internationale leerlingenevaluatie 

(PISA) analyseert de impact van de economische, sociale en culturele status op het leren van 

leerlingen. 

In 2018 werd vastgesteld dat meer dan 75% van de leerlingen die schoolse vertraging liepen 

ook een sociaal achtergestelde achtergrond had. Er werd ook een impact gevonden van sociale 
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status op leesvaardigheid en verwachtingen om de schoolloopbaan verder te zetten. Portugese 

leerlingen met een lagere sociale status scoorden ook lager op deze factoren (CNE, 2020).  

Ook de studies van gezondheidsgedrag van schoolgaande leerlingen (HBSC) toonde in 2018 

dat Portugese leerlingen met lage socio-economische status ook laag scoorden op o.a. fysieke 

activiteit, tevredenheid met het lichaam, ontbijt nemen, sociale ondersteuning door vrienden. 

Deze leerlingen scoorden hoog op vlak van overgewicht, suikerinname, ondersteuning door 

leraren (Equipa HBSC, 2018; Matos & Equipa Social, 2018).  Internationale studies zoals deze 

doen ons beseffen dat leerlingen die het risico lopen op schoolse vertraging en vroegtijdig 

schoolverlaten vaak ook andere risicofactoren bevatten, wat betekent dat er een samenspel van 

nadelige factoren aan de gang is (European Commission , 2019). 

Aangezien het in Portugal in de administratie verboden is om te verwijzen naar de etnische 

origine van individuen, is het moeilijk om officiële statistieken te vinden omtrent bijvoorbeeld 

onderwijs van Roma-jongeren. De eerste en enige nationale studie over Portugese Roma 

jongeren onthulde een laag onderwijsniveau, een hoge graad van afwezigheid op school 

(voornamelijk in de eerste cyclus van het basisonderwijs) en schoolverlaten (voornamelijk na 

basisonderwijs). De meeste Roma ouders kunnen niet lezen of schrijven en vaak zijn het de 

vrouwen die een lager opleidingsniveau hebben dan mannen. De studie toonde ook aan dat de 

huidige generaties pas uitstromen in de derde cyclus van basisonderwijs, dit in tegenstelling tot 

de vorige generatie die reeds afwezig was of afhaakte in vroegere cycli (Mendes, Magano & 

Candeias, 2014). Sinds 2013 werd een nationale strategie voor de integratie van Roma 

gemeenschappen (ENICC) geïmplementeerd die focust op o.a. onderwijs, werkgelegenheid, 

opleiding. De bedoeling is om situaties van uitsluiting bij deze gemeenschappen tegen te gaan 

(DGEEC, 2019). 

Voor families met een lagere socio-economische status zijn er financiële tegemoetkomingen 

voorzien, deze worden Sociale Schoolsteun genoemd (in het Portugees: Ação Social Escolar). 

Deze schoolsteun is bedoeld voor schooluitgaven zoals maaltijden, schoolboeken, 

schoolmaterialen, en schoolexcursies.  Er zijn drie types van steun mogelijk: Type A omvat 

volledige steun (bv. 100% van de schoolmaaltijden), Type B dekt minder uitgaven (bv. 50% 

van schoolmaaltijden) en Type C dekt slechts een deel (25% van Type A) (Direção-Geral de 

Educação, 2017; Despacho n.º 11306-D/2014; Despacho n.º 8452-A/2015; Despacho nº 

5296/2017). In 2012/2013 werd vastgesteld dat kinderen uit families die een financiële 

tegemoetkoming kregen minder succesvol waren op school (DGEEC, 2016).   

 

4. Vroegtijdig schoolverlaten tegengaan d.m.v. de GRIT-aanpak: feedback van leraren  
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In deze sectie wordt toegelicht hoe het Portugese team het GRIT-project heeft vormgegeven. 

Meer specifiek wordt beschreven hoe de tools rond groeimindset werden geïmplementeerd in 

de scholen en hoe ook de feedback van leraren werd verzameld rond deze aanpak. 

