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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 
Opvattingen en verwachtingen van docenten, al dan niet onbewust, beïnvloeden hun gedrag en 

dat van de leerlingen in de klas en daarmee ook de leerresultaten van leerlingen. De opvattingen 

die de leerlingen zelf hebben over leren en doceren kunnen eveneens gevolgen hebben voor hun 

uiteindelijke leerresultaten. Deze opvattingen kunnen daarbij gender- of vakgebied gerelateerd 

zijn. Eén van de specifieke opvattingen heeft betrekking op de maakbaarheid van intelligentie: is 

intelligentie een vaststaand gegeven (fixed mindset) of is het veranderbaar (growth mindset)? 

Hoe er over maakbaarheid van intelligentie wordt gedacht, kan effect hebben op zelfvertrouwen 

en de manier waarop met nieuwe uitdagingen wordt omgegaan. Het doel van dit proefschrift was 

het onderzoeken van (onbewuste) gender- en vakgebied gerelateerde opvattingen van zowel 

leerlingen als docenten die ten grondslag liggen aan hun gedrag in de klas. Vier studies 

onderzochten achtereenvolgens 1) docentopvattingen met betrekking tot carrière, bekwaamheid 

voor de bèta vakken en leerstijlen van jongens en meisjes, 2) docentopvattingen over 

maakbaarheid van intelligentie (mindset): relatie tussen deze opvatting en de waardering voor de 

prestaties van leerlingen, 3) de relatie tussen de mindset en de feedback die docenten geven en 

4) de opvattingen van leerlingen over diverse aspecten van gedrag en leren in de klas. Hoofdstuk 
1 bevat een introductie en beschrijft de doelstellingen van dit proefschrift. . 

In hoofdstuk 2 wordt het onderzoek beschreven naar de invloed van twee docent kenmerken, te 

weten gender en vakgebied, op de vorming van onbewuste opvattingen met betrekking tot 

carrière keuze, bekwaamheid voor bètavakken en leerstijlen. Om de onbewuste opvattingen te 

meten, hebben docenten twee bestaande Implicit AssociationTests, de IAT-genderCareer en de 

IAT-genderScience en een speciaal voor dit onderzoek ontworpen nieuwe IAT, de IAT-

genderLearningStyles, ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat gender en vakgebied geen rol spelen 

bij de carrièreopvattingen, maar wel bij de opvatting over geschiktheid voor bètavakken: vrouwen 

werkzaam in de bèta-vakken (wiskunde) hebben significant minder sterk gender-gerelateerde 

opvattingen over de bekwaamheid voor wiskunde dan mannelijke wiskunde docenten. Zowel 

gender als vakgebied heeft eveneens invloed op de opvattingen over leerstijlen van meisjes en 

jongens: mannelijke én wiskunde docenten maken sterker onderscheid tussen de leerstijlen van 

meisjes en jongens in vergelijking met vrouwelijke en niet-wiskunde docenten. Deze bevindingen 

bevestigen het bestaan van gender-stereotiepe opvattingen en de invloed van gender en 

vakgebied op de opvattingen van docenten. 

In Hoofdstuk 3 worden twee onderzoeken besproken. Onderzoek 1 bespreekt de mindset over 

maakbaarheid van intelligentie bij docenten, en de invloed hiervan op de mate waarin docenten 



leerprestaties waarderen. Allereerst is met behulp van de ‘Theorie of Intelligence Questionnaire’ 

de mindset van de docenten onderzocht: ‘fixed’ of ‘growth’ mindset. Bij een fixed mindset wordt 

ervan uitgegaan, dat intelligentie vast staat; er is een bepaalde mate van intelligentie, die niet 

veranderd kan worden. De growth mindset daarentegen veronderstelt dat intelligentie wél te 

veranderen is, door inspanningen en oefenen. De resultaten laten zien dat van de proefpersonen, 

ruim 39% een fixed en ruim 32% een growth mindset heeft (de overigen worden als ‘ín-between’ 

gecategoriseerd. Vrouwelijke docenten worden sterker gelinkt aan een growth mindset dan hun 

mannelijke collega’s. Docenten met een growth mindset, waarderen vooruitgang in de prestaties, 

ongeacht of ze voldoende waren of niet, iets sterker dan docenten met een fixed mindset. Dit is 

een belangrijke constatering, omdat het voor een leerling in verband met zijn motivatie van belang 

is dat de leerkracht oog heeft voor vooruitgang en inspanningen. 

