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Het vormen van nieuwe 
verbindingen en het 
verzwakken van oude 
verbindingen in de 
hersenen, noemen we 
neuroplasticiteit.  
 
We hebben allemaal de 
mogelijkheid om te 
veranderen door nieuwe 
paden te maken in onze 
hersenen door herhaalde 
en gerichte aandacht op 
die gewenste verandering. 
 

 

Zoals we zagen in het filmfragment –weten we tegenwoordig kunnen dat onze hersenen en ons 

zenuwstelsel gedurende ons leven veranderen en dat ook volwassen hersenen, nieuwe cellen laten 

groeien. Het concept neuroplasticiteit gaat dus over hoe onze hersenen continu veranderen in reactie 

op onze acties en ervaringen. 

 

 

Volgens dr. Carol Dweck 
zijn er twee 
denkrichtingen, 2 
mindsets die je leven 
bepalen. 
Niet alleen je talenten en 
vaardigheden zorgen voor 
succes, het hangt ook af 
van je denkstijl, je 
mindset.  
Deze twee mindsets 
noemen we een fixed – of 
statische mindset en een 
growth – of groeigerichte 
mindset. 
 

 

De statische mindset gaat er van uit dat intelligentie vast staat, je vermijdt uitdagingen om falen te 

voorkomen; je zoekt steeds bevestiging voor je intelligentie en karakter; kritiek komt over als een 

bedreiging en daarom negeer je leerzame negatieve feedback; je bent defensief bij belemmeringen 

en je grootste angst is dom over te komen, te falen, te verliezen of afgewezen te worden.  



Het resultaat van het hebben van een overwegend statische mindset, is dat je je zelf beperkt doordat 

je jezelf minder ontwikkelt of minder bereikt dan mogelijk is. 

De groeigerichte mindset gaat er van uit, dat mensen verschillend zijn qua talent, interesses, 

karakter en dat iedereen kan veranderen door te leren en ervaring op te doen. Je kunt je kwaliteiten 

ontwikkelen door er moeite voor te doen; je wil leren, je bent blij met uitdagingen en je geeft niet op 

bij tegenslag; je leert van kritiek en ontwikkelt je tot een steeds hoger niveau 

 

 

Inclusieve diversiteit betekent 

• acceptatie en respect 

• begrijpen dat elk individu uniek is  

• erkennen dat er individuele verschillen zijn - ras, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, 
sociaaleconomische status, leeftijd, fysieke vaardigheden, religieuze overtuigingen, politieke 
overtuigingen, denkstijlen etc. 

• het onderzoeken van deze verschillen in een veilige, positieve omgeving, elkaar begrijpen en de 
rijke schakering van diversiteit binnen elk individu te koesteren 

 
Afgaan op een eerste indruk, is met een fixed mindset kijken (naar anderen). 
 
Inclusie is DUS nieuwsgierig zijn naar ‘de ander’, naar andere inzichten, aanpakken, ervaringen etc. 
Dit past bij groei en je hebt een groei mindset nodig om écht open te staan voor nieuwe inzichten en 
je brein dus te dwingen nieuwe neurale paden aan te leggen, los van eerder en al lang ingesleten 
patronen. 
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