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JIJ BENT DEELGENOOT

Wat fijn dat jij dit leest! Ik wil dit vanuit mijn hart delen! Het is
mijn passie en mijn missie om mensen brein bewuster te
maken  én om mensen te laten ervaren wat een
groeimindset voor hen kan betekenen. Brein bewust!  
 
Dus ook voor jou of hen die jij verder op weg wilt helpen in
hun ontwikkeling, of dat nu in het onderwijs is of in je
onderneming, dat maakt niets uit. Stel jezelf wel eerst deze
vraag: "Wat is eigenlijk mijn mindset wanneer het gaat om
intelligentie, talent, persoonlijkheid?" Hoe denk ik daar
werkelijk over en leef ik daar ook vanuit? Zit ik misschien vast
in mijn denkpatronen? Heb ik verstarde ideeën over anderen,
over mijzelf? En hoe zit dat met mijn medewerkers of
leerlingen?  
 
Wanneer je je echt bewust bent van jouw mindset, dan
begint het pas!  Het gaat niet vanzelf. Trainen, iets oefenen,
zorgt voor verandering! Ik maak mensen bewust van hun
mindset en ik train hen naar een overtuiging die meer gericht
is op groei.  
 
De switch naar een groeimindset is mogelijk voor jou en de
mensen in jouw omgeving. Ben jij deelgenoot? In deze gids
vind je uitleg over de mindsets en tips! Bijvoorbeeld voor
jouw persoonlijke ontwikkeling. Groeimindset in het
onderwijs wordt in deze uitgave extra uitgelicht. De volgende
editie komen ondernemingen en feedback extra aan de orde.
Het denken en acteren vanuit een groeimindset is geschikt
voor elk verstandelijk mens, in elk huis, op elke werkvloer!  
Wil jij open staan voor verandering, wil jij anderen daarbij
helpen! Maak dan de switch naar een groeimindset! Hoe?
In deze gids vind je informatie & tips!  

Loop je vast? 

Blijf je opnieuw 

doen wat je 

altijd al deed? 

Bereik je je doel 

niet?

Staat je 

personeel niet 

open voor 

verandering? 

https://www.groeibrein.nl/events/groeimindset-basistraining


OPEN INSCHRIJVINGEN

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP VANUIT GROEIMINDSET  
21 & 28 september 2018  
Tweedaagse training met after-care voor leidinggevenden die een
sterker persoonlijk leiderschap willen ontwikkelen en doelen willen
bereiken! Meer grip op je werk & persoonlijk leven. Maak brein bewust
de switch naar een groeimindset! Meer informatie & inschrijven:
www.groeibrein.nl  
 

WORKSHOP MINDER STRESS MET GROEIMINDSET 
6 september 2018 
Ik neem je mee in een inspirerende interactieve lezing waarbij je leert
welke mindsets er zijn en hoe je die bij jezelf (en anderen ) herkent.
Je ontdekt welke belangrijke rol jouw brein hierin heeft en welke rol
je mindset heeft bij stress momenten. Na deze avond keer je
huiswaarts met heldere, onderbouwde en bruikbare stappen & tips.
Je kunt ze direct toepassen! Inspiratie tot persoonlijke groei en
vermindering van stress reacties. Er zijn een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar! Mis het niet en koop nu je ticket! www.groeibrein.nl 

https://www.groeibrein.nl/events/groeimindset-basistraining
https://www.groeibrein.nl/events/groeimindset-basistraining


WAAROM
GROEIMINDSET

Een groeimindset zorgt voor groei en vooruitgang,

waardoor je meer uit je potentieel haalt en doelen bereikt.

Een groeimindset maakt je 'veranderproof' en maakt je

krachtiger, flexibeler en zorgt voor zelfreflectie. Het zorgt

ervoor dat je meer uit jezelf haalt en de potenties ook bij

een ander ziet. 

Een groeimindset is geen zoveelste model, het is een

andere, wetenschappelijk bewezen manier van denken

waaruit handelingen voortvloeien. Hierdoor ontstaan

positieve gevoelens die verandering op gang brengen.

Mensen en organisaties met een groeimindset

ontwikkelen zich en leveren resultaat.  

Bekijk de cyclus hieronder.  

 

Maar wat is een groeimindset en hoe ontwikkel je die? 

GROEIMINDSET CYCLUS

Vanuit een groeimindset

ontstaat een andere

houding ten opzichte van

verandering en groei.

Hierover hierna meer. Deze

andere houding zorgt voor

ander gedrag waaruit

andere handelingen

volgen. Zo worden doelen

wel behaald en haal je

meer uit jezelf. Wat is dat

een groeimindset? Lees

verder....



