
De groeigerichte  
leermentaliteit

Een groeigerichte leermentaliteit ligt aan de basis van 
 gemotiveerde leerlingen

Overtuiging over je leervermogen
Zichtbaar leergedrag komt voort uit allerlei onbewuste en be-
wuste gedachten van de leerling. Een zeer belangrijke overtui-
ging die een groot effect heeft op leergedrag is de overtuiging die 
een leerling heeft over de ontwikkelbaarheid van zijn leerver-

mogen. Leerlingen hebben daar beelden 
over, variërend van ‘mijn aanleg kan zich 
nog verder ontwikkelen, als ik daar moeite 
voor doe’ tot ‘mijn vermogen tot leren ligt 
vast, hier moet ik het mee doen.’ Dit heeft 
gevolgen voor het gevoel van eigenaarschap: 
als een leerling gelooft dat hij geen invloed 
kan uitoefenen op zijn leervermogen, voelt 
hij automatisch minder eigenaarschap over 
zijn eigen leren.

Leermentaliteit
Deze vaak onbewuste overtuiging heeft 
invloed op de leermentaliteit van leerlingen: 
de denkwijze en daaruit volgende reac-
ties die een leerling heeft in een bepaalde 
leersituatie. Wanneer een leerling gelooft 
dat zijn leervermogen veranderbaar is zal 
hij sneller reageren vanuit een groeigerichte 
leermentaliteit. Deze leerling ziet uitdagin-
gen als leermogelijkheid, verliest niet snel 
zelfvertrouwen als het niet lukt, zoekt naar 
oplossingen, geeft niet snel op en wordt 
geïnspireerd door het succes van anderen. 
Wanneer een leerling denkt dat zijn leer-
vermogen niet veranderbaar is, is hij eerder 
geneigd te reageren vanuit een zwart-wit 
leermentaliteit. De leerling interpreteert en 
reageert zwart-wit in leersituaties: het wel of 
niet kunnen, wel of geen inzicht hebben, wel 
of geen talent hebben.

Effecten van een zwart-wit leermentaliteit
Leerlingen die vaker dan gemiddeld vanuit 
een zwart-wit mentaliteit denken, kunnen 
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V
eel scholen zoeken naar manieren om de motivatie, het 
eigenaarschap, het gevoel van verantwoordelijkheid en 
de pro-activiteit van leerlingen te vergroten. Maar hoe 
doe je dat? Dit artikel geeft je inzicht in de (on)zichtbare 

processen in het hoofd van leerlingen die invloed hebben op het 
leergedrag in je klas. Daarnaast laten we zien hoe je met kleine 
veranderingen in pedagogiek en didactiek het leergedrag van je 
leerlingen kunt verbeteren.

Werken aan een fundament voor gemotiveerde leerlingen
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daar om verschillende redenen last van krijgen in hun school-
carrière. Zolang alles goed gaat denken ze dat ze voldoende van 
de ‘gave’ of ‘talent’ hebben, maar zodra het minder lekker loopt 
is de ‘gave’ niet meer voldoende en hebben ze voor hun gevoel 
de grens bereikt. 

Deze leerlingen interpreteren tegenslag, zoals een onvoldoende, 
als bevestiging dat ze dat vak niet kunnen. Ze twijfelen dan 
ook snel aan hun eigen leervermogen. Verder hebben ze een 
negatieve associatie met moeite doen. Moeite doen staat gelijk 
aan iets niet kunnen, zeker op school. ‘Want als je ergens goed 
in bent zou dat geen moeite moeten kosten.’ Ook zien ze er het 
nut niet van in. Waarom zou je ergens veel moeite voor doen 

als je het toch niet in je hebt? Een andere zwart-wit reactie is 
het weigeren en afslaan van hulp wanneer ze het wel kunnen ge-
bruiken. De leerling bedenkt nog liever een smoesje dan eerlijk 
toe te geven dat hij de stof nog niet begrijpt. Kunnen zeggen dat 
je niet hebt geleerd, voelt veiliger dan te zeggen dat je superhard 
hebt gewerkt en toch een onvoldoende haalt. 