Het eerste ontwerp van de tools werd gereviewd door het Europese projectteam. Daarna werden 

de tools besproken met leraren (IO1 en IO2). In een eerste fase (2019) werden zes individuele 

face-to-face interviews afgenomen om de toepasbaarheid en de relevantie van de materialen te 

bespreken. Over het algemeen werd geoordeeld dat de materialen relevant waren en van 

toepassing op de doelgroep. Slechts één leerkracht had voorkennis over het concept van 

groeimindset. De andere leerkrachten vonden groeimindset een interessant concept en 

geloofden erin dat de verschillende tools een bijdrage kunnen leveren aan lespraktijken die 

risicoleerlingen ondersteunen. Bijvoorbeeld, een leerkracht gaf aan dat het opstellen van een 

portfolio zeer relevant is omdat dit door verschillende leraren kan gebruikt worden. Het zal voor 

leerlingen ook helpen om hun vorderingen vast te stellen doorheen het volledige schooljaar. 

Alle leerkrachten waren van mening dat de mindset van de leraar een belangrijke factor zal zijn 

om een groeimindset te kunnen stimuleren bij leerlingen. 

Omwille van de Covid-situatie was het onmogelijk om op een fysieke manier de materialen 

verder te delen met leerkrachten, vandaar dat er werd gekozen om webinars in te zetten. IO1 en 

IO2 werden besproken in twee webinars die doorgingen op 26 en 28 april 2021, met in totaal 

193 deelnemers. Deelnemers waren leraren en andere personeelsleden uit scholen zoals 

psychologen, sociaal werkers. Ook studenten uit onderwijskundige opleidingen in het hoger 

onderwijs namen deel. In het eerste deel van het webinar werd het groeimindset concept 

toegelicht en in het tweede deel werden deelnemers in groepen ingedeeld om van gedachten te 

wisselen over de tools. Dit deden we door middel van break-out rooms in het Zoom webinar 

platform. Op het einde van de sessie werden de bevindingen van de verschillende groepen 

samengevat en toegelicht.  

Slechts twee deelnemers uit het webinar waren vertrouwd met de groeimindsetbenadering. 

Deelnemers vonden de tools relevant en gemakkelijk inzetbaar, rekening houdend met hun 

leerlingen en klasgroepen. Ze zien vooral een meerwaarde voor de groep leerlingen die dreigt 

uit te vallen omdat ze ervan uitgaan dat deze leerlingen sterker gekenmerkt worden door een 

fixed mindset.  

Sommige leerlingen zien een meerwaarde in de groeimindsetbenadering om de motivatie van 

leerlingen aan te wakkeren. Ze zien met andere woorden een link met een socio-emotionele 

benadering van leren en de tools kunnen een hulpmiddel zijn voor leerlingen om tijdens een 

leerproces aan zelfreflectie te doen. Anderen waren van mening dat de toolbox ondersteunend 
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kan zijn voor de begeleiding van kleinere groepen van leerlingen. Enkele leraren deden ook 

concrete suggesties om de toolbox te verbeteren, zoals bijvoorbeeld de suggestie om ook een 

activiteit te voorzien die specifiek focust op het idee dat ‘inspanning loont’.  De suggesties 

werden meegenomen in de verdere uitwerking van de Portugese versie van de toolbox. 

IO4 en IO5 kwamen aan bod tijdens twee andere webinars (5 en 12 mei 2021) met in totaal 56 

deelnemers. Net als in de vorige webinars bestonden de deelnemers uit leraren en andere leden 

van het schoolteam zoals leerlingenbegeleiders, psychologen en sociaal werkers. Dezelfde 

structuur uit vorige webinars werd gevolgd: in het eerste deel werd de groeimindsetaanpak 

toegelicht en in het tweede deel werden deelnemers in groepen ingedeeld. In elke groep 

kwamen drie activiteiten van de training voor leraren (IO3) aan bod. Op het einde werden de 

bevindingen van deelnemers nog eens teruggekoppeld. Over het algemeen werden de 

activiteiten van IO3 als interessant bevonden en zinvol om te reflecteren over de eigen mindset 

als leerkracht. Een deel van de discussie focuste op de oefening rond ‘feedback geven’: leraren 

vonden dat sommige zinnen een groeimindset konden aantonen in plaats van een vaste mindset, 

maar deze interpretaties kunnen te wijten zijn aan de vertaling in het Portugees. Andere 

deelnemers reflecteerden over het feit dat de groeimindsetbenadering hen bewust maakt van de 

kracht van interactie (ook affectie en positieve relaties) in functie van een succesvol leerproces. 