 

Vervolgens is in onderzoek 2, de invloed van de mindset op de wijze waarop docenten feedback 

geven onderzocht. Om dit te kunnen doen zijn bij 23 docenten video-opnames gemaakt tijdens 

een reguliere les (Nederlands of wiskunde). Feedback wordt in de literatuur op vele verschillende 

manieren gedefinieerd en gecategoriseerd. In dit onderzoek werd een onderscheid gemaakt 

tussen growth en fixed feedback. Growth feedback omvat 1) persoonlijke komplimenten of kritiek 

voor wat een leerling doet (“goed zo, jij hebt het goed geprobeerd) en 2) opmerkingen over hoe 

de resultaten bereikt zijn en verbeterd kunnen worden: vragen over gebruikte strategieen, 

inspanningen, mogelijke volgende stappen, hints enz. 

Onder fixed feedback verstaan we 1) opmerkingen en kritiek over hoe een leerling is (“jij bent erg 

slim”, je bent niet snugger”, opmerkingen over karaktertrekken, vaardigheden) en 2) commentaar 

op welke resultaten behaald zijn (goed/fout). Van alle feedbackopmerkingen is ruim 27,5% growth 

gerelateerd en daarvan bestaat 1,25% uit persoonlijk complimenten over wat er gedaan is ( “jij 

hebt die oefening op de goede manier gedaan”) en voor de rest uit vragen en opmerkingen over 

gebruikte strategieën, mogelijke andere oplossingen, enz. Van alle feedbackopmerkingen is bijna 

29 % fixed, waarvan 1,25% persoonlijke kritiek (“jij bent niet slimmer….”), de overige fixed 

opmerkingen betreffen de eindresultaten (“het antwoord is fout”). Opmerkelijk genoeg is er een 

negatieve samenhang tussen mindset en de hoeveel growth feedback die gegeven: docenten 

met een fixed mindset geven meer feedback. Over het algemeen wordt er slechts in beperkte 

mate growth feedback gegeven in klassensituaties. Gezien het belang van growth feedback voor 

de prestaties van leerlingen, is extra aandacht voor de wijze waarop feedback wordt gegeven 

essentieel. 
 



Hoofdstuk 4 belicht de opvattingen van de leerlingen met betrekking tot maakbaarheid van 

intelligentie in relatie tot hun leren en gedrag in de klas, en de verschillen tussen meisjes en 

jongens hieromtrent. Om de informatie hieromtrent te verzamelen hebben de leerlingen de Theory 

of Intelligence Questionnaire ingevuld, zoals dat ook door docenten gedaan is beschreven in 

hoofdstuk 3. Uit de resultaten blijkt dat ruim 54% van de leerlingen een fixed mindset heeft, (in 

tegenstelling tot 39% bij de docenten, zie hoofdstuk 3) en “slechts” 27% een growth mindset. Dat 

zou gevolgen kunnen hebben op de wijze waarop door de leerlingen omgegaan wordt met 

nieuwe/moeilijke leerstof en tegenvallende resultaten. In eerder onderzoek is aangetoond dat 

tegenvallende cijfers gezien worden als persoonlijk falen. Als gevolg daarvan kunnen leerlingen 

de moed opgeven, en zakken de resultaten verder weg. Aanvullend op de resultaten van het 

kwantitatieve onderzoek (Theory of Intelligence Questionnaire), blijkt uit de kwalitatieve data dat 

bij bespreking van de consequenties van mindsets, er subtiele verschillen tussen meisjes en 

jongens aan het licht komen. Deze hebben met name betrekking op zelfvertrouwen, effect van 

doorzettingsvermogen/inzet en motivatie. Zo blijken meisjes over het algemeen blijk te geven van 

minder zelfvertrouwen. Dit blijkt uit woordkeus én uit het feit dat ze aangeven bevestiging te 

zoeken bij de leerkracht. En alhoewel zowel meisjes als jongens aangeven dat goede prestaties 

veelal het gevolg zijn inspanningen (growth mindset) lijken met name jongens minder 

gemotiveerd op die inspanningen ook daadwerkelijk te plegen.  

Hoofdstuk 5 bediscussieert de bevindingen en presenteert de algemene conclusies over de 

onderzoeken die in dit proefschrift beschreven zijn. Aansluitend worden er suggesties voor verder 

onderzoek gedaan die kunnen bijdragen aan de verdere uitbouw van kennis over impliciete 

gender-gerelateerde opvattingen van zowel docenten als leerlingen, die ten grondslag liggen aan 

hun gedrag in de klas. Mogelijk kunnen het huidige onderzoek en vervolgstudies bijdragen aan 

het vergroten van de kennis betreffende de complexe processen van gedrag, leren en doceren.  

 


