
Break-out 3:

Stimuleer je 
groei-mindset!



Groei-mindset en 
leercultuur

door Olivia Vanden Berghe
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stimuleer je 
groeimindset

Olivia Vanden Berghe - Career Development Advisor
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agenda.

De ideale learner x

growth mindset als grote factor om te leren x

hoe stimuleren van de growth mindset  x

wat houdt je groeiweerstand tegen? x
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leercultuur

De ideale “learner”

• heeft de durf en het lef om te 
experimenteren

• durft fouten te maken en ziet deze als 
leeropportuniteiten

• neemt de nodige tijd om te reflecteren
 

• deelt kennis en wisselt informatie uit

• is toekomstgericht en nieuwsgierig. 

3
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Growth mindset als grote factor voor te leren 

Jouw mindset beïnvloedt alles.  Van het nemen van creatieve risico’s tot hoe je feedback bekijkt tot je relatie 
met anderen en jouw oplossingsgericht vermogen. 

Jouw mindset is één van de grootste factoren die bepalen of je groeit, leert, … of niet. 
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growth mindsetfixed mindset

• competenties, vaardigheden zijn niet te 
veranderen

• kritiek/feedback is een persoonlijke 
aanval

• makkelijkere taken en minimale 
inspanning

• minder geneigd op creatieve risico’s

• obstakels = opgeven

• focus op meetbare prestaties 

● oefenen om talent en competenties te 
verbeteren

● kritiek/feedback is een geschenk om 
beter te worden

● uitdagende taken en hard werken om 
er sterker uit te komen 

● creatieve risico's = innovatie & 
verbetering

● obstakels zijn een kans om problemen 
op te lossen en creatief te zijn

● focus op voortdurende verbetering
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pro-actief.

Proactief  -  ik kan …
• mij informeren over …
• mij voorbereiden op …
• meer begrip hebben voor …
• meer steun geven aan …

Reactief  -  als er maar …
• meer duidelijkheid
• werkzekerheid 
• een manager zou …
• mijn collega’s zouden 

Ik heb invloed Ik heb invloed

Ik heb geen invloed
Ik heb geen invloed
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hoe stimuleren van de growth mindset? 

• Leer je “fixed mindset” stem te herkennen.
bij een uitdaging, een tegenvaller, feedback

• Herken dat je een keuze hebt: hoe je uitdagingen, kritiek, … interpreteert is jouw keuze. 
• Praat terug met een positieve mindset   
• Neem de growth mind actie: als je veel oefent met growth mindset, komt het een gewoonte 
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samenvatting: om een groei-mindset te ontwikkelen?

● bewustzijn: wat je aandacht geeft, groeit!

● aanvaarden: steek je energie in dat wat je kunt 
veranderen

● fouten ombuigen in leeropportuniteiten

● let op je taalgebruik: van conclusie naar vraag
○ ik kan niet …. →  ik kan nog niet ….
○ ja, maar = neen, want →  ja, en ….

● reflectie, elke dag, om morgen beter te doen
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wat houdt jouw 
groeimindset tegen?
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“Als je waagt groeit je moed.
Als je aarzelt groeit je vrees.”

- Ghandi
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mijn belemmerende overtuigingen ombuigen

Gedachte

Gevoel

Gedrag

Gebeurtenis/
Effect

“Het leven is 20% wat er gebeurt 
en 80% hoe jij erop reageert”

Caroline Codsi



Loopbaaninteresses en 
groei-mindset

door Bart Wille en Sofie Dupré



Stimuleer je groei-mindset

Hoe interesses je loopbaan in 
beweging kunnen brengen



Growth mindset

“Mijn kwaliteiten kunnen 
veranderen”

Drang om bij te leren/te 
ontwikkelen

Fixed mindset

“Mijn kwaliteiten liggen 
vast”

Drang om zichzelf te 
bewijzen

MINDSET – CAROL DWECK Meer weten?
Mindset – Carol Dweck (2017)