Deelnemers waren van mening dat de output van het GRIT-project moet verspreid worden bij 

het Algemene Onderwijsmanagement.  

Afsluitend kunnen we stellen dat rekening houdend met de feedback van leraren en andere 

onderwijspartners, de volgende stap kan zijn om de educatieve materialen uit dit GRIT-project 

breder te testen en hun impact te evalueren in verschillende schoolcontexten. 

 

Annex- het voorbeeld van vroegtijdig schoolverlaten en schoolsucces in de grootstedelijke 

context van Lissabon 

  

 

 

 

 

 

In 2019 had 10,4% van de inwoners in het grootstedelijk gebied Lissabon een 

migratieachtergrond, voornamelijk uit Afrika (bv. Kaap Verdië) en Zuid-Amerika (bv. 

 De grootstedelijke regio van Lissabon bestaat uit 
18 gemeenten en districten. Het is de 
dichtstbevolkte regio in Portugal met 946,8 
inwoners per km2 (Pordata, 2019), en wordt 
gekenmerkt door een hoge mate van culturele of 

   



112 
 

Brazilië), maar ook uit Azië (bv. China) en andere Europese landen (bv. Oekraïne). Daarnaast 

is er ook een zekere Roma populatie, maar de exacte cijfers hierover ontbreken. 

In 2018/2019 stond de regio van Lissabon op nationaal vlak tweedest gerangschikt m.b.t. het 

percentage aan autochtone leerlingen die ingeschreven werden in basis- of secundair onderwijs 

(9,5%), gevolgd door de zuidelijke regio Algarve (11,9%) (Oliveira, 2020).  

In 2020 heeft 7% van de jongvolwassenen (18 tot 24 jarigen) in de regio van Lissabon enkel de 

derde cyclus van het basisonderwijs voltooid en is daarna uitgestroomd uit het 

onderwijssysteem (INE, Pordata, 2021).  

Op vlak van schoolse vertraging bij de groep leerlingen met diverse culturele/etnische 

achtergrond in 2008/2009 vastgesteld dat 20% niet mocht overgaan naar het volgende leerjaar. 

Voor autochtone leerlingen was dit 10%. Schoolse vertraging komt sterker tot uiting in dichter 

bevolkte gemeentes zoals Amadora, Loures, Odivelas en Sintra (Hortas, 2013). In schooljaar 

2016/2017 heeft van het aantal Roma leerlingen die publiek onderwijs volgden 15,9% 

afgehaakt bij de derde cyclus van basisonderwijs en 28,6% in het secundair onderwijs (DGEEC, 

2016). 

Tabel 2. Zittenblijvers en schoolverlaters per onderwijsniveau en gemeente binnen de 

grootstedelijke regio Lissabon (DGEEC , 2018/2019) 

 

M.A. Lissabon 

Aantal zittenblijvers en 

vroegtijdige schoolverlaters  

(3de cyclus BE) % 

Aantal zittenblijvers en 

vroegtijdige schoolverlaters 

(secundair) % 

M.A. Lissabon 7.6 16.6 

Cascais 3.9 16.0 

Lisbon 6.5 14.5 

Loures 9.9 18.0 

Mafra 7.0 16.5 

Oeiras 5.3 15.6 

Sintra 8.6 19.7 

V.F.Xira 19.5 17.2 

Amadora 11.3 22.8 

Odivelas 10.9 22.3 

Alcochete 3.8 14.2 

Almada 8.6 18.0 

Barreiro 7.7 13.3 

Moita 10.4 16.2 

Montijo 6.8 18.6 

Palmela 5.2 15.1 

Seixal 7.9 17.0 

Sesimbra 9.0 16.7 

Setúbal 9.5 12.4 
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Schoolse achterstand is voornamelijk hoog bij leerlingen in de 3e cyclus van basisonderwijs en 

in secundair onderwijs die school lopen in de gemeenten Almada, Amadora, Loures, Odivelas, 

Seixal en Sintra (Zie Tabel 2). 

