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Ter intro

• Annemieke van Nifterik

• Mieke Cousijnsen

• Els Roskam – Pelgrim

• Wie zijn jullie?



Ter intro

• Noord - Oost – Zuid – West?

• Hogeschool – Universiteit – Overig?

• Docent – Onderwijskundige – Student – Directie – Overig?



Ter intro

Gelijk even aan het werk! 

• Brainstorm in groepen van 4 of  5 personen:

• Met welke redenen komen studenten naar een inzagemoment?

• Welke studentfactoren zouden invloed kunnen hebben op het wel/niet komen naar het 
inzagemoment?

(kortom, welk ‘type’ student komt? Welke niet?)



Verschillen tussen studenten – de literatuur

Fixed minset & Growth mindset

Bron: Dweck & Legget, 1988



Bron: http://artikelencoertvisser.blogspot.nl/2012/04/introductie-mindset.html. 



Verschillen tussen studenten – de literatuur

• Invloed mindsets op motivatie om te leren

(Haimovitz, Wormington & Corpus, 2011)

• Invloed mindsets op locus of  control 

(Bodill & Roberts, 2013)

• Invloed van mindsets op interpersoonlijk gebied 
(King, 2012; King, McInerney, & Watkins, 2012)



Eigen onderzoek 

• Onderzoeksvraag

“Verschillen studenten met een fixed-mindset van studenten met een growth
mindset wat betreft hun doelen met een inzagemoment?”



Eigen onderzoek

• Methode

- Vragenlijstonderzoek

- 176 eerstejaarsstudenten Commerciële Economie 

- Haagse Hogeschool en Avans Hogeschool

- 110 man, 66 vrouw. 

- Gemiddelde leeftijd was 19,55 jaar (SD = 1,59). Min. 17 jaar, max 24 jaar. 



Eigen onderzoek

• Resultaten

- Geen effect cijfer op redenen

- Geen effect toetsvorm op redenen

- Geen effect van mindset op wel/niet bezoeken inzagemoment

- Geen effect mindset op redenen



Verbinding met de praktijk

• Inzagemoment:

Terugkijkend naar de redenen die we vooraf  hebben opgeschreven

- Denken we er met de nieuwe informatie anders over?

- Welke lijken nu het meest voor de hand te liggen?

• Mindsets:

- Zie je de mindset theorie terug in je eigen onderwijs?

- Zou je de theorie kunnen gebruiken (los van het inzagemoment) om je onderwijs te verbeteren?
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