Zelfexploratie

1

IN 3 STAPPEN RICHTING LOOPBAANBEWEGINGEN

Persoon-omgeving fit

2

3

Loopbaankeuzes



Fysieke eigenschappen

Persoonlijkheid

Intelligentie

Kennis

Waarden

Interesses

STAP 1: ZELFEXPLORATIE



… zijn meer tevreden

... zijn productiever

… zijn meer geneigd om te blijven

WERKNEMERS MET EEN GOEDE INTERESSE-FIT 

Meer weten?
Iddekinge et al. (2011)
Nye et al. (2012)

https://doi.org/10.1037/a0021193
https://doi.org/10.1177/1745691612449021


“In mijn werk hou ik het meeste van 
activiteiten die te maken hebben met…”



SOFIE’S HOLLAND PROFIEL: KSC



Hoe ontstaan interesses en kunnen 
ze veranderen?



WAAR KOMEN ONZE INTERESSES VANDAAN?

Genetisch

Opvoeding

Unieke ervaringen

1

3

2



KUNNEN ONZE INTERESSES VERANDEREN?

Meer weten?
Nye et al. (2020)

0

2

4

6

8

10

12

14

22 jaar 44 jaar

Individuele verandering in Ondernemende interesse (n=100)

https://doi.org/10.1037/pspp0000360


Persoon-omgeving fit
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IN 3 STAPPEN RICHTING LOOPBAANBEWEGINGEN
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Zelfexploratie
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STAP 2: SOFIE’S PERSOON-OMGEVING FIT

Sofie Job
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SOFIE’S PERSOON-OMGEVING FIT



SOFIE’S PERSOON-OMGEVING FIT
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Loopbaankeuzes

Zelfexploratie
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Persoon-omgeving fit
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IN 3 STAPPEN RICHTING LOOPBAANBEWEGINGEN



STAP 3: LOOPBAANKEUZES

Nieuwe taken zoeken die aansluiten bij je interesses

Taken afbouwen die niet aansluiten bij je interesses

Nieuwe interesses exploreren die je nog niet hebt 
uitgeprobeerd
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OP ZOEK NAAR KUNSTZINNIGE TAKEN

Sofie Job

18

30

50

40

50

45



OP ZOEK NAAR KUNSTZINNIGE TAKEN

Ontwerpen van 
nieuw lesmateriaal



OP ZOEK NAAR KUNSTZINNIGE TAKEN

Aantrekkelijke 
rapporten en 

posters maken
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NIEUWE INTERESSES EXPLOREREN

Een nieuwe taak buiten je Holland-profiel

Heb ik dit interessegebied al uitgeprobeerd?

Heb ik de taken voldoende kans gegeven?

Probeer het uit!

Neen

JaNeen
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HEB IK DE TAKEN VOLDOENDE KANS GEGEVEN?

Growth mindset

Zoeken uitdagingen op

Na een faalervaring denken ze 
na over een nieuwe aanpak

Houden ervan moeite te doen

Fixed mindset

Zijn bang van uitdagingen

Na een faalervaring voelen 
ze zich een mislukking

Doen niet graag moeite; 
alles moet vanzelf gaan



The fixed mindset does not allow people the 
luxury of becoming, they already have to be

Carol Dweck



HEB IK DE TAKEN VOLDOENDE KANS GEGEVEN?

Growth mindset

Zoeken uitdagingen op

Als iets slecht loopt denken ze 
na over een nieuwe aanpak

Houden ervan moeite te doen

Vragen om feedback en leren 
eruit

Fixed mindset

Zijn bang van uitdagingen

Als iets slecht loopt voelen 
ze zich een mislukking

Doen niet graag moeite; 
alles moet vanzelf gaan

Negeren bruikbare 
feedback



Wil jij ook eens deze interesse-
oefening maken?

Bart Wille, PhD
bart.wille@ugent.be
bart@llas.nl

klik hier

Sofie Dupré
sofie.dupre@ugent.be

klik hier

mailto:bart.wille@ugent.be
mailto:bart@llas.nl
https://www.linkedin.com/in/bart-wille-4315655/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAD41iUBxTubvc0vn7R1qcRLfVMMoqHzBTc
mailto:sofie.dupre@ugent.be
http://www.linkedin.com/in/sofie-dupré


Bedankt!

Vragen?