 

Beleidsinitiatieven die schoolsucces ondersteunen en vroegtijdig schoolverlaten trachten 

in te perken in Portugal 

In de laatste 20 jaar zijn er tal van beleidsinitatieven geweest op nationaal niveau om 

schoolsucces te ondersteunen en schoolse vertraging of vroegtijdig schoolverlaten tegen te 

gaan. Onder andere: 

● Student’s Profile by the End of Compulsory Schooling (Despacho n.º 6478/2017, de 26 de 

julho) definieert de vaardigheden die leerlingen moete verworven hebben bij het einde van 

de 12e graad. Het is een leidraad voor scholen om hun planning, onderwijs en evaluatie op 

af te stemmen. ‘Essentieel Leren’ bestaat uit kennis, vaardigheden en attitudes die de 

school vooropstelt als te verwerven door leerlingen in een leerlijn doorheen verschillende 

schooljaren.  

● Priority Intervention Educational Territories (TEIP), een overheidsprogramma dat 

gelanceerd werd in 1996 (2e editie 2006; 3e editie 2012) en dat momenteel 

geïmplementeerd werd in 137 scholengroepen die gelegen zijn in social en economisch 

zwakkere gebieden (hoge graad van armoede en sociale uitsluiting, waar schoolse 

vertraging en vroegtijdig schoolverlaten sterk aanwezig is) De bedoeling is om 

schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken en schoolsucces aan te 

wakkeren bij alle leerlingen. De implementatie van dit programma wordt ondersteund door 

nationale meetings, het departement onderwijs en andere netwerken met 

onderwijsexperten.  

● Integrated Programme for Education and Training (PIEF), dit programma ging van start in 

1999, en draagt bij aan het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten voor leerlingen van 

15 tot 18 jaar oud die 3 jaar of meer schoolse vertraging hebben opgelopen. Het bevat 

individuele curricula, mentorschap en training en streeft ernaar om een kwalificatie te 

bereiken voor de 1ste, 2e of 3de onderwijscyclus. Deze aanpak wordt enkel toegepast 

wanneer alle andere inspanningen voor integratie in de school uitgeput zijn. Recente data 

wijzen uit dat deze strategie voornamelijk gehanteerd wordt bij Roma kinderen (Mendes, 

Magano, & Costa, 2020). 

● More School Success Programme (PMSE), gelanceerd in 2009, gericht op ondersteuning 

van integratie in het onderwijs. Door het gebruik van verschillende en diverse vormen van 
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klassenpedagogiek en -organisatie, waardoor een samenwerking mogelijk wordt, worden 

extra klassen gecreëerd waarin leerlingen met vergelijkbare leermoeilijkheden in het 

onderwijs van hetzelfde schooljaar tijdelijk worden gegroepeerd. Leraren werken aan 

leerplaninhouden met kinderen die een meer proximale en geïndividualiseerde 

leerondersteuning bieden. Er kwamen twee modellen of subprojecten naar voren: 

"Phoenix", voor de bevordering van de Portugese taal en wiskunde, en "Class Plus" die het 

leren in alle of specifieke inhoud van het leerplan bevordert. 

● Integrated and Innovative Plans to Combat School Failure (PIICIE), medegefinancierd 

door de EU, regio's en gemeenten in staat stellen om een investeringsperiode van drie jaar 

aan te vragen om bijvoorbeeld PNPSE-projecten van schoolclusters te ondersteunen door 

de opleiding van leraren, niet-onderwijzend personeel, tweedekansonderwijs, begeleiding 

en psychologienetwerk financierende diensten, buitenschoolse activiteiten, 

gezinsopleiding, ICT-investeringen en andere door de school ontwikkelde prioriteiten. 

● Vocational courses, gelanceerd in 2012, is een programma gericht op leerlingen van 13 jaar 

of ouder, met ten minste twee jaar schoolachterstand, om academische inhoud te leren 

samen met professionele training (ongeveer 240 uur/jaar) rond drie verschillende beroepen, 

om het diploma van de 2e of 3e graad van het basisonderwijs of van het secundair onderwijs 

te behalen. Tegenwoordig bestaat deze maatregel niet meer en is vervangen door een 

andere die al bestond, namelijk de Onderwijs- en Opleidingscursussen (CEF). Het bestaat 

uit een flexibel curriculum met vier hoofdopleidingscomponenten - sociaal-cultureel, 

wetenschappelijk, technologisch, opleiding - gericht op leerlingen van 15 jaar of ouder die 

de 2e of 3e cyclus van het Portugees basisonderwijs of de middelbare school niet hebben 

voltooid, of die nog geen beroepsdiploma hebben waarmee ze een certificaat kunnen halen 

en/of een hoger opleidingsniveau kunnen volgen. 

