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Time-lapse sequence of brain development. Gray matter matures over the cortical
surface from the age of 5 to 20. The color bar on the right represents the volume of
gray matter in units.
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Vorming van nieuwe connecties

Plasticity is a double-edged sword that leads to both
adaptation and vulnerability
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Neuroplasticiteit verwijst naar hoe (kennis en
ervarings)netwerken in de hersenen veranderen
door organisatie en reorganisatie in reactie op
ervaring en sensorische stimulering.

MUZIKALE bekwaamheid?

• Groter corpus callosum
• Structurele verschillen
in:
• Motorische gebieden
• Auditieve gebieden

_____________________
Schlaug et al. 1995; Schneider et al. 2002; Amunts et al.1997

vanwaar structurele verschillen in hersenen?

• Leeftijd begin muzikale training.
• Totaal aantal uren oefening in de loop der jaren.
NIET DE VERSCHILLEN VOORAF!

___________________________
Elbert et al. 1995; Hutchinson et al. 2003; Gaser and Schlaug 2003;
Hutchinson et al. 2003; Schneider et al. 2002
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Kinderen

- GEEN significante verschillen
gedrag/beeldvorming hersenen
voor aanvang muzikale training
- Significante verschillen
gedrag/beeldvorming vanaf 15
maanden muzikale training.

_______________________
The Neurosciences and Music III: Disorders and Plasticity: Ann. N.Y.
Acad. Sci. 1169: 182–186 (2009). doi: 10.1111/j.17496632.2009.04852.x c 2009 New York Academy of Sciences.

HUMAN CONNECTOME
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Overtuiging dat vaardigheden en
talent een STATISCH gegeven zijn
= STATISCHE VISIE

Overtuiging dat vaardigheden en
talent verder ONTWIKKELD knn w
= DYNAMISCHE VISIE

“The connectome is where our genetic inheritance
intersects with our life experience. It’s where
nature meets nurture.”

___________________________
Sebastian Seung, Professor of Computational Neuroscience and Physics at MIT and
Investigator at the Howard Hughes Medical Institute. Auteur van het boek ‘Connectome’
(2012)

Dynamische vorming van netwerken van met elkaar geassocieerde
vormen van kennis over de wereld en zichzelf
= verwerven van denkvaardigheden en overtuigingen

MINDSET

-> dynamisch en plastisch
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Eens of Oneens met onderstaande opvattingen ?

2
• Je kan je intelligentie altijd nog een stuk verbeteren.
• Je kan wel nieuwe dingen leren, maar je intelligentie of
vaardigheden kan je niet veranderen.
• Ik waardeer werk waar ik veel moet bij nadenken.
• Ik geniet van werk waar ik iets kan uit leren, ook al maak ik
daarbij fouten.
• Ik hou het meest van werk dat me weinig moeite kost en waar
ik goed in ben.
• Ik geniet het meest van werk dat ik perfect zonder fouten kan
uitvoeren.
• Als iets moeilijk is, voel ik me uitgedaagd en krijg meer zin om
eraan te werken.
• Om eerlijk te zijn, als ik er hard moet voor werken, krijg ik het
gevoel dat ik er niet intelligent genoeg voor ben.

8

21/03/2016

Overtuiging dat vaardigheden en
talent een STATISCH gegeven zijn

Zwart/wit overtuigingen:
kunnen of niet-kunnen
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Overtuiging dat vaardigheden en
talent verder ONTWIKKELD knn worden

Overtuigingen over de
ONTWIKKELBAARHEID
van intelligentie, vaardigheden of kwaliteiten
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Overtuiging dat vaardigheden en
talent een STATISCH gegeven zijn

Zwart/wit overtuigingen:
kunnen of niet-kunnen

Overtuiging dat vaardigheden en
talent verder ONTWIKKELD knn worden

Overtuigingen over de
ONTWIKKELBAARHEID
van intelligentie, vaardigheden of kwaliteiten

Overtuiging dat vaardigheden en
talent een STATISCH gegeven zijn

• “Als je op sommige problemen hard
moet zwoegen, dan ben je er
waarschijnlijk niet erg goed in!”
• “Je weet alleen dat je echt goed in
iets bent als je er geen inspanning
hoeft voor te doen”
• “De echte genieën bereiken veel
zonder veel moeite te doen.”
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Overtuiging dat vaardigheden en
talent verder ONTWIKKELD knn worden