Zolang alles gemakkelijk gaat en leerlingen geen tegenslagen 
tegenkomen, speelt leermentaliteit geen rol. Pas op het moment 
dat het moeilijker wordt of tegenzit, blijkt je leermentaliteit 
cruciaal. Je kunt je voorstellen dat alle hierboven beschreven 
effecten en mechanismen samen maken dat leerlingen met 
een overwegend zwart-wit leermentaliteit op den duur minder 
gemotiveerd worden, passiever worden en slechter gaan preste-
ren. Ze hebben een docent nodig die hen helpt deze negatieve 
spiraal te doorbreken. 

Een groeigerichte leermentaliteit stimuleren 
met pedagogiek en didactiek 
Een groeigerichte leermentaliteit kan expliciet aangeleerd 
worden. Een docent kan vertellen dat leerlingen fouten mogen 
maken, kan complimenten geven op het leerproces en zwart-wit 
gedachten helpen omdenken (zie onderstaande afbeelding). 
Echter, om daadwerkelijk een verandering te krijgen moeten 
leerlingen ook gaan erváren dat ze groeigericht mogen denken. 

Groeigerichte leermentaliteit Zwart-wit leermentaliteit

Leervermogen is deels aangeboren en veranderbaar Leervermogen is aangeboren en niet veranderbaar

Leerlingen hebben een verlangen om de stof te leren.
Leerlingen zijn gericht op slim willen lijken, of in ieder geval 
niet dom.

Dit leidt tot:

 ■ Uitdagingen zien als leermogelijkheid
 ■ Fouten zien als leermoment
 ■ Niet snel twijfelen aan eigen vermogen
 ■ Inspanning zien als voorwaarde voor leren
 ■ Bij fouten aandacht voor feedback
 ■ Weinig gevoelig voor stereotype denken
 ■ Succes van anderen zien als inspiratie

Dit leidt tot:

 ■ Het vermijden van uitdagingen
 ■ Falen zien als bewijs van het niet kunnen
 ■ Snel twijfelen aan eigen vermogen
 ■ Inspanning zien als nutteloos
 ■ Bij fouten aandacht voor emotie
 ■ Gevoelig voor stereotype denken
 ■ Bedreigd voelen door succes van anderen

Leerlingen die met deze mentaliteit door schoolcarrière heen 
gaan…

Leerlingen die met deze mentaliteit door schoolcarrière heen 
gaan…

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

…geven snel op, krijgen geen gevoel van eigenaar-
schap, hebben dalende motivatie en zullen minder 
optimaal presteren dan potentieel zou kunnen

Effecten van leermentaliteit op gedrag (uit: Naar een groeigerichte leermentaliteit, Sandra van Aalderen, Bazalt, 2019)

Schoolsucces hangt niet alleen 
af van de intelligentie van een 

leerling, maar ook van hoe deze 
dénkt over zijn intelligentie.
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achterhalen in hoeverre elke leerling het doel beheerst: wat is 
de voorkennis en waar zitten hiaten? Vervolgens bepaal je welke 
stukken tekst relevant zijn om klassikaal door te nemen en wel-
ke stukken de leerlingen zelf kunnen doornemen. Ook kun je de 
opdrachten hierop afstemmen. Op deze manier staat het leren 
centraal, niet het maken van alle opgaves. Je kunt flexibeler met    

de methode omgaan en makkelijker 
differentiëren omdat niet elke 
leerling precies hetzelfde hoeft 
te doen. Maar nog belangrijker 
misschien, je geeft de leerlingen 
de onderliggende boodschap 
dat het opdoen van nieuwe ken-
nis en vaardigheden belangrij-
ker is dan het doorwerken van 
een hoofdstuk. Het werken in de 
methode is dan niet langer het 
doel, maar wordt het middel om 
te leren. 

