
Sandra van Aalderen-Smeets onderzocht in het onderzoek Bèta-Mindset in hoeverre 

het zelfbeeld van leerlingen over hun eigen ontwikkelmogelijkheden invloed heeft op 

hun studiekeuzeprocessen. Eveneens onderzocht zij of de leermentaliteit van leerlingen 

beïnvloedbaar is. Haar gefundeerde conclusie? “Je studiekeuze wordt niet alleen beïnvloed 

door hoe goed je ergens in bent, maar ook door hoe goed je dénkt ergens in te zijn.” 

Haar onderzoek resulteerde onder andere in de lessenserie ‘Set your mind’ en andere 

instrumenten voor het onderwijs. Inmiddels is Sandra gestart met een tweede project 

waarin schoolleiders en schoolteams worden begeleid in hun schoolontwikkeling: “Ook 

zij zijn gebaat bij een leermentaliteit gericht op ontwikkeling. Dit project neemt net die 

extra stap waar andere schoolontwikkelingstrajecten ophouden.” Sandra gaat samen met 

uitgeverij Bazalt de vanuit het onderzoek opgeleverde inzichten in boekvorm uitgeven.                                                                                                                                        

                                

Praktische adviezen, richtlijnen 
en instrumenten

Het onderzoeksproject Bèta-Mindset zocht antwoord op de 

vraag welke invloed intra-persoonlijke factoren hebben op 

de keuze voor een bèta-opleiding. Sandra: “Het onderzoek 

had ook tot doel om tot praktische instrumenten te komen. 

We hebben daarom gericht ingezet op bruikbare richtlijnen 

en adviezen waarmee scholen de mindset van hun leerlingen 

kunnen beïnvloeden. Hiermee kunnen zij ingrijpen en werken 

aan een positievere mindset van leerlingen. Dit heeft geresul-

teerd in het lespakket Set your mind! en in uitgebreidere vorm 

in het boek dat in 2019 verschijnt.”

Van belang: twee manieren van denken                                                                                                                            
Hoe leerlingen denken over hun eigen leervermogen in de 

bètavakken lijkt een grote rol te spelen bij de keuze voor 

een bètastudie, vat Sandra het onderzoek samen: “We zien 

in het kader van het onderzoek Bèta-Mindset twee soorten 

denkwijzen. Wij noemen dat de zwart-wit leermentaliteit en 

de groeigerichte leermentaliteit. Kinderen die vaker denken 

vanuit een zwart-wit leermentaliteit gedragen zich alsof hun 

ontwikkeling al vaststaat. Als alles goed gaat, zien ze dit als 

bewijs van hun kunnen, maar wanneer ze falen of ergens 

veel moeite voor moeten doen, interpreteren ze dat als 

bevestiging dat het te hoog gegrepen is en geven ze het op. 

Ze kiezen voor vertrouwde dingen en vermijden uitdagingen. 

Het is aannemelijk dat leerlingen met deze houding minder 

snel kiezen voor technische opleidingen. Of, eenmaal daar, 

minder goed presteren.” De tweede leerhouding is de 

groeigerichte leermentaliteit. Sandra: “Leerlingen die vaker 

denken vanuit een groeimentaliteit zijn meer gericht op 

groei en ontwikkeling. Ze zijn minder bang om te falen en 

gaan daardoor sneller uitdagingen aan, zoals nieuwe dingen 

leren.” Deze leermentaliteit heeft een signi� cante invloed op 

de intentie om voor een bètastudie te kiezen, ongeacht de 

cijfers die leerlingen halen. Het is evident dat de groeigerichte 

houding in relatie tot de keuze voor technische studievakken 

een belangrijke attitude is. “Maar ook is het van belang hoe 

het onderwijs hiermee omgaat, zich erop organiseert en 

inricht”, vult Sandra aan.