• “Als je in iets goed bent, dan laat hard
werken je toe om het werkelijk te
begrijpen”
• “Als iets geen moeite kost, dan weet
je niet hoe goed je erin bent”
• “Zelfs genieën werken hard voor hun
ontdekkingen”

Begin van een VAST idee
dat leidt tot :
- STEREOTYPIE (persoonlijke
kenmerken en omstandigheden
worden genegeerd)

- Verwachtingspatronen
(fulfilling prophecy)

Begin van een PROCES
dat:
- leidt tot meer begrip
over een persoon
- ontwikkeling van een
hulpplan

- Vooroordelen en sociale
afkeuring
Stabiele kenmerken
Niet veranderbaar

Dynamische kenmerken
Veranderbaar
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Positieve lus zelfeffectiviteit
“Zie je
wel dat ik
dit kon.”

Succes
ervaren

“Ik kan dit
wel.”

Energie investeren, moeite
doen: luisteren tijdens de
les, oefenen, feedback
vragen, …
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Negatieve lus zelfeffectiviteit
“Zie je
wel dat ik
dit niet
kan.”

Geen
succes
ervaren

“Ik kan dit
niet.”

Geen energie investeren:
niet luisteren, geen
feedback horen, …

MATH ANXIETY
Rekenen is
moeilijk

Werkgeheugen
vermindert

__________________
Improving Working Memory Efficiency by
Reframing Metacognitive Interpretation of Task
Difficulty. Autin, Frédérique1 2; Croizet, JeanClaude1 2 2012

Attributie: geen
talent?

Math anxiety

Invloeden op de
mindset-vorming

14

21/03/2016

Onze eigen mindset

Onze eigen mindset
• Leraar 1: “De ervaring leert me dat in de loop van dit
schooljaar de prestaties van leerlingen min of meer
constant blijven.”
• Leraar 2: “Alle kinderen kunnen hun bekwaamheden
ontwikkelen. In mijn klas kan nog van alles gebeuren.
Ik verwacht dat al mijn leerlingen goed presteren op
het einde van dit schooljaar.”

_________________
• Falco Rheinberg, onderzoek gerapporteerd in “Leistungsbewertung und Lernmotivation”
• (cfr. Pygmalion effect/Rosenthal effect)

Onze eigen mindset
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Feedback
Wij laten ons als kind door onze ouders, school
en omgeving vertellen wie we zijn.

IF WE WIN BECAUSE WE ARE A WINNER,
THEN WHEN WE LOSE
IT MUST MAKE US A LOSER
J. Waitzkin
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Feedback…
“Kijk die tekening eens. Je
bent toch een echt
natuurtalent.”

Feedback…
“Ben ik een talent? Lotte van
de klas, die kan heel mooi
paarden tekenen en dat kan
ik niet. Als ze dat maar niet
merken. Ik zal er maar geen
paard bij tekenen.”

Wat heb je dat snel geleerd !
Je bent zo goed daar in.
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Wat heb je dat snel geleerd !
Je bent zo goed daar in.
Als ik iets niet snel leer,
ben ik dus niet goed
of slim

3/10.
Je bent nog in zoveel andere
dingen goed.Als ik iets niet snel leer,
ben ik dus niet goed.

3/10 op wiskunde.
Maar je bent nog in zoveel
andere dingen
Alsgoed.
ik iets niet snel leer,
ben ik dus niet goed.
Ik ben dus niet goed
In wiskunde, dan doe ik iets
anders en stop hiermee
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“Kom op jongen!
Ik weet dat je het kan!

Jij bent de nieuwe Messi!”

“Ik wil niet meedoen in deze
wedstrijd. Die kinderen zien er
groter uit. Straks verlies ik nog
van hen! Dan ben ik toch niet
zoals Messi!”

Onze Robbe is toch zo een slim
kind hé. Hij doet helemaal niets
voor school en hij haalt toch nog
een10!”
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“Ik moet helemaal niets doen voor
school, omdat ik toch al slim
genoeg ben.”

