
GROWTH MINDSET
Leerlingen en leraren aan zet

We zien graag dat leerlingen en leraren zichzelf uitdagen, nieuwsgierig 
zijn om nieuwe dingen te leren en niet bang zijn om fouten te maken. Dat 
ze durven te experimenteren en leren van hun fouten door de volgende 
keer een andere strategie toe te passen. Leerlingen en leraren die 
denken in mogelijkheden en plezier beleven aan het leren van nieuwe 
vaardigheden of kennis. Deze mensen bezitten een growth mindset, 
een voorwaarde om zelfsturing te kunnen geven en tot leren te komen.

Die growth mindset heeft niet alleen een aantoonbaar positief effect op 
prestaties en schoolresultaten maar leert je ook na te denken over wat 
je nodig hebt om optimaal te kunnen leren en presteren. Leerlingen die 
durven aangeven wat voor hun het best mogelijke onderwijs is, vinden 
wij leerlingen met lef. Dat vraagt ook om leraren met lef die zich open 
durven stellen.

Mensen met een growth mindset
- Zijn gemotiveerd om nieuwe 
dingen te leren
- Denken in mogelijkheden 
wanneer zich problemen 
voordoen
- Zijn gefocust op hun eigen 
leerproces 
- Gebruiken feedback om beter 
van te worden

CAROL DWECK

WAT GAAN WE DOEN?
Voor leraren hebben we een tweedaagse training ontwikkeld waarin we leraren opleiden tot experts in 
de eigen school op het gebied van mindsets. Wat we gaan doen:
De eigen mindset verkennen
Een kennispositie opbouwen over mindsets en het gedrag van mensen
Verdiepen in leerprocessen
Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op onze mindsets
Een procesaanpak ontwikkelen voor de eigen school om een cultuur van growth mindset te laten 
ontstaan

LERAREN

Voor leerlingen in het VO hebben wij een lessenreeks ontwikkeld van 4 tot 6 lessen:
De verschillen tussen een fixed en growth mindset
Hoe je mindsets bij jezelf en een ander kunt herkennen
Hoe deze mindset van invloed is op hun gedrag op school
Hoe ze een fixed mindset om kunnen buigen naar een growth mindset
Hoe ze in hun eigen klas een growth mindset kunnen bevorderen

LEERLINGEN
Leerlingen presenteren 

aan hun leraren hoe 

hen te helpen bij het 

vasthouden van een 

growth mindset.

Wil je meer weten over wat wij bij jou op school kunnen doen? 
Ga naar www.lerarenmetlef.nl of stuur ons direct een bericht via info@lerarenmetlef.nl 
Alles is op maat mogelijk. Een eerste indicatie van de kosten:
€ 1200,- per lessenreeks voor een klas
€ 3500,- per training voor leraren (8- 12 personen)
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