Concreet instrument: 
de lessenserie ‘Set your mind!’                                                                                                   

Als reactie op de bevindingen in relatie tot de leermentaliteit 

is in het onderzoek Bèta-Mindset vervolgens de lessenserie 

‘Set your mind!’ ontwikkeld. Sandra: “Dit lespakket kunnen 

scholen gebruiken bij het mentoraat en studieloopbaanbe-

geleiding, maar ook breder voor het motiveren van leerlingen 

voor bèta-vakken.” Deze lessenserie is onder leiding van 

Sandra inmiddels uitgevoerd bij acht scholen voor voortgezet 

onderwijs: “Uiteraard hebben we de e� ecten daarvan onder-

zocht. De voorlopige resultaten laten zien dat de vwo 5-leer-

lingen op de acht scholen die de lessenserie hebben gevolgd, 

meer redeneren vanuit een groeimentaliteit dan leerlingen 

die de lessenserie niet hebben gevolgd. Daarnaast hebben 

deze leerlingen meer vertrouwen in hun eigen capaciteiten 

voor de bètavakken.”

Tweede onderzoeksproject met 
schoolleiders en schoolteams                                                          

Inmiddels is Sandra gestart met een tweede onderzoeks-

project met schoolleiders en schoolteams bij het Katholiek 

Onderwijs Enschede: “Weliswaar een apart project, maar 

het gaat in feite over hetzelfde onderwerp als in het project 

Bèta-Mindset. Kijk, dit onderwerp is voor iedereen van belang, 

niet exclusief voor leerlingen. Ook docenten hebben hier 

belang bij. In dit licht werd ik benaderd door een school uit 

Enschede. Zij gaven bij mij aan ervan doordrongen te zijn 

meer aan Wetenschap en Techniek (W&T) te willen doen. Hun 

team had al diverse cursussen gevolgd en nascholing gedaan. 

Ondanks die inzet constateerden zij dat het in de praktijk 

niet goed op gang kwam. Basisschoolleerkrachten vinden 

W&T vaak wat eng en complex. Ze zijn bang dat ze te weinig 

technische kennis hebben of dat het niet geschikt is voor hun 
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leerlingen. In feite zie je bij die basisschoolleerkrachten een 

onderliggende zwart-wit leermentaliteit. Dit bracht mij op de 

gedachte dat scholen die W&T of onderzoekend leren in hun 

lesprogramma willen implementeren ook gebaat zijn bij een 

groeigerichte leermentaliteit in het team!” Een nieuw inzicht. 

Sandra: “Als je kijkt naar teamontwikkeling wordt altijd ge-

zegd dat een gevoel van veiligheid in het team en vertrouwen 

hebben in elkaar de belangrijkste factoren zijn, maar er wordt 

nooit bij verteld hoe je dit voor elkaar krijgt. Denken vanuit 

een groeigerichte mentaliteit geeft je handvatten om dit 

gevoel in het team te creëren.” 

Docenten en teams helpen bij omslag naar 
een groeigerichte leercultuur

In dit onderzoek is het dé vraag of je een team vanuit een 

groeigerichte leermentaliteit kunt coachen in het implemen-

teren van W&T of onderzoekend leren. Sandra: “Op een zestal 

scholen voer ik dit onderzoek uit en uiteraard zijn dat allemaal 

scholen die al met een schoolontwikkelingsproject in zee 

gegaan zijn. Zoals W&T implementeren, meer doelgericht 

werken of gepersonaliseerd leren. Kortom, docenten die iets 

moeten veranderen in een aanpak die ze vaak al heel lang 

toepassen. Ik laat daarbij de onderzoekende/wetenschappelij-

ke insteek iets meer los en probeer heel praktisch en concreet 

in te spelen op de speci� eke situatie op deze scholen. We 

hopen door dit project te kunnen achterhalen of deze aanpak 

werkt en welke voorwaarden er zijn om een dergelijke aanpak 

vanuit leermentaliteit te laten slagen.” We hopen te bereiken, 

bouwen. Dat is iets wat bijna nooit gebeurt, want ze duiken 

doorgaans direct in de inhoud en activiteiten. We merken dat 

ons onderzoek concreet bijdraagt aan hoe een team groeit en 

ontwikkelt. De veranderkracht van het team wordt groter.” 

