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Vele basisscholen besteden tegenwoordig aandacht aan de mindset van
kinderen. Heeft een leerling een growth mindset, waarbij de leerling de
opvatting heeft dat intelligentie veranderbaar is? Of heeft de leerling een fixed
mindset, waarbij de leerling de opvatting heeft dat intelligentie vast staat?
Waarom besteden zoveel basisscholen hier tegenwoordig eigenlijk aandacht
aan? Hangt de mindset van leerlingen wel samen met de prestaties en inzet? En
hoe zit het met de mindset van de leerkracht? In dit onderzoek is de rol van
mindset in het basisonderwijs onderzocht.
Wat is mindset?
Mindset wordt gezien als de overtuigingen
die iemand heeft over intelligentie (Dweck
& Leggett, 1988). De mindsettheorie gaat
er vanuit dat cognitieve, affectieve en
gedragskenmerken samenhangen met
iemand zijn overtuigingen over de
maakbaarheid van intelligentie. Een
leerling met een fixed mindset zou
uitdagingen uit de weg gaan, terwijl een
leerling met een growth mindset
uitdagingen juist zou zien als een kans om
de intelligentie te veranderen.

Onderwijsmythe
Zijn
er
al
bewijzen
voor
de
mindsettheorie? Er zijn verschillende
onderzoeken die gekeken hebben naar de
samenhang tussen mindset van leerlingen
en de prestaties en inzet. Enkele
onderzoeken vinden wel effecten van
mindset op prestaties (Good, Aronson, &
Inzlich, 2003; Paunesku en collega’s, 2015;
Yeager en collega’s, 2016). Andere
onderzoeken spreken de mindsettheorie
juist tegen en vonden geen relatie tussen
mindset en prestatie (Bahníck & Vranka,
2017; Li & Bates, 2017). Omdat nog weinig
onderzoeken naar mindset uitgevoerd zijn
bij basisschoolleerlingen, is het van belang
dat hier meer duidelijkheid over komt.
Ook is nog weinig onderzoek gedaan naar
de mindset van de leerkracht. Wellicht
beïnvloedt de mindset van de leerkracht
de mindset van de leerlingen. Of geeft een
leerkracht met een growth mindset anders
les, door bijvoorbeeld meer te focussen op
strategieën of andere feedback te geven,
waardoor de prestaties van de leerlingen
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stijgen. Vanwege de tegenstrijdige
resultaten van eerder onderzoek, is in dit
onderzoek daarom nagegaan of mindset
daadwerkelijk tot positieve uitkomsten
leidt of dat het behoort tot de
onderwijsmythes.
Onderzoeksvragen
In mijn onderzoek zijn verschillende
onderzoeksvragen onderzocht. Allereerst
is gekeken of de mindset van de leerling
samenhangt met de prestaties en inzet
van de leerling. Ten tweede is gekeken
naar de samenhang tussen de mindset van
de leerkracht en de prestaties en inzet. Als
laatste is gekeken of de mindset van de
leerkracht samenhangt met de mindset
van de leerlingen.

leerkracht is een andere vragenlijst
gebruikt. Verder zijn de CITO-scores van
de leerlingen van begrijpend lezen en
rekenen
opgevraagd
uit
het
leerlingvolgsysteem.

Resultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat de
mindset van de leerlingen niet significant
samenhangt met de prestaties en inzet
van de leerlingen. Ook de mindset van de
leerkracht hangt niet significant samen.
Als laatste hangt de mindset van de
leerkracht niet samen met de mindset van
de leerlingen. Deze resultaten lijken erop
te wijzen dat mindset geen cruciale rol
speelt
in
de
ontwikkeling
van
basisschoolleerlingen.
Hoe kan dat?
Bij het interpreteren van de resultaten
moet wel rekening gehouden worden met
de manier waarop dit onderzoek
uitgevoerd is. Zo is alleen gekeken naar de
prestaties van de leerlingen op één
moment. Daardoor is het niet mogelijk om
de groei van leerlingen te bepalen. Het
zou kunnen dat de mindset niet
samenhangt met prestaties zelf, maar met
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1965
leerlingen
en
77
Hoe kan het dan dat
leerkrachten uit de groepen 5
onderzoeken
bij
t/m 8 hebben deelgenomen aan het
middelbare scholieren en studenten wel
onderzoek. De mindset van de leerlingen
effecten vinden van mindset? Dit is een
en de inzet zijn gemeten door middel van
interessante vraag. Een mogelijke
een vragenlijst. Voor de mindset van de
verklaring
kan
liggen
in
de
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hersenontwikkeling (Fuster, 2002; Piaget,
1952).
Bij
kinderen
in
de
basisschoolleeftijd is de prefrontale cortex
nog niet volledig ontwikkeld. Dit gedeelte
van de hersenen is verantwoordelijk voor
abstract denken. Intelligentie is een
abstract begrip. Misschien wel te abstract?
De verklaring kan ook liggen in een
discrepantie tussen gedrag en opvatting.
Je kent het vast wel, die leerling die aan
het begin van het schooljaar als
klassenregel aangeeft het belangrijk te
vinden respect voor elkaar te hebben. Een
paar weken later is die leerling betrokken
bij pestgedrag. Dit is een voorbeeld van
discrepantie in gedrag en opvatting. De
leerling heeft de opvatting dat respect
belangrijk is, maar kan dit nog niet
koppelen aan zijn eigen gedrag. Bij
mindset zou dit ook het geval kunnen zijn.
Dat een leerling een bepaalde opvatting
heeft over intelligentie, wil nog niet
zeggen dat de leerling daar ook naar
handelt.
Onderwijsmythe of niet?
Is mindset nu een onderwijsmythe of niet?
Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen
hoe het komt dat in de basisschoolleeftijd
geen bewijzen worden gevonden voor de
mindsettheorie. Totdat hier duidelijkheid
over is, is het advies aan scholen zich te
richten op de onderwerpen waarvan wél
al bewijzen voor gevonden zijn.
Bijvoorbeeld het geven van feedback op
proces- en regulatieniveau (Hattie &
Timperley, 2007). Focus op wat werkt, dan
krijg je de beste resultaten.
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Focus op wat werkt, dan krijg je de
beste resultaten.
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Bijlagen
Bijlage A – Infographic van het onderzoek
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Bijlage B – Abstract masterthesis
Abstract
Mindset is de laatste jaren een populair begrip in het onderwijs geworden. Er is echter veel
discussie over de vraag of een growth mindset daadwerkelijk bijdraagt aan de prestaties en
inzet bij leerlingen in het basisonderwijs. In dit onderzoek is ten eerste gekeken naar de
samenhang tussen de mindset van leerlingen en hun schoolprestaties en inzet. Ten tweede is
gekeken naar de samenhang van de mindset van leerkrachten met de schoolprestaties en inzet
van de leerlingen. Hierbij is tevens onderzocht of de mindset van leerlingen een mediërende
rol speelde. Bij 1965 leerlingen en 77 leerkrachten uit de groepen 5 tot en met 8 van elf
verschillende basisscholen is een vragenlijst afgenomen. Tevens zijn de CITO-scores van de
leerlingen opgevraagd. Multilevel analyses lieten zien dat geen sprake was van mediatie.
Zowel de mindset van leerlingen als de mindset van leerkrachten hingen niet samen met
prestaties en inzet. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat mindset bij de doelgroep
basisschoolleerlingen, niet bijdraagt aan prestaties en inzet van de leerlingen.
Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe het kan dat bij deze doelgroep, in tegenstelling tot
onderzoek bij middelbare scholieren en studenten, geen samenhang wordt gevonden.
Keywords: mindset, inzet, prestaties, basisonderwijs, leerkrachten, leerlingen, multilevel
analyse
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