LABEL
- Diagnostische classificaties (ADHD, ASS, DYSLEXIE, …)
- Ook: impliciete oordelen en opvattingen (bv. in de wijze
waarop we feedback geven, evalueren, prijzen, enz. …):
- Negatief of positief
- Je bent hier goed in / niet goed in
- Dat is prachtig
- We gaan om te winnen

20

21/03/2016

Belang van de aard/wijze
van feedback

Feedback:
You must be
smart at this

Feedback:
You must
have tried
really hard

Feedback:
It focus on
abilities as a
fixed quality

Feedback:
It focus on the
process
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EFFECT?
Effect op…

Feedback: “Jij bent …”

Cognitie

Bevordert fixed mindset.

Emotie

Bevordert gevoel van trots en tevredenheid.

Gedrag

Vermijden van uitdagingen.
Minder inspanning, inzet.
Minder doorzettingsvermogen.
Defensieve reactie op mislukkingen.
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Overtuiging dat vaardigheden en
talent een STATISCH gegeven zijn

Overtuiging dat vaardigheden en
talent verder ONTWIKKELD knn worden

Vb.:
- Je moet wel slim zijn
- Je bent toch in vele andere dingen
goed
- Een perfect rapport ! Ik ben trots op
je

Vb.:
- Jij hebt moet wel hard gewerkt
hebben aan deze opdracht
- Deze cijfers op je rapport geven
doorzettingsvermogen weer en vele
uren hard werken

(hier wordt afhankelijkheid gecreëert
van de goedkeuring van anderen
= evaluerend)

(hier help je iemand zelf een oordeel te
vormen over zijn capaciteiten)

Overtuiging dat
vaardigheden
en talent een
STATISCH
gegeven zijn

Overtuiging dat
vaardigheden en
talent verder
ONTWIKKELD
knn worden
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Overtuiging dat
vaardigheden
en talent een
STATISCH
gegeven zijn

Using neuroimaging, they found corresponding
changes in the density of neurons in the
relevant brain areas for these students. In
other words, an increase in neuronal
connections in the brain accompanied an
increase in IQ-test performance, while a
decrease in neuronal connections in the brain
accompanied
a
decrease
in
IQ-test
performance.

Overtuiging dat
vaardigheden en
talent verder
ONTWIKKELD
knn worden

_______
Ramsden, S., Richardson, F.M., Josse, G., Thomas, M., Ellis,
C., Shakeshart, C., Seguier, M., & Price, C. (2011). Verbal and
non-verbal intelligence changes in the teenage brain. Nature
479, 113–116.

WAT IS DE HOOFDSTAD VAN AUSTRALIË?
“Sydney”

“Canberra”

Hoe zeker ben je van je antwoord?

Het antwoord was:
Canberra

Het antwoord was:
Canberra

GROWTH MINDSET
• Betere scores bij hertesting
• Minder impact negatieve
feedback (goed/fout),
• Meer aandacht voor en betere
verwerking van nuttige feedback.
__________________________
Mangels, J. A., Butterfield, B., Lamb, J., Good, C., & Dweck, C. S. (2006). Why
do beliefs about intelligence influence learning success? A social cognitive
neuroscience model. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 1, 75–86
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SUCCES

FALEN
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volgorde en
planning

strategie

effectieve
feedback

resultaten

formeel

informeel

inspanning

tussentijds behaalde resultaten of
vooruitgang

Feedback: procesgericht, taakgericht, gedetailleerd en
realistisch

3/10. Dat is niet goed !
Maar ik bewonder de manier
waarop je alle strategieën hebt
proberen
omsnel
dit op
Alsteikvolgen
iets niet
leer,te
lossen. Laten
noggoed.
eens
ben ikwe
dusdit
niet
proberen.