● Psychology and Guidance Services (SPO), geïmplementeerd in de schoolomgeving. Er 

werd een tweejarig programma (2013-2015) gelanceerd om te zorgen voor een betere en 

naaste interventie in psychologie en oriëntatie, op openbare scholen, van de kleuterschool 

tot de middelbare school, met acties om schooluitval te voorkomen en de betrokkenheid 

van leerlingen bij school te bevorderen. 

● Tutorial Action Plan & Individualized Tutorial Action Plans (PAT & PIAT), een 

nabijheidsmaatregel die wordt uitgevoerd door scholen die leermoeilijkheden van 

leerlingen, risicosituaties door verzuim, schoolverlaten en/of schoolverzuim moeten 

aanpakken. Het is een geïndividualiseerde ondersteunings- en oriëntatiestrategie, ingesteld 
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tussen een mentor en een leerling, die gericht is op het verbeteren van de prestaties van de 

leerling, maar ook op persoonlijke ontwikkeling en potentieel. 

● Alternative Curriculum Paths (PCA) 

● National Strategy for the integration of the Roma Communities (ENICC) 

● National Strategy for Migrations (2015-2020) 

● The National Programme to Promote the Success at School (PNPSE; 2016-2019)  

 

Hoewel de volgende maatregel geen betrekking heeft op formeel onderwijs, maar op niet-

formeel leren, is dit programma van bijzonder belang geweest in de strijd tegen voortijdig 

schoolverlaten: “Choices Program” (in Portuguese Programa Escolhas), een nationaal 

programma geïntegreerd in de Hoge Commissie voor Migratie (ACM) dat tot doel heeft de 

sociale inclusie van kinderen en jongeren uit sociaaleconomisch kwetsbare contexten te 

bevorderen. Projecten binnen dit programma zijn gericht op het bevorderen van gelijke kansen 

en sociale cohesie, met name onder kinderen en jongeren uit immigrantengezinnen of etnische 

minderheden die bijvoorbeeld het risico lopen tot voortijdig schoolverlaten, schoolverzuim 

en/of verzuim, afwijkend gedrag en /of werkloosheid. In het kader van dat programma werd het 

"U CAN-programma" gecreëerd, dat beurzen toekent en mentorschap biedt aan jongeren (tot 

24 jaar oud) uit een kwetsbare sociaaleconomische context om het volgen van studies in het 

hoger onderwijs te verzekeren, sociale inclusie te bevorderen en schooluitval te voorkomen. In 

het kader van het “Choices Programme” werden beurzen van OPRE toegekend aan jonge 

Roma-studenten in het hoger onderwijs, met als doel vroegtijdige schooluitval te voorkomen 

en de barrières tussen Roma-gemeenschappen en het formele onderwijssysteem te verminderen. 
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Conclusie  

Door iriv conseil en Karel de Grote Hogeschool  
 

Diversiteit was het echte concept dat we in gedachten hadden bij het ontwerpen van het 

GRIT-project, aangezien dit een probleem is om aan te pakken als we het hebben over 

stedelijk onderwijs: er is namelijk diversiteit van de leerlingen/studenten, maar niet altijd 

diversiteit van de leraren. Diversiteit beschrijft niet goed de enorme verscheidenheid waarmee 

een Europeaan, en iedereen in de wereld, wordt geconfronteerd in moderne of postmoderne 

samenlevingen. Daarom werd in 2007 door het Engelse onderzoek Vertorec een nieuw 

concept gesmeed dat alle vormen van diversiteit verzamelt en dat verschillende fysieke 

(bijvoorbeeld handicap of leeftijd), psychologische (geestelijke ziekte of temperament 

bijvoorbeeld) en sociale (bijvoorbeeld geslacht en sociaaleconomische status) kenmerken 

gebruikt om een onderscheid te maken tussen mensen (Vertorec, 2007). Andere auteurs 

spreken van "diversiteit op meerdere niveaus" - sommige verschillen maken deel uit van het 

individu zelf en kunnen niet worden veranderd (aangeboren), en andere zijn gekoppeld aan 

elementen die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld (verworven). Dit grafische model kan 

worden gebruikt om de diversiteit in een bepaalde situatie te identificeren (Gardenswartz & 

