Studiereis
Growth Mindsets
Afgelopen zomer organiseerde HCO samen met partners Bazalt en RPCZ een studiereis voor
onderwijsprofessionals naar Londen. De groep bezocht er op 4 juli de Mindset Conference.
Ze spraken daar tijdens de lunch met prof. Carol Dweck over haar onderzoek naar een
growth mindset, ofwel ‘groei mindset’. De tweede dag stond in het teken van bezoeken
aan twee scholen, één in het centrum en één in een buitenwijk van Londen. Deze scholen
werken vanuit het growth mindset gedachtegoed. HCO-adviseur Wessel Stet ging mee met
de studiereis en vertelt in deze HCO Nieuws wat hij zag op de scholen.
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we hierin nog veel winst kunnen behalen.’
Zelf aan de slag met growth mindsets?
Vanaf 18 januari 2017 start de training
Aan de slag met growth mindsets. Kijk
voor meer informatie en inschrijven op
www.hco.nl/agenda. Kijk voor meer achtergrondinformatie, praktische tips en onze

Deelnemers studiereis

activiteiten op www.growthmindsets.nl.
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