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                                xVan een fixed-mentaliteit 

naar een groei-mentaliteit
Leerlingen met een dynamische leermentaliteit naar hun loopbaan begeleiden

Sandra van Aalderen onderzocht in hoeverre het zelfbeeld van leerlingen over hun 

eigen ontwikkelmogelijkheden invloed heeft op hun studiekeuzeprocessen en of 

de leermentaliteit van leerlingen beïnvloedbaar is: ‘Studiekeuze wordt niet alleen 

beïnvloed door hoe goed je ergens in bent, maar vooral door hoe goed je dénkt dat 

je ergens in bent.’ 

door Sandra van Aalderen

Op steeds meer scholen wordt het belang van het 
opdoen van ervaringen met het werkveld benadrukt. 
Ervaring opdoen is belangrijk, maar waar het vooral 
om gaat is hoe leerlingen deze ervaringen inter-
preteren. Eenzelfde ervaring kan namelijk een heel 
ander effect hebben op verschillende leerlingen. 
Jaap en Suze lopen een dag mee bij een installatie-
bedrijf. Ze hebben beide interesse in de techniekkant 
en halen vergelijkbare cijfers. Al vroeg in de ochtend 
werden ze uitgedaagd om een technisch probleem 
op te lossen. Als jij ze een week later spreekt, vertelt 
Jaap het volgende: ‘Het was niet leuk. Dit is toch 
niets voor mij, ik ben daar gewoon niet goed in.’ 
Bij doorvragen kom je erachter dat hij niet meteen 
wist hoe hij het probleem moest oplossen en dat 
voelde voor hem als falen. Hij durfde niet om hulp 
te vragen, omdat iedereen dan zou weten dat hij 
het niet kon. Hij is nog een uurtje rond de machine 
blijven hangen, zich rot voelend, en heeft toen om 
een andere taak gevraagd. Suze komt daarentegen 
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enthousiast terug en vertelt dat ze dit soort werk erg 
leuk vindt. Bij doorvragen kom je erachter dat zij het 
gevoel heeft gekregen dat ze echt iets nieuws ont-
dekt heeft. Ze vertelt over het technisch probleem en 
dat ze eigenlijk niet wist hoe dit op te lossen. Na zelf 
een uurtje te hebben nagedacht en dingen te heb-
ben uitgeprobeerd is ze hulp gaan vragen aan een 
medewerker. Deze vertelde haar over de machine en 
liet haar dingen zien, waardoor ze zelf ineens een 
oplossing wist. En dat was nog de juiste ook! 

Wat zorgt ervoor dat leerlingen eenzelfde situatie 
zo anders interpreteren? Hoe kun je Jaap begeleiden 
bij het reflecteren op de ervaring? Als je leerlingen 
beter wilt voorbereiden op het vormgeven van hun 
eigen loopbaan en ze de juiste bagage mee wilt 
geven, is het belangrijk ze bewust te maken van 
hoe ze omgaan met uitdaging en tegenslag tijdens 
hun loopbaan. Onderzoek naar de leermentaliteit 
van leerlingen (uitgevoerd door expertisecentrum 
TechYourFuture, de Universiteit Twente en Hoge-
school Saxion) geeft inzicht in wat er in de hoofden 
van Jaap en Suze gebeurd kan zijn. Met het onder-
zoeksproject Set Your Mind! hebben we geprobeerd 
inzicht te krijgen in hoeverre het zelfbeeld van 
leerlingen over hun eigen ontwikkelmogelijkheden, 
oftewel hun leermentaliteit, invloed heeft op hun 
studiekeuzeprocessen. Daarnaast onderzochten 
we of we de leermentaliteit van leerlingen konden 
beïnvloeden. Naast dat we mooie resultaten hebben 
gevonden, leverde het onderzoek extra inzicht op 
over hoe we leerlingen kunnen helpen minder stress 
te ervaren bij loopbaankeuzes.

