
LEREN EN MINDSET 



PROGRAMMA 

§  Kennismaken 
§  Leervoorkeuren 
§  Hoe werkt het brein? 
§  Mindset over leren en ontwikkelen 
§  Praktijkopdracht 



Opzet opleidingsprogramma 
§  Leren leren op jouw manier 
§  Rode draad: groepsopdracht 
§  Werken in subgroepen van 4 en 8 trainees 
§  Eigen keuze workshops 



Opzet opleidingsprogramma 
1: Groepsopdracht inspiratiesessie 

2: Design thinking & Teamontwikkeling 

3: Workshops communicatieve vaardigheden 

4: Groepsopdracht 

5: Workshops communicatieve vaardigheden 

6: Open Space 

7: Pitstop: oefenen in 2-tallen met acteur 

8: Lunchpresentatie Prototypes 

9: Adviesvaardigheden 

10: Eindpresentaties 

 



Leervoorkeuren 



KUNST AFKIJKEN 
§  In ‘real’ life: snel, hectisch, onvoorspelbaar en complex 

§  Kijken wat werkt: best practices 

§  Kern overnemen 

§  Floreert onder spanning 

§  Leren van successen ipv fouten 

§  Snel, afwisselend en doelgericht leren 

§  Houdt niet van spel- of oefensituaties, teveel verdieping en praten over leren 

 

TIP: ervaringsdeskundigen/succesvolle collega’s erbij halen, geef aandacht 
aan waarom iets werkt, zelf zoeken naar situaties waar je iets van leert 



PARTICIPEREN 
§  Samen betekenis geven aan kennis door uitwisselen of aanvullen   
§  Gemeenschappelijk belang 
§  Sparren nodig om eigen ideeën helder te krijgen 
§  Aandacht en vertrouwen 
§  Samen sterk 
§  Gedeelde sturing 
§  Meervoudig kijken, diversiteit 
§  Intervisie: collegiaal advies 
§  Houdt niet van veel solistisch werken 

Tips: organiseer tijd, een werkvorm en goede procesbegeleiding, let op meer dan alleen 
taken verdelen. 



KENNIS VERWERVEN 
§  Objectieve kennis, gestructureerd overgebracht 

§  Heeft kennisbronnen nodig (experts en literatuur) 

§  Expliciet en doelgericht leren 

§  Op zoek naar heldere onderbouwing 

§  Gericht zoeken naar informatie 

§  Wat is al bekend?  

§  Houdt van uitdaging met het ‘hoofd’ 

§  Moeite met teveel praten over het proces 

§  Houdt niet van brainstormen of vrije opdrachten 

Tips: vraag om literatuur, lezingen, onderzoeksopdrachten, zorg dat je 
voorbereidingstijd inplant en rust om je heen, vraag om een begeleider die expert is en 
graag over de inhoud praat 



OEFENEN 

§  Van binnen en van buiten bekijken en uitproberen: daarna pas in echte situatie doen 

§  Ruimte om te oefenen in veilige setting 

§  Leren van fouten 

§  Vakmanschap: wat je doet ook goed willen doen 

§  Stapsgewijze begeleiding 

§  Ontwikkeling centraal 

§  Wil graag praten en reflecteren over leren 

§  Houdt niet van in het diepe gegooid te worden 

Tip: organiseer ruimte om fouten te maken, time-outs met reflectie, vraag om 
feedback na een ‘oefen’situatie, regel stap-voor-stap begeleiding op de werkvloer  



ONTDEKKEN 
§  Leven is leren, je leert continue 
 
§  Uitproberen 
§  In het diepe springen 
§  Eigen draai geven, zelfsturing 
§  Behoefte aan vrijheid en uitdaging 
§  Zoeken eigen weg (niet per se meest effectief) 
§  Drang naar eigen oplossingen verzinnen 
§  Kan alle kanten op gaan 

§  Haalt inspiratie en betekenis uit omgeving 

▪ Tip: vraag om opdrachten waarin je iets tot stand brengt (product), werk met reële/
urgente organisatievraagstukken, vraag om vrijheid (en noodzakelijke kaders) 



LEERGESCHIEDENIS 



DE ROL VAN  
JOUW BREIN 



HET BREIN 



DRIE SAMENWERKENDE 
BREINSYSTEMEN 

▪ Het denkbrein denkt: plant, houdt 
focus, organiseert, rationaliseert, 
herkadert en overziet lange termijn. 

