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Door: Bart Heuvingh 



Wie ben ik? 
Bart Heuvingh  
• Topsportbegeleider AZ Alkmaar 

• SportMindset – De Basis voor Talentontwikkeling 

 

 

Achtergrond 

• Bewegingswetenschappen (VU) 

• Psychologie (UvA)  

• How people learn (Stanford University) 

• Voedingscursussen (trainer hormoonfactor) 
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Mindset 
• Wie kent het begrip al? 

• Wie past het al toe? 

• Welke vragen hebben 
jullie? 
– Hoe komt het dat ene sporter goed 

met feedback omgaat en anderen 
niet? 

– Waarom zet de ene speler door en 
geeft de ander op? 

– Hoe kan het dat een speler extra 
krachttraining doet en de ander 
niet? 
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Is het aanleg of is het ontwikkeling? 
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Wat is Talent? 
Talent = aanleg X leervermogen 

 

 

 

 

Aanleg = aangeboren 

Leervermogen = ontwikkelen/training/inzet 
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Leervermogen 
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Statische vs Groei Mindset 
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Groei mindset van “23” 
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 “Misschien lijkt het of basketbal voor mij een door god 

gegeven geschenk is. Vergeet dit maar, want niks is 

minder waar! Het is iets waar ik keihard voor gewerkt 

heb, elke dag van mijn leven!" 
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Hoe werken mindsets? 
• Doelen 

• Fouten/tegenslagen 

• Inzet 

• Feedback 
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Doelen 
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Groeimindset 

• Focus: Ontwikkelen 

van mijn talenten. 

• Leerdoelen (jezelf 

verbeteren; nieuwe 

dingen leren). 

 

Statische mindset 

• Focus: Bewijzen dat ik 

genoeg talent heb. 

• Prestatiedoelen (de 

beste willen zijn). 
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Fouten/tegenslagen  
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Groeimindset 

• Fouten zijn onderdeel 

van het leerproces. 

Fouten laten zien dat ik 

iets nog moet leren. 

• Geloof in ontwikkeling 

dus zie mogelijkheden 

tot verbetering 

= Doorzettingsvermogen! 

Statische mindset 

• Fouten moeten worden 

vermeden. Fouten 

laten zien dat ik niet 

talentvol genoeg ben.  

• Geloof in 

vaststaandheid dus ik 

zie geen mogelijkheden 

tot verbetering. 

= Opgeven (hulpeloos) 
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Inzet 
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Is talent all it takes? 
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Feedback 
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Groeimindset 

• Feedback zie ik als tip. 

Het geeft aan waar ik 

mijzelf nog in kan 

verbeteren. 

• Ik neem de feedback 

ter harte en probeer er 

een leermoment uit te 

halen. 

= Leerhulp  

Statische mindset 

• Feedback zie ik als een 

aanval. Het is een 

indicatie dat ik niet 

talentvol genoeg ben. 

• Ik zoek naar excuses 

om de feedback te 

weerleggen en reageer 

defensief. 

= Bedreiging 
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Opdracht 
Bespreek in tweetallen (5 min) de volgende 

vragen: 

• Herken ik de twee mindsets bij mijn 

spelers? 

• Op welke manier zou ik een groei mindset 

bij mijn spelers kunnen stimuleren? 
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Van Persie mindset switch 
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Groei mindset te stimuleren? 
5 leerprincipes: 

1. Complimenten 

2. Geef feedforward 

3. Maak ontwikkeling zichtbaar 

4. Ontwikkeling uitleggen  

5. Creëer open fouten cultuur 
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1. Complimenten 
  

 Complimenten sturen vaak een van de 

twee mindsets. 

 

SportMindset – De Basis van Talentontwikkeling 25 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=73j-wKU9lWQg4M&tbnid=jdMsNPUjipzfWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://plazilla.com/het-geven-en-ontvangen-van-complimenten&ei=4v4BU6DXJarV0QX7qYCgBw&bvm=bv.61535280,d.d2k&psig=AFQjCNFH0WaBIsv3Chl9cfpI7B0ncByauQ&ust=1392726099441819
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Complimentenmachines 
 "In de Verenigde Staten is een hele generatie 

verpest door de opvatting van ouders dat kinderen 
bij elk wissewasje moeten horen hoe goed ze wel 
niet zijn. Coaches van de topteams van 
Amerikaanse universiteiten komen in wanhoop 
bij mij uit omdat de jeugdige sporters niet meer in 
staat zijn om iets te leren van de coach omdat ze 
altijd hebben gehoord dat ze geweldig zijn. Deze 
boodschap maakt dat mensen kritiek niet meer 
accepteren en dus ook hun vermogen om te leren 
zijn kwijtgeraakt".          

      - Carol Dweck 
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SportMindset – De Basis van Talentontwikkeling 28 



2. Geef feedforward 
 

Feedback = verleden gericht  defensief 

reageren (want geen invloed meer op) 

 

Feedforward = toekomstgericht  

stimulerend (want invloed op) 

 

Top Tip methode 
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“Ik had veel moeite om met kritiek 

om te gaan en beschouwde die 

vaak als een oneerlijke aanval op 

mij als persoon.”  
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“Op de terugweg kregen wij te horen wat 
we allemaal niet goed hadden gedaan. 
We zaten samen op de achterbank te 
luisteren naar zijn kritieken. Ik heb dit 
nooit vervelend gevonden. Er zat een 
goede bedoeling achter, namelijk om ons 
beter te maken. Omdat ik graag beter 
wilde worden, vond ik de feedback 
leerzaam.  
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3. Maak ontwikkeling zichtbaar 
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4. Uitleggen ontwikkeling 
• Spelers uitleggen hoe ontwikkeling en 

leren werkt. 

• Nieuwe verbindingen in hersenen tijdens 

leren en fouten maken. 
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5. Open foutencultuur 
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Pep Guardiola 
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Creëer tegenslag 
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“Leer spelers omgaan met tegenslagen. Probeer niet alle 
tegenslagen weg te nemen, creëer juist af en toe tegenslag" 



Vragen? 

Twitter: @BartHeuvingh  

Instagram: bartheuvingh 

SportMindset – De Basis van Talentontwikkeling 42 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fUpAnNpMRjagrM&tbnid=YMVhRADEKrAq9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vandaag.be/sport/103171_geen-robin-van-persie-tegen-rode-duivels.html&ei=4ip4UeygA5Ck0AXMroG4Aw&bvm=bv.45580626,d.d2k&psig=AFQjCNEcSFwuJptpV4sF8Vo0dEuoqyZfJQ&ust=1366916182554070


Inspiratie (o.a. deze boeken) 
• Mindset - Carol Dweck 

• The Talent Code -  Daniel Coyle 

• The Art of Learning - Josh Waitzkin 

• Talent is Overrated - Geoff Colvin 

• Bounce - Matthew Syed 

• Self Theories - Carol Dweck 

• Fall down 7 times, get up 8 - Debby Silver 
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