
Wat doet je                          eigenlijk?

Vult het de ruimte op tussen je oren?

Hallo, is daar
iemand?

Ik zie alleenmaar roze spul.

Ja, dat is waar ... maar je brein kan nog veel meer!



Zo kan je brein sneller berichten doorgeven

en wordt een deel van je brein GROTER 

en sterker. Fouten maken helpt je bij het 

leren, omdat je brein nieuwe dingen blijft proberen 

en blijft          R - E - K - K - E - N               totdat   

      je het antwoord hebt gevonden dat je zocht. 

            Je vormt een elastischer brein als je     

         nieuwe dingen leert die verder gaan 

         met wat je al eerder geleerd hebt.

Het brein           dat ervoor zorgt dat              JIJ 

bent wie je bent is een geweldig orgaan! Het regelt 

wat je denkt, doet, voelt en onthoudt. Je brein 

groeit erg snel tijdens de eerste tien jaar van je 

leven                 en nu weten we dat je het kunt  

helpen groeien. Als je druk bezig bent om iets  

                  nieuws te leren, groeien er verbindingen   

     uit neuronen die 

   zich vastmaken 

   aan andere neuronen.
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Zij rekken hun 
breinen - vaak!

Daarom is het
 zo zwaar!

Bazalt voor beter onderwijs
Je Fantastische Elastische Brein is een uitgave van Bazalt. Met Bazalt realiseer je aantoonbaar beter 
onderwijs. Want Bazalt koppelt wetenschap aan de dagelijkse praktijk. We bieden werkwijzen waarvan 
onderzoek bewijst dat ze effect hebben. 
Uitgebreide informatie staat op onze website: www.bazalt.nl/educatieve-uitgaven.

Onze kennis over optimaal leren en lesgeven vind je terug in onze uitgaven. Enkele uitgaven die aansluiten 
bij dit boek zijn: 

Meer informatie over growth mindsets vind je op de website www.growthmindsets.nl.

Basis voor Succes

Mindsets
op school

Bewerkt door Madeleine Weij-van Wanrooij en Jankees Dekker 
met Katja Bosch en Wouter Camps

Mary Cay Ricci

In samenwerking met

M
ind

sets op
 school 

M
ary Cay Ricci

Jonge kinderen hebben grote dromen over wat ze kunnen worden: astronaut, dieren-
arts, profvoetballer of juf. De growth mindset-theorie laat zien hoe belangrijk het is dat
kinderen zich ervan bewust zijn hóe ze leren en hoe zij zich kunnen ontwikkelen om 
hun dromen waar te kunnen maken: door gemotiveerd te zijn, doorzettingsvermogen 
te tonen en van fouten te leren. Mindsets op school geeft bij deze theorie veel praktische
suggesties aan leraren, schoolleiders én ouders om leerlingen daarbij te helpen. Hoe
creëer je een growth mindset-cultuur in de school en in de klas en hoe neem je ouders
daarin mee? Als lezer word je uitgedaagd je eigen overtuigingen en mindset te verken-
nen en deze bespreekbaar te maken. 

Mindsets op school is een goed onderbouwd, praktisch boek waarmee leraren hun 
leerlingen een liefde voor leren kunnen bijbrengen. 

“Een praktisch en onmisbaar boek voor schoolleiders, leraren en ouders die de motivatie 
van kinderen voor leren willen verhogen en ze gelijke kansen willen geven. 
Dit boek verandert je denken over succes en intelligentie van leerlingen in de klas.”
H.H. van Alphen, Lid College van Bestuur, Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
(SCOL) 

“Mindset: hoe geef je dat vorm in de klas, in de school en met de betrokken ouders? Dit boek
zoomt hierop in en geeft praktische voorbeelden en tips. Dat is precies wat ik als leerkracht
nodig heb. Mooi is ook de aandacht voor de werking van je hersenen, en hoe je dit inzichtelijk
maakt voor kinderen.
Dit boek sluit goed aan bij formatieve assessment. Een aanrader!”
Arja Kerpel, redactie wij-leren.nl
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