WAT IS EEN
GROEIMINDSET 

Wat is mindset? 

 

Mindset staat voor de overtuiging die je hebt over je

intelligentie, kwaliteiten & talenten en de

veranderbaarheid daarvan. Het is de manier waarop je

denkt over en kijkt naar jezelf. Deze mindset heeft invloed

op je hele leven: op je persoonlijke ontwikkeling, je

relaties, je (school-)prestaties en je werk. Je mindset

bepaalt of je je potentieel benut.   

 

 Twee mindsets 

 

Jouw mindset is een belangrijk deel van je persoonlijkheid.

Onder andere Carol S. Dweck professor in de psychologie

heeft hier meer dan 30 jaar onderzoek naar gedaan. Zij

heeft ontdekt dat er twee denkkaders zijn: Een vaste

mindset en een groeimindset. Belangrijk om te weten is

dat je mindset per segment van je leven kan verschillen en

soms laveer je ertussen. In een overzichtelijke schema zie

je de verschillen helder weergegeven. Klik hieronder en je

gaat naar de website. Lees verder wat het verschil is.

Herken je jezelf?  

 

E E N  H E L D E R  S C H E M A  2  M I N D S E T S  

K U N  J E  V I N D E N  O P  D E  W E B S I T E  

W W W . G R O E I B R E I N . N L

https://www.groeibrein.nl/info


HERKEN HET
VERSCHIL  

Herken de mindsets. Het verschil:   

 

 

Wanneer je een vaste mindset hebt geloof je dat je

eigenschappen (intelligentie, persoonlijkheid, talenten)

vast staan en niet kunnen veranderen. Je labelt jezelf of

anderen met bijvoorbeeld ‘slim of dom’, ‘respectvol of

respectloos’ etc. Eigenschappen moeten dan ook

bewezen worden ten aanzien van jezelf en anderen. Je

bent bang om fouten te maken, falen wordt immers

gezien als ‘dom of niet goed zijn’. Fouten en negatieve

feedback mijd of negeer je dan ook zoveel mogelijk.

Jezelf inspannen voelt vaak als nutteloos. Wanneer je

bekwaam of getalenteerd bent in iets, zou alles toch

vanzelf moeten gaan? Of juist vanuit een onzeker

perspectief: ’Ik ben niet zo slim, ik kan het toch niet, dus

waarom zou ik me inspannen. Ik ben nu eenmaal zo….. ik

kan niet veranderen, het is wat het is’. Terwijl je diep in

jezelf het wel anders zou willen. Wanneer iets moeilijk

is, haak je snel af. Uitdagingen vermijd je omdat het

risico op falen er is. Successen van anderen worden

vaak als bedreiging gezien: ‘Zij is beter dan ik….. dan kom

ik dus minder goed over. Of… ‘Dat wat hij doet kan ik

echt niet en dat lukt me ook nooit.’ Deze vaste mindset

is een belemmering voor leren, ontwikkelen en groei.

Voor jezelf maar ook voor anderen in je omgeving waar

je je mindset op projecteert. 

 

Wat is dan een groeimindset? Lees verder............... 

vaste mindset



OF TOCH......

  

Wanneer je een groeimindset hebt, geloof je dat  

je je eigenschappen kunt ontwikkelen door middel  

van focus, inspanning en toewijding. Deze visie zorgt

ervoor dat je een hang naar leren en ontwikkelen hebt.

Je ervaart dat mensen op verscheidene vlakken van

elkaar kunnen verschillen en gelooft dat iedereen kan

veranderen & groeien door ervaring en inspanning. Het

is onmogelijk iemands werkelijke potentieel in te

schatten, jij en anderen zijn tot veel in staat! Intelligentie,

aanleg en talent zijn slechts het startpunt voor

ontwikkeling. Met een groeimindset vind je dat succes

hebben gelijk staat aan jezelf continue uitdagen en

steeds verder ontplooien. Je gelooft dat iedereen

fouten maakt, ze zorgen ervoor dat je ervan leert en

vooruitkomt. Falen zie je dan ook als een actie en niet

als een label voor jezelf of anderen. Je accepteert

negatieve feedback, geanalyseerd het met als doel om

hieruit te leren en de volgende keer opnieuw of anders

te proberen. Je ziet jezelf inspannen als sleutel voor

succes. Heb je een groeimindset, dan omarm je

uitdagingen, zet je door bij falen en zie je successen van

anderen als een inspiratie! 

 

Een positieve mindset is niet hetzelfde als groeimindset.