Rowe, 1998). Het onderscheidt vier niveaus van diversiteit: persoonlijkheid (persoonlijk 

niveau); de interne dimensie; de externe dimensie; en de organisatorische dimensie. De kern 

van het probleem is het niveau dat als immaterieel of minimaal minimorum wordt beschouwd 

(Universiteit van Milaan -UNIMI voor het Migraid-project, Erasmus +, 2016-2019, 2019) 

Deze kern is ook belangrijk om na te denken over de verschillende toepassingsniveaus van de 

groeimindsetbenadering. Het individuele niveau (micro-economisch), zowel voor leerlingen 

als voor leraars, ligt voor de hand, maar het is niet genoeg. Er moet ook rekening worden 

gehouden met een organisatorisch niveau (mesoniveau) - scholen met de sleutelrol van de 

directeuren, maar ook gezinnen met de nodige brug die moet worden gebouwd met ouders. 

Een derde niveau, institutioneel (macroniveau), is ook cruciaal als we willen dat dit 

innovatieve concept wordt versterkt en toegepast in alle scholen, in alle regio's, vooral in 

gebieden die worden geconfronteerd met een moeilijke sociale en economische situatie, 

voornamelijk gevoelige stedelijke gebieden. 

De belangrijkste toegevoegde waarde van het GRIT-project was het toepassen en verrijken 

van de groeimindsetbenadering in een specifieke context: binnen een Europese project 

(Erasmus+), aangezien in het verleden in deze projecten het concept werd toegepast zonder 
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het te benoemen. Dankzij GRIT hebben we duidelijker vastgesteld dat de groeimindset al 

jaren een belangrijk aandachtspunt is in Europa, in elke innovatieve pedagogische strategie 

om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. Het “macroniveau” is al behoorlijk overtuigd 

door de groeimindsetbenadering, op Europees niveau (Europese Commissie) maar ook op 

nationaal niveau (ministeries van onderwijs die de afgelopen jaren bijvoorbeeld cognitieve 

wetenschappen hebben gepromoot). Op "mesoniveau" konden we dankzij de tests voor GRIT 

zien dat scholen nog niet bekend waren met de groeimindsetaanpak. Opnieuw zullen 

schoolleiders een actieve rol moeten spelen om zowel leraren als ouders te overtuigen. 

Aangezien het onderwijs een continuüm is, kan het leerproces zowel thuis als op school 

worden geïnitieerd en verrijkt. Op microniveau hopen we dat de toolbox, handleiding, 

training en mentoring die zijn ontworpen door GRIT en die zijn getest in verschillende 

scholen en regio's van Europa onder leerlingen en leraars met verschillende profielen, een 

belangrijke bijdrage zullen leveren aan de groeimindsetbenadering. De resultaten die met de 

tests zijn bereikt, zijn behoorlijk bemoedigend. Geconfronteerd met zeer speciale 

omstandigheden omwille van het Coronavirus moest het Europese team dat voor GRIT was 

verzameld, ook een groeimindsetaanpak ervaren door alternatieve strategieën voor het testen 

voor te stellen en het ontwerp van de tools aan te passen. 

Diversiteit en superdiversiteit zijn beide zeer inspirerende concepten, maar eenheid is ook het 

meest noodzakelijk omdat zonder een gemeenschappelijke basis - onze Europese waarden, 

gebaseerd op universalisme, gelijkheid en respect voor iedereen, ongeacht cultuur, religie, 

taal, sociale of educatieve achtergrond, actief burgerschap en inclusie - onze democratische 

samenlevingen verloren zouden gaan. Er is een grote dreiging in Europa, en voor 

democratieën wereldwijd. 

Het programma voor levenslang leren dat in 2000 door de Europese Unie is gelanceerd, is een 

sleutelprogramma en weerspiegelt perfect onze Europese waarden. Het zou nutteloos zijn als 

sommige Europese landen zouden vergeten waarom ze in 2004 tot de EU zijn toegetreden - 

profiteren van een dynamische economische markt en Europese subsidies, maar ook met 

respect voor democratische waarden. 

Economie is niet de enige voorwaarde om lid te zijn van Europa; democratie is de sine qua 

non voorwaarde om tot Europa te behoren. Onderwijs is de beste manier om deze 

democratische geest te versterken, een groeimindset moet een zinvolle pedagogische strategie 

zijn. 
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