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Sinterklaas als metafoor



Mindset

• Een aantal samenhangende
• Meestal impliciete 
• Voor henzelf vanzelfsprekende
• Assumpties, opvattingen en kennisonderdelen
• Vaak met emotionele lading
• Vaak rondom een kernidee, basisassumptie
• Die het gedrag van deze mensen blijvend bepalen
• Van individuen of groepen 3



Mindsets over de mind

• Groeimindset

• Statische mindset
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Automatic processing: driving on 
the left or right side



Wanneer terugval op automatisme?

• Complexiteit
• Onverwachte dingen
• Vermoeidheid
• Stress
• Extreme oplettendheid
• Focus op iets anders
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But it is even worse: we do 
not know that we do it



Enkele kenmerken met grote gevolgen:

• Mindsets zijn automatismen
• Mindset kan op elk moment worden opgeroepen door aard feedback, 

soort van uitdagingen, vragen, enz.
• Mindsets kunnen veranderen / veranderd worden
• Mindsets zijn domeinspecifiek: taal, wiskunde, zingen, tekenen, e.d.
• Ook belangrijke implicatie van groeimindset: het leren zelf is ook te 

leren (learning to learn)
• Mindsets komen, zelfs zonder dat je het weet, in complexe situaties 

vanzelf weer op



Onderwijs

• Zeer complexe set van taken
• Duizend dingen tegelijk doen en overzien
• Ogen in je rug hebben

• Dan spelen automatismen een wezenlijke rol



In het onderwijs

Groeimindset
• Leren leren centraal

• Leer-, denk- en motivatie-
strategieen expliciet aanleren
• Je kunt alles leren

• Als je iets niet kunt, heb je het 
nog niet geleerd: not yet

Fixed mindset
• Leren en leeruitkomsten 

centraal
• Leren leren is niet goed 

mogelijk
• Aanleg begrenst mogelijkheden 

om te leren
• Leerlingen kunnen niet meer 

dan hun aanleg en opvoeding 
hen meegeven



Het gaat niet om de mindsets van de docent maar 
om die van de student!

Hoe kan de docent bijdragen aan mindshifts die student door moet
maken om te leren met high impact.



Mindshift 2: van gestuurd naar zelfgestuurd leren

• Oftewel: meer ruimte voor personalisatie / vraag gestuurd / 
zelfstandig leren



Leer-
doelen

Leer-
resultaten

Tijd
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Feedback op leren

Oriën-
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eigen leer-
doelen

zelf-
toetsing

eigen 
tijd

eigen 
plaats

eigen leer-
strategie

zelf-regulatie van het leren

zelf-feedback op leren

zelf oriën-
teren, zelf 
plannen
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Aspecten van personalisatie

• Van voorbepaalde doelen naar eigen doelen
• Van “er is voor je gedacht” naar “zelf bedenken”
• Van voorgeschreven strategieën naar eigen strategieën
• Van vastgelegde tijd naar eigen tijd
• Van vastgelegde plek naar eigen plek
• Van vaste toetsing naar zelftoetsing
• Van externe feedback naar zelf-feedback
• Van externe regulatie naar zelfregulatie



Assessment for learning occurs when teachers use 
inferences about student progress to inform their 
teaching. (formative)

Assessment as learning occurs when students reflect 
on and monitor their progress to inform their future 
learning goals. (formative)

Assessment of learning occurs when teachers use 
evidence of student learning to make judgements on 
student achievement against goals and standards. 
(summative)

Mindshift 3: assessment for en as learning



Mindshift 4: van reproductie gericht naar dieper
en betekenisgericht leren



Van Rossum & Hamer (2010)



Mindset 1 reproductiegericht 
leren

Leren = memoriseren en 
reproductief toepassen 

Onderwijs is helder uitleggen 

Toets = kennis- en geleerde 
toepassingen 

Mindset 2 betekenisgericht leren 

Leren = innovatief toepassen, 
nadenken, mening beargumenteren 
en zelfontwikkeling 