Het is mooi te kunnen concluderen dat een

groeimindset wel een positieve is!  

Groeimindset

E E N  G R O T E R E  V A R I A N T  V A N  H E T  S C H E M A  V A N  

D E  2  M I N D S E T S  D A T  H I E R N A A S T  S T A A T  V I N D  J E  

O P  W W W . G R O E I B R E I N . N L  
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BREIN
BEWUST
B E W U S T
B R E I N B A S I C S
B O U W E N    
B I N D I N G  &   
B O D Y  
   
 

M A A K  D E  S W I T C H

B R E I N  B E W U S T  Z I J N  I S  E S S E N T I E E L

HOE KRIJG IK
EEN MINDSET

DIE GERICHT IS
OP GROEI?



DE SWITCH

Er is geen knop die je even omzet. Wel is er een manier

om je mind, op welk vlak dan ook, meer gericht te krijgen

op groei. Hierbij zijn deze 5 onderdelen van belang. Met

deze onderdelen creëer je een groeimindset & een

groeimindset cutuur: Bewust, Breinbasics, Bouwen,

Binding en Body 

 

Bewust 

Wanneer je een groeimindset wilt laten opbloeien moet je

je eerst bewust worden van je eigen mindset. Je leert deze

bij jezelf herkennen en bij anderen. Groeibrein helpt je bij

het werkelijk bewustmaken. Dat kan kan een behoorlijk

eyeopener zijn! Verder traint Groeibrein hoe je de shift

maakt van een vaste naar een groeimindset en hoe je dat

bij anderen kunt bevorderen. Je leert de impact van een

groeimindset alsmede hoe je hier bewust de focus op

houdt. De benadering wordt toegespitst op de hulpvraag.  

 

Breinbasics 

Bewust worden van je groeimindset begint met een

gedeelte breinbasics. Breinbasics is begrijpelijke,

waardevolle en interessante informatie over de hersenen.

Die informatie is noodzakelijk bij het tot stand brengen van

groeimindset & een groeimindset cultuur.  

 

Bouwen 

Bij het onderdeel bouwen, bouw je aan jezelf dan wel aan

de organisatie of onderneming. De trainingen en de

programma’s bevatten bouwstenen die je helpen jouw

doel te realiseren. Bouwen start met een plan, met een

groeimindset plan! Meer weten? Neem gerust contact op! 

verder... 

http://www.groeibrein.nl/


Binding 

Collectief leren geeft energie en kracht. Je leert van en

met elkaar en kunt elkaar inspireren. Samenwerken

stimuleert de hersenen en deze onderlinge binding zorgt

voor betrokkenheid. Leer ook meer over de kracht van het

sociale brein en spiegelneuronen! 

 

Body: 

Je brein is de CEO van je body. Een fris brein ondersteunt

het leren, heeft een betere focus en helpt je emoties te

reguleren. Waar je je lichaam aan blootstelt heeft invloed

op je brein en vice versa. Een belangrijk onderdeel dus!

Groeibrein besteed aandacht aan welke zaken van invloed

zijn op je brein. Je ontdekt en oefent wat goed is voor je

brein! Tevens leren organisaties en ondernemingen een

bijdrage te leveren aan de gezondheid van het brein voor

hun medewerkers. Je vindt meer informatie bij de

afzonderlijke programma’s onder diensten op de website. 

 

Tijdens alle trainingen, het onder de loep nemen van de

organisatie en de coaching trajecten, zijn deze onderdelen

de basis om een groeimindset en/of een groeimindset

cultuur te ontwikkelen. De trainingen zijngebaseerd op

wetenschappelijke onderzoeken & de mindset-theorie van

professor Carol S. Dweck. Haar nieuwste inzichten over de

fundamenten van motivatie en ontwikkeling nemen we

mee in de trainingen. Daarnaast spelen de theorieën en

inzichten van neuropsycholoog & hoogleraar klinische

Neuropsychologie Margriet Sitskoorn een rol. Tevens

gebruiken we andere wetenschappelijke bronnen o.a.

management professor Peter Heslin. (Meer hierover lees je

op de website)  

CONTACT 

GROEIBREIN:

0628889013 

Info@groeibrein.nl 

www.groeibrein.nl

Aan het einde van deze gids vind je 

11 goede tips die je helpen bij het 

ontwikkelen van een groeimindset

https://www.groeibrein.nl/
https://www.groeibrein.nl/


ONDERWIJS 

WAAROM EEN GROEIMINDSET in het onderwijs? 

