
Groeimindset als basis voor 
persoonlijke groei en 

ontwikkeling
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Als jullie deze webinar hebben gevolgd
dan weten jullie iets meer over……

• Waarom zet de ene speler door bij tegenslag, terwijl de ander 
opgeeft?

• Waarom gaat de ene sporter goed met feedback om, terwijl de 
andere sporter defensief reageert? 

• Waarom gaan sommige voetballers gemotiveerd naar de training, 
terwijl je andere er bijna heen moet sleuren?

• Hoe kan je spelers inspireren om meer uit zichzelf te halen en 
leergieriger te worden? 



Wie ben ik?

Bart Heuvingh

• Bewegingswetenschappen (VU)

• Psychologie (UvA)

• How to learn (Stanford University)
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Is het aanleg of ontwikkeling?
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Continuüm & Context

Een mindset zegt iets over de mate waarin mensen geloven in de 
ontwikkelbaarheid van hun talenten/vaardigheden

Statisch                                                                                                        Groei

Mindsets zijn contextafhankelijk en verschillende situaties/mensen 
kunnen een van beide mindsets stimuleren











Let op!

Een groeimindset betekent niet dat iedereen alles kan behalen als hij 
maar de juiste overtuiging heeft en hard werkt! Je gelooft dat 
spelers zich kunnen ontwikkelen en zichzelf verbeteren. Je ontkent 
de aanwezigheid van aanleg dus niet. 

Talent = aanleg x leervermogen
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Hoe werken beide mindsets?



Groeimindset

Mijn focus ligt op het ontwikkelen van 
mijn talent. Ik wil beter worden dan ik 
was.

IMPROVE

Statische mindset

Mijn focus ligt op het bewijzen dat ik 
genoeg talent heb. Ik wil talentvol 
overkomen.

PROVE





Groeimindset

Fouten zijn onderdeel van het 
leerproces. Na een fout zie ik 
mogelijkheden tot verbetering. 

Doorzetten

Statische mindset

Fouten laten zien dat ik niet talentvol 
genoeg ben. Na een fout zie ik geen 
mogelijkheden tot verbetering.

Opgeven



“Ik heb een fout 
gemaakt” 

“Ik ben een 
mislukking!”
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Groeimindset
Inzet zie ik als iets dat noodzakelijk is om 
mijn talent te ontwikkelen. Waarom zou 
ik minder inzet tonen en zo mezelf in de 
weg zitten.

NOODZAKELIJK 

Statische mindset

Inzet zie ik als iets dat voornamelijk 
nodig is als je geen talent hebt. Iets 
kunnen zonder inzet is een teken dat 
je een natuurtalent bent. 

ONNODIG





Gebruik mindset voorbeelden



Groeimindset

Feedback zie ik als tip. Het geeft aan 
waar ik mijzelf nog in kan verbeteren. 
Het roept dankbaarheid op en ik sta 
ervoor open.

Leerhulp

Statische mindset

Feedback zie ik als een aanval. Het is 
een indicatie dat ik niet talentvol 
genoeg ben. Het roept stress op en ik 
reageer defensief.

Bedreiging 





“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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STATISCHE MINDSET GROEI MINDSET

PROVE IMPROVE

OPGEVEN DOORZETTEN

ONNODIG NOODZAKELIJK

BEDREIGING LEERHULP 
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Wat kun je doen?

Enkele leerprincipes om een groeimindset te stimuleren 

1. Zorg voor bewustwording van overtuigingen

2. Leg breinplasticiteit uit

3. Stel leerdoelen op 

4. Complimenteer het proces

5. Maak individuele ontwikkeling zichtbaar

6. Geef feedforward in plaats van feedback

7. Neem de hele omgeving mee



1. Bewustwording van overtuigingen







2. Leg breinplasticiteit uit





3. Stel leerdoelen op 





4. Complimenteer het proces
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5. Maak individuele ontwikkeling zichtbaar









6. Geef feedforward in plaats van feedback





7. Neem de hele omgeving mee







Eigen voorbeeld
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Als jullie deze webinar hebben gevolgd 
dan weten jullie iets meer over……

• Waarom zet de ene speler door bij tegenslag, terwijl de ander 
opgeeft?

• Waarom gaat de ene sporter goed met feedback om, terwijl de 
andere sporter defensief reageert? 

• Waarom gaan sommige voetballers gemotiveerd naar de training, 
terwijl je andere er bijna heen moet sleuren?

• Hoe kan je spelers inspireren om meer uit zichzelf te halen en 
leergieriger te worden? 
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