Onderwijs is aan het denken zetten 

Toets is mengsel van kennis, nieuwe 
toepassing en inzicht 



Concept-context benadering



Hattie en Donoghue, 2016



Dieper en betekenis gericht leren

• Diepgaander begrijpen
• Onbekende toepassingen
• Integreren en relateren
• Argumenteren en verantwoorden
• Problemen oplossen
• Contextualiseren
• Ontwerpen en creëren
• Onderzoeken
• Beoordelen en evalueren



Statische 
Mindset
en assessment 
of learning

Groei
Mindset en 
assessement
for en as learning

Reproductie Mindset
en gestuurd leren

Diep leren Mindset
en zelfregulatie



Meer diepgang 
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Meer diepgang 
willen bereiken

Vaak toetsen
Beoordelen
Voorspellen
Structuur
Op niveau
Voor het examen

Hogere verwachtingen
voor iedereen

Echt diep leren leren
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Meer diepgang 
willen bereiken

Gewoon presteren

Hogere verwachtingen
Vaak feedback
Procesfeedback
Formatief toetsen
Je kunt alles leren
Leren reproduceren

Echt diep leren leren
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en assessment 
of learning

Groei
Mindset en 
assessement
for en as learning

Reproductie Mindset
en gestuurd leren
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Diepgaander begrijpen
Integreren en relateren
Argumenteren en verantwoorden
Problemen oplossen
Contextualiseren
Ontwerpen en creëren
Beoordelen en evalueren

Gewoon presteren Hogere verwachtingen
voor iedereen

Echt diep leren leren
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Meer diepgang 
willen bereiken

Gewoon presteren Hogere verwachtingen
voor iedereen

Leren diepgaand te leren
Leren zelfregulerend te leren
Leren contextualiseren
Leren decontextualiseren
Kritisch leren denken
Creatief leren denken
Leren ontwerpen
IdentiteitsontwikkelingStatische 

Mindset
en assessment 
of learning

Groei
Mindset en 
assessement
for en as learning

Reproductie Mindset
en gestuurd leren

Diep leren Mindset
en zelfregulatie



Ophouden te 
geloven in 
Sinterklaas:
Hands-on
experience



Sinterklaas

• Ervaringsleren
• Automatische reacties
•Mindsetverandering kost veel tijd
• Alle deelopvattingen dienen één voor één 

ontkracht te worden
• Sommige bronnen worden meer geloofd dan 

andere
• Tijdelijke terugval in geloof als dit beter 

uitkomt
• Doorvertaling naar actieperspectief lastig



Ontwerpen in fasen

1. Wat zijn de mindsets, kernideeën en handelingsperspectieven
2. Wie zijn de mensen die niet willen, niet weten, niet durven, niet 

kunnen
3. Ondersteun voorbereiden / plannen
4. Begeleid het Doen
5. Plan ook het onderhoud
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1. Bewust niet willen

• Urgentiebesef
• Sense of excitement
• Cognitief conflict
• Groepsdruk mobiliseren
• Weerstand tegen verandering doorbreken

19 december 2013 afscheidscollege 35



2. (Nog) niet willen

• Confrontatie met tegenstrijdige informatie
• Wijzen op negatieve gevolgen van huidig gedrag
• Evidence base beschikbaar maken: wetenschap
• Overbruggen: geleidelijke overgang mogelijk maken
• Architecture of variation: verschillen binnen mindset

zichtbaar maken
• Grenspraktijken: confrontatie tussen mindsets in 

praktijk

19 december 2013 afscheidscollege 36



3. Niet kunnen

• Demonstratie van nieuw gedrag (model-leren)
• Experimenteren
• Cognitief afleren

19 december 2013 afscheidscollege 37



4. Niet durven

• Verhogen zelfvertrouwen
• Hands-on experience opdoen
• Oefenen in veilige situaties
• Verleid worden om gedrag te vertonen zonder gewijzigde opvattingen

19 december 2013 afscheidscollege 38


