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Inleiding 
 
Enorm blij is het studiewerkgroepje met hun bijzonder goede cijfer voor hun 

eindpresentatie. De docent steekt de loftrompet en prijst hun discipline en 

doorzettingsvermogen in de geleverde werkzaamheden gedurende de voorbereiding van de 

presentatie. Hun blijdschap staat in schril contrast met de teleurstelling die af te lezen is van 

een andere studiewerkgroep. Zij hebben het er een stuk minder goed vanaf gebracht. De 

ontgoocheling die duidelijk van de gezichten af te lezen is, komt bij hen niet voort uit 

verrassing. Eigenlijk is het meer een teleurstellende bevestiging van hun verwachtingen. In 

het groepsevaluatiegesprek benoemen ze duidelijke pijnpunten in het proces. Er is te  weinig 

energie, inzet en inspanning geleverd aan hun taken. In de laatste fase van het gesprek 

formuleren ze leerdoelen en aanbevelingen voor een volgende samenwerking. De docent 

vraagt een reactie op de stelling; 

“Succes is een keuze!” 

 

Of je nu slaagt of faalt, de mens zoekt er een reden voor. De attributietheorie beschrijft hoe 

oordeelsvorming plaatsvindt. (Weiner in Alexander, 2006). Mensen kunnen de oorzaak van 

een resultaat aan interne of externe factoren toeschrijven. Een andere aspect is de 

beheersbaarheid: factoren die controleerbaar of oncontroleerbaar zijn. Het laatste aspect is 

de stabiliteit. In de dagelijkse praktijk maken we dit mee bij onze studenten. 

Gevolgtrekkingen door studenten na de uitvoering van examens of opdrachten variëren en 

komen tot uiting in een breed spectrum; van een toevalstreffer (externe factor, 

oncontroleerbaar en onstabiel) tot de eigen verdiensten vanwege de geleverde inspanning 

(interne factor, controleerbaar en  stabiel). Het toeschrijven van een resultaat aan interne 

factoren heeft tot gevolg dat het in onze macht ligt om invloed uit te kunnen oefenen op het 

slagen van de taak. Je best doen is een interne factormaar leidt dat tot successen?   

 

Het leveren van inspanning bij een bepaalde taak is een belangrijke peiler voor 

succes.(Covington en Harter in Marzano, Pickering & Pollock ,2001). Ook Dweck (2007) 

refereert aan het geloof in het effect van de eigen geleverde inspanning als belangrijkste 

pijler voor succes, niemand kan succesvol blijven zonder zichzelf in te zetten. In dat kader 

bespreekt Dweck de mind-set, een bepaalde opvatting over jezelf en je eigen kwaliteiten dat 

doorwerkt in het gedrag. Uit haar onderzoeken blijkt dat studenten met een growth mind-
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set focussen op leren, geloven in het effect van inspanning en zijn veerkrachtiger bij 

tegenslagen. Studenten met de tegenhanger ,een fixed mind-set, maken zich meer druk om 

slim over te komen en zijn vooral bang om geen fouten te maken. Zij zijn in de 

veronderstelling dat het leveren van inspanning gelijk staat aan een gebrekkige intelligentie. 

Daarbij roept tegenslag een verdedigende of ontmoedigende houding op omdat zij dat 

spiegelen aan een beperkt cognitief vermogen. Gelukkig kunnen docenten de growth mind-

set stimuleren in de klassensituatie.   

 

De meest krachtige invloed die een docent kan uitoefenen op succes op prestaties en leren 

is het geven van feedback (Hattie & Timperley, 2007). De manier waarop de docent feedback 

geeft is van cruciaal belang met het oog op de growth mind-set. De essentie is dat de docent 

het juiste denkbeeld heeft van het functioneren van het brein. Namelijk dat het brein 

zodanig ontwikkeld is dat het uitstekend geschikt is om een leven lang te leren en zich 

voortdurend aan te kunnen passen aan wisselende situaties (Blakemore & Frith, 2005). De 

intelligentie ligt niet vast. Het blijkt uit een studie van Mueller en Dweck (1998) dat het 

geven van complimenten op basis van intelligentie meer negatieve gevolgen heeft in 

vergelijking met complimenten ten aanzien van geleverde inspanning. Het geven van 

procesfeedback zorgt ervoor dat studenten eerder kiezen voor lastige en uitdagende taken, 

vertonen meer doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen en zijn gretiger (Dweck, 2008). 

Docenten die voornamelijk de capaciteiten en het intellectueel vermogen  complimenteren 

zorgen ervoor dat studenten in een fixed mind-set gaan geloven. Het gevolg is dat studenten 

een externe, oncontroleerbare en onstabiele attributie ontwikkelen aan het toekennen van 

succes (Dweck, 2008). Daarmee manoeuvreren ze studenten in een positie dat succes het 

gevolg is van hun intellectuele vermogens en daarmee niet beïnvloedbaar.   

Slot 

Het studiewerkgroepje komt tot de conclusie dat succes een keuze is.  De rol van de docent 

is van wezenlijk belang. Hij dient zich bewust te zijn van de plasticiteit van het brein. Het 

brein is trainbaar. Succes hangt samen met de inzet die iemand levert. Studenten die zich 

niet bewust zijn van het belang om te geloven in inzet als belangrijke pijler van succes, 

kunnen dat leren. Docenten kunnen voorbeelden geven van sporters die iets bereikt hebben 

vanwege hun inzet en ze kunnen om persoonlijke voorbeelden vragen bij studenten waarbij 
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het verband tussen inzet en iets bereiken duidelijk naar voren komt. Daarmee wordt 

betekenis gegeven aan de overtuiging dat je invloed kunt hebben op je eigen succes.  

Gepleit kan worden dat het krachtigste instrument dat de docent heeft, feedback geven, op 

een juiste manier gebruikt moet worden. Gereedschap verkeerd gebruiken brengt risico’s 

met zich mee. Dat geldt ook voor het middel feedback. Door meer het proces te 

benadrukken en vooral feedback te geven op geleverde inspanning kunnen docenten 

stimuleren dat studenten een growth mind-set gaan ontwikkelen. Daarmee wordt 

gestimuleerd dat studenten fouten durven te maken en echt gaan geloven dat geleverde 

inspanning leidt tot successen.  
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