▪ Het emotiebrein voelt: omvat emoties 
en motivatie, beïnvloedt sociaal 
gedrag, zoekt directe beloning en 
vermijdt pijn. Het regelt je emoties. 

▪ Het gewoontebrein doet: voert 
aangeleerde gewoonten uit, reageert 
onbewust op signalen uit de omgeving 
en wint altijd, tenzij … 



BREINPLASTICITEIT 



BREINPLASTICITEIT 

Wat je doet, denkt of voelt verandert je brein 
Hoe vaker je iets doet, denkt of voelt des te groter de 
veranderingen in je brein 



OVERTUIGINGEN ZIJN 
SNELWEGEN 



Synaptische dichtheid 



Synaptische dichtheid 



Spiegelneuronen 



MINDSET IN 
LEREN 



Op de meetlat 



Ik wil graag… 

 
meteen iets kunnen………………mezelf ontwikkelen 
 



Ik zie hard werken als… 

 
nutteloos……………………………….noodzakelijk 



Ik wil uitdagingen… 

 
vermijden……………………………..……aangaan 



Bij tegenslag voel ik me… 

 
hulpeloos……………………………….veerkrachtig 



Ik reageer op kritiek… 

 
defensief………………………………………opgewekt 



Ik zie succes van anderen  
als… 
 
bedreigend…………………………………inspiratie 



Ik schrijf mijn falen  
toe aan… 

 
“mijn eigenschappen”………..”situatie en motivatie” 



Dit is Isis 



OVERTUIGING OVER 
ONTWIKKELBAARHEID 
Ik kan dit toch niet     Ik kan dit nog niet 

 

 

 

 

 

Fixed Mindset     Growth Mindset 

Intelligentie en kwaliteiten    Intelligentie en kwaliteiten  

zijn niet ontwikkelbaar    zijn wel ontwikkelbaar 



 
Ik voel me slim als… 
 
Als ik iets zonder fouten  
maak 
Als iets moeiteloos gaat 
Als ik iets beter kan dan 
iemand anders 
Als ik iets sneller kan  
dan iemand anders 

 
Ik voel me slim als… 
 
 Als iets waar je hard voor 
werkt lukt 
Als ik mijn best heb gedaan 
Als ik iets heb geleerd wat 
ik eerder niet kon 
Als ik zelf erachter kom hoe 
iets werkt en anderen kan 
helpen 



THE AMAZING VOUWBLAADJE 



Reflectie 

- wat is herkenbaar voor jou in het verhaal van de mindsets? 

- hoe beïnvloed jouw mindset jouw performance op het werk? 

- terug naar de vouwblaadjes: welke gedachten overheersten daar? 



Belangrijk! 

▪  Zie het als een copingstrategie 

▪  Het gaat niet over zelfvertrouwen, wel over het inzicht dat de juiste inzet/aanpak 
leidt tot groei van je capaciteiten 

▪  Het moet wel relevant/interessant zijn voor jouw persoonlijke doelen 

▪  Groei of Fixed mindset is niet aangeboren, je ontwikkelt het door ervaringen en 
boodschappen van anderen 

▪  Ontwikkelen van groei mindset is slechts stap 1: het opent deuren om je te 
ontwikkelen, maar je moet daarna wel aan de slag 

▪  Je hebt een mixed mindset 

▪  Je mindset verschilt per competentie/vaardigheid 





Wanneer word jij uitgedaagd? 

Learning zone: 
 
Jezelf uitdagen 
Inzet 
Gericht op verbeteren 
Dopamine 
Bereid risico’s te nemen 
Anticiperen 
Verwachtingsvol 