Groei-mentaliteit helpt zelfvertrouwen te 
behouden 
Je leermentaliteit is gestoeld op je onbewuste over-
tuiging over de veranderbaarheid van je intelligentie. 
Bij een groei-mentaliteit denk je dat intelligentie 
veranderbaar is en bij een fixed-mentaliteit denk je 
dat je het moet doen met de mate van intelligentie 
die je hebt meegekregen en daar niets in kan veran-
deren. Dit leidt tot een denkwijze die invloed heeft 
op hoe we omgaan met uitdagingen en tegenslag, 
oftewel de momenten dat er iets te leren valt. Je 
benadert deze momenten soms vanuit een groei-
mentaliteit en soms vanuit een fixed-mentaliteit 
en dat heeft een behoorlijke invloed op je gedrag. 
Leerlingen die vaker vanuit een fixed-mentaliteit 
reageren, zijn meestal sterker gericht op prestaties 
dan op het leren zelf. Dit uit zich bijvoorbeeld in 
het vermijden van uitdagingen, want die vormen 
inherent een risico dat je het niet kan. Leerlingen 
die vaak vanuit een fixed-mentaliteit denken, zien 
tegenslag als een bevestiging dat ze het niet kunnen 
en twijfelen daardoor sneller aan zichzelf (‘zie je wel, 
ik kan dit gewoon niet’). Ook geven ze sneller op, ze 
zien ergens moeite voor doen als iets negatiefs (‘als 
ik het zou kunnen, zou ik geen moeite hoeven doen’) 
en ze zijn gevoeliger voor stereotypegedachten. 

Meisjes die vaak vanuit een fixed-mentaliteit den-
ken, zullen dus eerder geneigd zijn te denken dat ze 
niet goed zijn in de bètavakken. Aan de andere kant 
zie je ook leerlingen die vanuit een groei-mentaliteit 
reageren op tegenslag. Zij zullen uitdagingen juist 
als leer-mogelijkheid zien, laten zich door tegenslag 
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niet uit het veld slaan en zoeken naar oplossingen 
en hulp en verliezen minder snel zelfvertrouwen als  
het even niet lukt. 

De invloed van leermentaliteit op studiekeuze 
Wij waren benieuwd of de leermentaliteit van 
leerlingen invloed heeft op hoe ze met studiekeuzes 
omgaan. Ons onderzoek onder leerlingen uit vwo 
5 met een N-profiel, heeft laten zien dat als leerlin-
gen denken dat hun aanleg voor bètavakken vast 
ligt (fixed-mentaliteit), hun zelfvertrouwen in de 
bètavakken lager is én ze minder geneigd zijn om 
een bètastudie te kiezen. Nu zou je kunnen denken 
dat de cijfers van deze leerlingen op de bètavakken 
dan misschien ook lager zijn, maar dat is niet het 
geval. Ze zijn gelijk aan de groep die meer vanuit een 
groei-mentaliteit denkt. Studiekeuze wordt dus niet 
alleen beïnvloed door hoe goed je ergens in bent, 
maar vooral door hoe goed je dénkt dat je ergens in 
bent. Sommige leerlingen sluiten geschikte bètastu-
dies dus misschien wel onterecht uit door een fixed 
bèta-mentaliteit. En dit zou zelfs sterker kunnen 
gelden voor meisjes. 

Lessenserie Set Your Mind!
Dit resultaat maakte ons nieuwsgierig of we dit zelf-
beeld zouden kunnen beïnvloeden. Daarom maak-
ten we een lessenserie voor vwo 5 leerlingen met 
een N-profiel, die vaak vanuit een fixed-mentaliteit 
dachten. We gingen met kleine groepjes leerlingen 
(tussen de 5-10 per groep) in drie lessen aan de slag 
met dit onderwerp. Middels opdrachten en uitleg 
gaven we de leerlingen inzicht in hun zelfbeeld en 
de effecten daarvan op gedrag. We leerden ze wat 
een groei-mentaliteit-manier van denken is en in 