GROWTH
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Overtuiging dat vaardigheden en
talent een STATISCH gegeven zijn

HULPELOZE REACTIES

Overtuiging dat vaardigheden en
talent verder ONTWIKKELD knn worden

DOORZETTINGSREACTIES
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Rolmodel

SPREEKWOORDEN, ROLMODEL, COMMUNICATIE

alles is moeilijk …
voor het gemakkelijk wordt!
Béla Bartók, Hongaars componist en pianist.
87
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UITDAGINGEN

… uitdagingen uit de weg gaan

bedreigend: falen = niet
intelligent/getalenteerd/…

… houden van uitdagingen

een kans om iets nieuws te leren
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HINDERNISSEN

… bij tegenslag makkelijk op te geven

Als het niet vanzelf en vlot gaat,
ben je waarschijnlijk niet
geschikt.

… zijn doorbijters en houden vol bij
tegenslag
Als het moeilijk gaat, probeer dan
vol te houden. Dit is een kans om
iets nieuws te leren.

INSPANNING

… inspanning compleet nutteloos
vinden
= teken van onvoldoende
intelligentie/talent/…

… vinden dat inspanning er
gewoon bij hoort
= normaal onderdeel van leren

KRITIEK

… negeren nuttige kritiek
= negatief oordeel over mijn
intelligentie/talent/…

… staan open voor kritiiek
= bruikbaar in het leren
= oordeel enkel NU
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SUCCES VAN ANDEREN

… voelen zich bedreigd door het
succes van anderen

… raken geïnspireerd door het
succes van anderen, en leren
daaruit

GEVOLG :
Bereiken heel snel hun ‘top’, en
presteren uiteindelijk ver onder
hun kunnen.

GEVOLG :
Presteren op hoog niveau.

= DETERMINISTISCH wereldbeeld

= gevoel van VRIJE WIL
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• “Ik hoor thuis in deze school/klas.”
(sense of belonging)

• “Ik denk dat ik dit wel kan.”

(zelfeffectiviteit,

competentiegevoel)

• “Dit werk heeft betekenis/waarde voor mij.”
(zingeving, autonomie)

• “Mijn bekwaamheid groeit, mits
inspanning.”(groeimindset)

schoolse mindsets
Headden, Mc Kay. 2015. Motivation matters. How new research can help teachers
boost student engagement.

Socio-culturele context
School – en klascontext

____________________
Camille A. Farrington, Melissa Roderick, Elaine Allensworth, Jenny Nagaoka, Tasha Seneca Keyes,
99
David W. Johnson, and Nicole O. Beechum, (2012) Teaching adolescents to become learners.
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Hoe kan ik leren?
Inspanning

Maar ook:
Hoe kan ik dit leren?
Op welke manier los ik dit op?
Hoe kan ik dit compenseren?
Wat is voor mij het volgende doel?

The kind of mindset you adopt when it
comes to working with your ADHD is,
perhaps, the most important
determining factor in how successful
you will be in reaching your goals.

Mindsets Predict Motivation and Achievement
Blackwell, L.S., Trzesniewski, K.H., & Dweck, C.S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement
across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child Development, 78. 246-263, Study 1.

Growth Mindset Training Boosts Motivation and Achievement
Blackwell, L., Trzesniewski, K., & Dweck, C.S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an
adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child Development, 78. 246-263, Study 2.

Growth Mindset Training Narrows the Gender Gap in Math
Good, C., Aronson, J., & Inzlicht, M. (2003). Improving adolescents' standardized test performance: An intervention
to reduce the effects of stereotype threat. Applied Developmental Psychology, 24, 645-662.

Growth Mindset Training Narrows the Racial Achievement Gap
Aronson, J., Fried, C. B., & Good, C. (2002). Reducing the effects of stereotype threat on African American college
students by shaping theories of intelligence. Journal of Experimental Social Psychology, 38, 113-125.

Research shows that Intelligence is Malleable
Ramsden, S., Richardson, F.M., Josse, G., Thomas, M., Ellis, C., Shakeshart, C., Seguier, M., & Price, C. (2011).
Verbal and non-verbal intelligence changes in the teenage brain. Nature 479, 113–116.

Brainology® Improves Resilience, Behavior, and Achievement
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Groeimindset ≠ …
Iedereen kan alles
bereiken, als hij/zij er
maar hard genoeg voor
werkt.

Mindset, Carol Dweck

Fixed Mindset
Vaste intelligentie
bepaalt waartoe je in
staat bent

Growth mindset
Wil en inspanning
bepalen waartoe je
in staat bent
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