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Mindset

Mindset, de basis van talentontwikkeling?
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Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module  
Mindset! In deze gids zetten we de details van de 
opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. 

Tijdens deze module krijg je met theorie en  
afwisselende, actieve werkvormen inzicht in de  
materie en ga je zelf de verdieping zoeken. Hierbij 
staan zelfontwikkeling en praktische (onderwijs)- 
toepassingen centraal.

De module staat al sinds enkele jaren op ons  
programma. Deelnemers - en wij -  zijn ontzettend 
enthousiast, enkele reacties uit de evaluaties:

“Met een hand ‘van de juf’ en een certificaat als  
bewijs kwam ik vanmiddag uit de driedaagse  
Mindset specialisatiemodule. Ik heb genoten.”

“Veel praktijkvoorbeelden en oefeningen die goed 
aansloten op de groep.”

“Bruikbare theorie, heel inspirerend.”

Is jouw kind of leerling ongemotiveerd voor school  
en leren? Gaat hij (of zij) uitdagingen het liefst uit de
weg? Geeft hij snel op bij tegenslagen, fouten of  
onvoldoendes? Voelt hij zich dom wanneer hij hard
moet werken om iets onder de knie te krijgen? Kan  
hij niet tegen kritiek en wil hij graag de beste zijn?
Dan wordt hij waarschijnlijk belemmerd door een 
vaste mindset.

De term ‘mindset’ staat voor de manier waarop  
kinderen (en volwassenen!) denken over hun
intelligentie, talenten en kwaliteiten. Prof. Carol  
Dweck ontdekte dat een vaste mindset de  
ontwikkeling belemmert, terwijl een groeimindset 
zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en een 
passie voor leren.

Het begrip ‘mindset’ komt van de Amerikaanse professor in de psychologie Carol 
Dweck. Zij ontdekte dat de manier waarop mensen denken over hun intelligentie en 
talenten belemmerend of juist motiverend kan werken op hun ontwikkeling en hun 
passie voor leren. Tijdens deze driedaagse module verkennen en onderzoeken we de 
mindset die een mens bij het leren aanwendt en vooral kan gaan leren aanwenden.

“Heerlijke oefeningen, grappige video’s,  
prikkelende vragen en boeiende casussen 
maken dat ik een verdiepende kijk heb op  

het concept en de toepassing in de praktijk.”
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Voor wie is de opleiding bedoeld?  
Als deelnemer heb je een HBO denkniveau en een 
duidelijke affiniteit met het werken met  
(hoogbegaafde) kinderen en onderwijs. In de praktijk 
zien we veel interesse bij leerkrachten die extra
verdieping zoeken, ouders van hoogbegaafden en 
hulpverleners (psychologen, orthopedagogen,
coaches) die specifiek met kinderen en met name 
hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen aan de 
slag willen.

Inhoud  
Tijdens deze driedaagse specialisatiemodule  
verkennen we alle relevante aspecten rondom het 
thema mindset. Door middel van afwisselende en  
actieve werkvormen word je uitgedaagd om zelf de
verdieping te zoeken. Hierbij staan zelfontwikkeling 
en praktische (onderwijs)toepassingen centraal.

Belangrijke thema’s die tijdens de module aan bod 
komen, zijn onder andere:

 • (Leer)motivatie
 • Uitdagingen en doelen
 • Comfortzone en zelfvertrouwen
 • Fouten maken en leren
 • Breinplasticiteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Groeitaal en -gedachten
	 	

Eindresultaat & competenties
Aan het einde van de module:
 • kun je kinderen begeleiden bij het ontwikkelen van 
een groeimindset.

 • beschik je over kennis en vaardigheden die je direct 
kunt toepassen in je klas of praktijk

 • weet je welke materialen en werkvormen je kunt 
gebruiken.

 • heb je inzicht in je eigen mindset en de groei- 
mogelijkheden die binnen jouw persoonlijke  
ontwikkeling van belang zijn.

  
Opleidingsduur 
De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussen-
pozen van een aantal weken om de gelegenheid tot 
het maken van opdrachten te krijgen.  
 
We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur. 
Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor 
een soepele start van de dag. Voor lunch, koffie en  
thee wordt gezorgd.

Groepsgrootte
De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal  
16 deelnemers om te zorgen voor een maximale  
persoonlijke inbreng en interactie.

We behouden ons het recht voor om bij te weinig 
deelnemers de module tot 2 weken voor startdatum  
te kunnen annuleren.

Studiebelasting 
Buiten de drie dagen waarbij van je verwacht wordt 
dat je aanwezig bent, wordt er van je verlangd dat je
de huiswerkopdrachten maakt. 

Deze opdrachten zullen al naar gelang jouw  
enthousiasme in totaal een tijd in beslag nemen van 
circa 1 uur per opdracht.

Afsluiting
Na controle van aanwezigheid en opdrachten  
zal het certificaat worden klaargezet in het  
deelnemersportaal. 

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats op onze cursus- 
locatie te Utrecht: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht.

Zie onze website voor de route gegevens. 
www.novilo.nl/contact  }
 

Investering
Deze specialisatiemodule kost € 850,- te betalen vóór 
start van de opleiding. Indien je je vroeg inschrijft krijg 
je een vroegboekkorting en betaal je € 750,-. Wil je 
weten of je hiervoor in aanmerking komt? Zie de  
uiterste aanmelddatum op de website.

Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld  
van BTW. 

En nu? 
Schrijf je in via de module op onze website:

www.novilo.nl/product/specialisatiemodule-mindset  }

Heb je nog vragen? Je kunt altijd contact met ons  
opnemen via info@novilo.nl of bel 088-208 0800. 
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Opleidingslocaties:
Maassluisstraat 2, Amsterdam
Zwarte Woud 2, Utrecht

Novilo is onderdeel van  
Levanimo Onderwijsadvies BV
Amsterdam
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Novilo begeleidt scholen, leerkrachten, begeleiders en ouders om het cognitief  
getalenteerde kind tot zijn recht te laten komen en goed in zijn vel te laten zitten.
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geaccrediteerd

Postadres:
Postbus 9917
1006 AP Amsterdam
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