Ook schooldirecteuren begeleiden
Inmiddels slaat deze praktische aanpak zo goed aan, dat San-

dra ook is gevraagd haar coaching op schooldirecteurniveau 

in te zetten: “Je wilt liever niet dat er een extern iemand naar 

je school moet komen om te helpen dergelijke trajecten in 

te zetten. In de ideale situatie is de zittende directeur in staat 

de hiervoor benodigde cultuur te stimuleren en de verander-

kracht te mobiliseren en te vergroten. Cruciaal hierin is welke 

boodschap directeuren uitstralen naar hun team. De kunst is 

die van een pure resultaatgerichtheid en een afvinkcultuur 

om te buigen naar een teamontwikkelingsproces waarbij je 

knelpunten identi� ceert en vertrouwen in elkaar en in het 

team stimuleert. Je veilig voelen om mislukkingen te delen 

en van elkaar kritiek te ontvangen is in dit ontwikkelproces 

cruciaal. In dit onderzoek kunnen we ook schooldirecteuren 

hierin coachen.”

Ook in boekvorm beschikbaar
De inzichten en materialen uit de verschillende projecten ver-

schijnen in 2019 in boekvorm bij uitgeverij Bazalt. De opzet 

van het boek biedt een praktische insteek, waarmee zowel 

docenten en mentoren als bestuurders aan de slag kunnen, 

in de klas en buiten de klas. Sandra: “Het boek zal bestaan uit 

stelt Sandra, dat teams nauw samenwerken, kritiek durven 

geven en ontvangen en successen en tegenslagen gaan 

delen. Sandra: “Ook van belang is dat zij gaan bese� en dat er 

niet een kant-en-klare route klaarligt naar het implementeren 

van W&T of onderzoekend leren, maar dat ze zelf moeten uit-

zoeken en ontdekken hoe ze de W&T-didactiek of methoden 

kunnen implementeren in hun eigen schoolcontext.” 

Permanent ontwikkelproces
Eveneens is het cruciaal, geeft Sandra aan, dat zij dergelijke 

trajecten niet zien als een af te vinken route van A naar Z, 

maar het leren omarmen als een permanent proces waarin 

je met elkaar steeds in ontwikkeling blijft en ook mág falen. 

Sandra: “Met deze teams werk ik heel erg aan de vóórkant, op 

basis van heldere vragen zoals: wat verwacht je eigenlijk van 

dit W&T project of onderzoekend ontwerpen? Je hoeft het 

niet meteen te kunnen en er goed in te zijn. Het is veel meer 

een groeiproces en een teamontwikkeling waarbij je elkaar 

helpt en ondersteunt en samen verder groeit. In dit onder-

zoek richt ik mij dus niet op leerlingen, maar op de teams, 

hun directeuren en uiteindelijk ook schoolbesturen. Daarmee 

werk ik tegelijk aan twee doelen: de groeigerichte mentaliteit 

van teams stimuleren en zorgen dat deze teams op hun beurt 

de groeigerichte mentaliteit van hun leerlingen stimuleren.” 

Het onderzoek is op twee van de zes scholen inmiddels 

afgerond. Sandra: “Wat belangrijk is: door dit project geef je 

teams en docenten de tijd en ruimte om hun teamfunctio-

neren te bespreken en daarmee een lerende cultuur op te 
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voorbeelden, theorie, inspirerende teksten en werkvormen 

voor docenten én leerlingen. Het geeft kennis en inzicht in 

leergedrag.” Deze uitgave maakt de relevantie van dit concept 

voor docenten kenbaar, geeft verdiepende achtergrondin-

formatie en laat vaardigheden oefenen. Sandra: “Het laat je 

nadenken over je eigen overtuigingen over de ontwikkeling 

van jezelf en de ander. Het maakt je bewust van de woorden 

die je gebruikt, beoordelingen die je geeft en hoe je je lessen 

vormgeeft.” Deze uitgave valt samen met een trainingsaanbod 

voor docenten in het VO dat Bazalt aanbiedt voor vmbo, havo 

en vwo. Sandra: “Het boek zal naar verwachting het Neder-

landse onderwijs, en ook lerarenopleidingen en schoolbestu-

ren, inspireren en ondersteunen in een kwaliteitsslag.”


