
‘DIT GING MIS, DUS IK MOET NOG EVEN OEFENEN’ 
Wat je morgen kan doen om een growth mindset te stimuleren. 

 

Leerlingen die graag een uitdaging aangaan. Leerlingen die doorzetten als het tegenzit. 

Leerlingen die fouten zien als een kans om te leren. Wie wil dat nou niet? De growth mindset 

helpt je om dit voor elkaar te krijgen. Geen wonder dat deze theorie van Carol Dweck populair 

is op scholen.  

WAT IS EEN GROWTH MINDSET? 

Je hebt een growth mindset als je gelooft dat je je intelligentie kunt beïnvloeden. Wie gelooft 

dat je slimmer kunt worden door te oefenen, heeft een growth mindset. Je denkt dat 

intelligentie veranderbaar is en dat je hier zelf invloed op hebt. Dit zijn de leerlingen die 

zeggen: ‘Dit ging mis, ik moet nog even oefenen.’ Daartegenover staat de fixed mindset: je 

denkt dat eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden vaststaan.  

Growth en fixed mindset blijkt toepasbaar op allerlei eigenschappen, kwaliteiten en 

vaardigheden1,2. Denk je dat je je sociale vaardigheden kunt verbeteren? Denk je dat je beter 

kunt worden in rekenen? Denk je dat uithoudingsvermogen aan te leren is? In al deze 

gevallen heb je een growth mindset. Je mindset is niet voor elke eigenschap hetzelfde. Een 

leerling kan een growth mindset hebben voor spelling en een fixed mindset voor sport. 

WAT IS HET NUT? 

Uit onderzoek blijkt dat een growth mindset veel voordelen heeft. Leerlingen met een growth 

mindset doen hard hun best. Bij tegenslag zoeken ze naar manieren waarop het toch lukt en 

vragen ze om hulp2. Ze willen nieuwe dingen leren, zien inzet als de sleutel tot succes en gaan 

nog beter hun best doen als iets niet lukt3.  

Of een growth mindset ook leidt tot hogere cijfers wordt betwist. Toch blijkt het stimuleren 

van de growth mindset vaak de moeite waard4. Voorstanders van de theorie hebben 

verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de voordelen van een growth mindset. Uit die 

onderzoeken blijkt dat een growth mindset leidt tot minder onderpresteren en hogere 

cijfers3,5. Echter, een groot onderzoek onder 12.542 leerlingen vond gemiddeld erg kleine 

effecten4. Een recente analyse van 273 onderzoeken maakt duidelijk dat een growth mindset 

geen wonderen verricht, maar bij risicogroepen kan zorgen voor hogere cijfers6. Leerlingen 

die lage cijfers halen, zullen na instructie over growth mindset beter presteren5. 

WAT KAN JE ALS LERAAR DOEN? 

Goed nieuws, het is mogelijk een growth 

mindset te stimuleren. Wat je als leraar doet 

en zegt, heeft invloed op de mindset van de 

leerlingen7. Ook de mindset van de leraar zelf 

speelt hierbij een rol8. Verschillende studies 

tonen aan dat een combinatie van strategieën 

nodig is voor een blijvende verandering in de 

mindset van leerlingen9,10. Welke acties kun je 

morgen in de klas inzetten om een growth 

mindset te stimuleren? 
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LEREN OVER LEREN 

Lesgeven over de werking van de hersenen stimuleert de growth mindset. Goed inzetbaar zijn 

filmpjes of teksten waarin de hersenen worden voorgesteld als een spier die sterker wordt 

door te trainen3. Je hersenen vormen immers nieuwe verbindingen als je iets nieuws leert en 

door het geleerde te oefenen worden die verbindingen sterker. Als leerlingen dit weten, leren 

ze dat ze hun intelligentie kunnen beïnvloeden. Zo wordt hun mindset meer growth5,11. Op 

internet staan veel materialen die je hiervoor kunt gebruiken. 

Ook succesverhalen kunnen lessen zijn die de mindset veranderen. Niemand wordt geboren 

als succesvol zakenman en ook Cristiano Ronaldo moet veel trainen en schiet wel eens een 

bal mis. Door zulke verhalen leren leerlingen hoe belangrijk hard werken is als je iets wil 

bereiken12. Dit kan bijvoorbeeld met een video, waarin topsporters laten zien hoeveel ze 

moeten trainen om de top te bereiken.  

SPECIFIEKE, VERDIENDE COMPLIMENTEN  

‘Heel goed’, hoor je in veel klassen. Bij het geven van 

complimenten neig je snel naar algemene uitspraken. Uit een 

experiment in kleuterklassen blijkt echter dat leerlingen die 

algemene complimenten krijgen, sneller opgeven na 

tegenslag13. Door specifieke taal te gebruiken en nadruk te 

leggen op groei voorkom je dit en help je de leerling naar een growth mindset13. ‘Kijk eens, je 

hebt vandaag veel netter geschreven dan gisteren’. Subtiele veranderingen in je uitspraken 

kunnen hierbij het verschil maken14. ‘Wat heb je goed gerekend’ doet meer voor een growth 

mindset dan ‘Wat kun je goed rekenen’. 

Complimenten kunnen ook een negatieve invloed hebben op de mindset als ze onterecht of 

overbodig zijn. Stel dat je een leerling prijst voor het afronden van een taak die onder zijn 

niveau is. De leerling kan dan gaan denken dat inzet niet nodig is en wordt niet gemotiveerd. 

Een leerling die altijd positieve feedback krijgt, leert bovendien niet om te gaan met 

tegenslagen. Dit staat een growth mindset in de weg15. Geef dus alleen verdiende 

complimenten. 

REACTIES OP FOUTEN 

Niet alleen bij successen, maar ook bij falen heeft je reactie invloed op de mindset van de 

leerling. ‘Spelling is gewoon niet jouw ding. Jij bent weer goed in andere dingen’ is misschien 

goed bedoeld, maar het demotiveert en maakt dat de leerling lagere verwachtingen van 

zichzelf krijgt voor spelling8. Dit gebeurt niet als je fouten toeschrijft aan een gebrek aan 

inzet16. De nadruk leggen op inzet, verbetering, strategieën en hulp vragen leidt tot een 

growth mindset11. Je kunt dus beter zeggen ‘Spelling gaat vast beter als je veel oefent en we 

je helpen om de spellingsregels te begrijpen’. 

WAT KUN JE MORGEN DOEN?  

Vraag je ten eerste af wat je eigen mindset is. Leg ook aan leerlingen uit dat je hersenen 

veranderen als je leert. Laat ze dit filmpje zien of deze tekst lezen en leer leerlingen dat 

niemand vanzelf successen behaalt. Vraag je bij je complimenten af of ze specifiek en 

verdiend zijn. Leg bij fouten de nadruk op manieren om te verbeteren. Realiseer je bovendien 

dat ook jij als leraar dit niet in een keer goed hoeft te doen. Het gaat steeds beter als je 

oefent. 
 

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=QUe2Yc0bb48 

De hersenen als een 

spier die sterker wordt 

door te trainen. 

https://www.youtube.com/watch?v=QUe2Yc0bb48
https://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/hoe-neuroplasticiteit-je-brein-vernieuwt
https://www.youtube.com/watch?v=QUe2Yc0bb48
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