Cyclische opdrachten 
Leerlingen krijgen tegenwoordig 
veel opdrachten op school en 
vaak zijn deze resultaatgericht: 
leerlingen krijgen een opdracht, 
gaan er thuis mee aan de slag, 
leveren hem in en krijgen een 
cijfer. De leeropbrengsten van 
dit type opdrachten is niet zo 
hoog. Leerlingen laten in de 
opdracht zien wat ze eigenlijk 
al kunnen en leren tijdens de 

opdracht niet veel nieuws. Een 
meer leergerichte aanpak is om de opdracht op te knippen in 
deelstappen die elk een eigen leerdoel krijgen. Elke deelstap 
wordt door de docent of medeleerlingen van feedback voorzien. 
De leerling past het deelproduct aan en als hij tevreden is gaat 
hij door naar de volgende deelstap. De leerling gaat kritischer 
kijken naar eigen werk en raakt gemotiveerder om het goed te 
doen. De vorderingen worden zichtbaarder voor de leerling en 
voor de docent. De manier waarop deze opdracht is opgezet, 
laat leerlingen voelen dat er aandacht is voor het leerproces. 

Met deze tips kun je een groeigerichte leermentaliteit stimu-
leren in de klas zonder het woord mentaliteit ooit te noemen. 
Mocht je even niet voldoende tijd hebben om je les aan te 
passen gebruik dan de meest simpele ‘interventie’ die er is: het 
toevoegen van het woordje - ...nog…-. Als een leerling zegt: ’Ik 
kan dit niet’, zeg dan: ‘Je kunt dit nog niet.’ Het impliceert dat 
wat nu niet is, wel kan komen. En daarmee richt je de aandacht 
van de leerling op groei en ontwikkeling. •
 Sandra van Aalderen is senior 

 onderzoeker aan Saxion Hogeschool 

Deventer.

Meer informatie over leermentaliteit 

en het stimuleren hiervan vind je in 

het boek Naar een groeigerichte leer-

mentaliteit. Mindset in de praktijk van 

het VO. 

Ze moeten voelen…
 ■ dat ze een uitdaging aan mogen gaan zonder daarvoor be- of 

veroordeeld te worden
 ■ dat ze fouten mogen maken (dat is iets anders dat wéten dat 

je fouten mag maken)
 ■ dat feedback hen helpt in het beter gaan beheersen van de 

stof 

Kortom, een leerling moet 
de ruimte voelen om met het 
leerproces bezig te mogen zijn 
en ervaren dat zijn leerproces 
net zo belangrijk is als zijn 
cijfers. En dat vraagt dat je als 
docent vanuit een groeige-
richte leermentaliteit naar je 
didactiek en pedagogiek gaat 
kijken. Hieronder geven we 
twee voorbeelden van hoe je 
de groeigerichte leermentali-
teit kunt stimuleren. 

Leerdoel gericht werken
Een manier om leerlingen 
actief te laten leren is door 
uit te gaan van de leerdoelen 
van een les. Dat klinkt voor 
de hand liggend, maar als je 
met een vaste methode werkt 
is het vaak eenvoudiger uit te 
gaan van het methode-doel: 
‘Hoofstuk 6, bladzijde 18 tot 
en met 22 lezen en maken’. Weet 
je na het behandelen van het hoofdstuk wat er in het hoofd van 
de leerling is gebeurd op het vlak van leren? Of kom je daar pas 
achter bij de toets, wanneer er eigenlijk geen mogelijkheid meer 
is voor het bijsturen van het leerproces? Als je uitgaat van het 
methode-doel ga je ervan uit dat elke leerling, dezelfde stof, op 
hetzelfde moment, in dezelfde tijd kan leren beheersen. Dat 
strookt niet met gepersonaliseerd leren en het stimuleren van 
eigenaarschap. 
Wanneer je uitgaat van de leerdoelen van een les verandert 
de intentie waarmee je voor de klas staat. Je geeft automatisch 
meer aandacht aan het proces van leren en de groei van leer-
lingen. Als je de leerdoelen helder hebt, is de volgende stap het 

Naar een groeigerichte leermentaliteit
Naar een groeigerichte leermentaliteit biedt je als 
docent, mentor, teamleider en bestuurder kennis en 
inzicht in leergedrag. Het laat zien hoe je de groei-
gerichte leermentaliteit van leerlingen en docenten 
kunt vergroten in je dagelijkse lespraktijk. Het laat 
je nadenken over de overtuigingen die je hebt over 
jezelf en de ander. Daarmee is dit boek niet al-
leen relevant voor de ontwikkeling van je leerlingen, maar voor iedereen die 
 betrokken is bij schoolontwikkeling.
Naar een groeigerichte leermentaliteit, Sandra van Aalderen, Bazalt, 2019 
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