welke situaties deze kan helpen. We oefenden met 
gedachten omdenken, lieten de leerlingen advies 
geven aan een fictieve leerling en lieten ze oefenen 
via een rollenspel. Ook gaven we uitleg over wat er 
gebeurt in je hersenen als je ergens op oefent. Deze 
kennis over de kneedbaarheid van onze hersenen is 
een krachtig middel om een groei-mentaliteit te sti-
muleren. Toen we deze groep leerlingen achteraf ver-
geleken met een vergelijkbare groep leerlingen die 
niet met de lessen meededen, zagen we dat de leer-
lingen significant meer vanuit een groei-mentaliteit 
waren gaan denken en dat ze meer zelfvertrouwen 
hadden gekregen in hun eigen bèta-capaciteiten. De 
interesse in een bètastudie was nog niet gestegen, 
maar dat was misschien ook wel teveel verwacht op 
basis van zo’n korte interventie. 

Minder gestrest kiezen 
Tijdens het maken van de lessen beseften we dat 
de theorie over zelfbeeld en leermentaliteit ook 
vertaald kan worden naar hoe je aankijkt tegen het 
maken van een loopbaankeuze. Heb je het idee dat 
je iets moet worden, dat je die ene studie moet zien 
te vinden in de hooiberg en dat je anders gefaald 
hebt? Of zie je je loopbaan als een dynamisch proces, 
waarin je voor dat moment de beste keuze maakt en 
je jezelf zal blijven ontwikkelen? Het helpt als leerlin-
gen beseffen dat de ‘juiste’ keuze niet bestaat, maar 
dat het een beste keuze is voor dat moment. En als 
ze dan toch niet gelukkig met die keuze zijn, zullen 
ze dat eerder wijten aan voortschrijdend inzicht en 
zich richten op het zoeken van oplossingen. 

Omdat de arbeidsmarkt verandert gaat het tegen-
woordig steeds minder om wat je wilt worden, maar 
welke richting je kiest. Hoe kun je weten wat je wilt 
worden als je 14 jaar bent en uit meer dan 20.000 
functies moet kiezen waarvan je het merendeel niet 
kent? Daarbij wisselen steeds meer mensen vaker 
van functie. Kortom, de arbeidsmarkt is flexibeler 
geworden en vraagt om mensen die dynamisch 
aankijken tegen hun loopbaan. Die zichzelf niet de 
vraag stellen ‘wat wil ik worden?’ maar ‘in welke 
richting wil ik mij ontwikkelen?’ Mensen die met een 
groei-mentaliteit omgaan met de uitdagingen die ze 
tegenkomen op hun pad. 

Meer weten?
s.i.vanaalderen@saxion.nl
www.techyourfuture.nl/a-121/de-rol-van-beta-mind-
set-bij-studiekeuze
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Tips voor het stimuleren van een groei-mentaliteit

Geef eerlijke feedback gericht op ontwikkeling en inzet en niet op 
vaststaande kenmerken van een leerling. Dus zeg niet bij profiel- of 
studiekeuze: ‘Je bent slim en goed in bètavakken, dat kan je makke-
lijk’, maar: ‘Als jij moeite doet en je gaat inzetten, ga je bij dit profiel 
heel veel leren’. En zeg zeker niet dat leerlingen ergens te dom voor 
zijn. Veel leerlingen geloven dat namelijk en zullen dan al bij voor-
baat de uitdaging niet meer opzoeken.

Als leerlingen zich afvragen of ze een bepaald profiel of een studie 
wel of niet aankunnen, verander dan de vraag naar: ‘Waarin en op 
welke manier wil jij je gaan ontwikkelen? Wat is je doel waar je 
naar toe wilt werken? En hoeveel moeite wil je daarin gaan steken?’ 
En als je verder wilt verdiepen: Hoe voelt het als ze iets kiezen en 
daar heel veel moeite voor moeten blijken te doen? Denken ze heel 
zwart-wit over hun eigen kunnen, vinden ze het eng uitdaging aan 
te gaan, denken ze dat ze falen als iets niet meteen lukt?