 

Continue veranderingen vragen om flexibiliteit van

volwassenen én kinderen. We weten nu nog niet hoe de

toekomst eruit zal zien. Met een groeimindset bereid je voor

op de toekomst! Een groeimindset (cultuur) inspireert en

mobiliseert energie! In de school, in de klas, voor je

leerlingen en je collega’s. Het is een lerende cultuur waar

geestkracht, kennis en verbinding hand in hand gaan. De

focus ligt op leren. Het maakt leren (nog) leuker,  zorgt dat

groot en klein zich prettig voelen en meer uit zichzelf halen!

  

Dit vraagt verandering van denken. Mindset speelt hierbij

een grote rol. Hoe we denken over leren en over  het brein

heeft veel effect op hoe we leren! Hier is jarenlang

wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.  

 

Leraren en leerlingen of studenten met een groeimindset

zijn  

- flexibeler en krachtiger 

- gaan makkelijker om met veranderingen 

- omarmen uitdagingen 

- zetten door bij tegenslag 

- beseffen dat inspanning resultaat oplevert 

- leren van feedback en  

- zien succes van anderen als inspiratie.  

Een groeimindset zorgt voor zelfreflectie en meer inzicht in

anderen. Het tilt je ontwikkeling op cognitief, persoonlijk en

sociaal vlak omhoog. 

 

Hoe we denken over 

leren heeft effect op 

hoe we leren.



BREINWIJS 

Een mindset die gericht is op groei begint in het denken,

in het brein. Belangrijk hierbij zijn: 

Bewust, Breinbasics, Bouwen, Binding en Body 

Hierboven lees je daar meer over. 

 

- Maak leerlingen bewust van hun denken (metacognitie) 

- Maak hen bewust van de mindsets 

- Maak hen breinwijs, geef breinles!  

- Zorg voor verbinding (het sociale brein) 

- Bouw aan een plan op leerling-, groeps-, schoolniveau 

- Geef aandacht aan 'body'; zorg voor een fit brein  

- Geef complimenten en feedback die een groeimindset

bevorderen (én dat vraagt oefening!)  

 

Maak bewust en 

geef breinles

Deze eeuw vraagt om: 
Zelfregulering, creativiteit, kritisch
denken, bewust zijn, goede sociale
vaardigheden, en verbinding.  
 
Een groeimindset (cultuur) geeft hier
ook gehoor aan. In de op groei  
gerichte mindset zien we veel  
21e eeuwse vaardigheden terug,  
zoals samenwerken, probleem- 
oplossend vermogen, kritisch denken,
creativiteit, sociale vaardigheden en
vooral zelfregulering.  
 
Groeimindset in de school maakt leren
NU leuker, mensen sterker en bereid
kinderen voor op de toekomst.   



Tevens heeft denken vanuit een groeimindset  

een positieve invloed op de executieve functies.  

Vanuit de neurowetenschappen weten we dat  

het brein maakbaar is. We kunnen leerlingen 

vanuit een groeimindset leren flexibel te 

zijn, op zichzelf te reflecteren, om een 

doel te stellen en door te zetten, om  

taken aan te gaan. Dit is een greep uit 

de gevolgen van het denken en handelen  

vanuit een groeimindset. Hieronder kun  

je het vinden in een overzichtje.  

 

Een mindset die gericht is op groei en die je brein bewust

ontwikkelt geeft inzicht in jezelf, inzicht in anderen, geeft

dat je uitdagingen aan durft te gaan, geeft dat je door leert

zetten na tegenslag, het nut van inspanning ziet, leert

beseffen dat fouten maken je dichter naar succes brengt,

je focus ligt op 'leren' en niet op het 'moeten presteren',

dat feedback leerzaam is en binding van grote waarde!  

 

Een groeimindset kun je ontwikkelen en dat begint  

in jouw brein, dat van je collega’s en van je leerlingen.

Groeibrein biedt trainingen op maat. Vraag naar de

mogelijkheden! Dit is mijn missie, mijn passie, ik licht het

van harte toe!  

  

Bereid voor  

op de toekomst. 

Voor alle 

leerlingen! 
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11 GROEI 
MINDSET TIPS 

Tip 1: Zorg voor een gezond en fit brein 

Met een fit en helder brein schep je de juiste  

condities om jouw groeimindset te kunnen ontwikkelen. 

 

Tip 2: Verwerf breinkennis  

Kennis over het brein is essentieel bij het ontwikkelen van een

groeimindset.   

 

Tip 3: Heb kennis van de 2 mindsets  

Voor het doen opbloeien van jouw groeimindset is het

onderscheiden van de 2 mindsets van groot belang.  

 

Tip 4: Word bewust 

Word je bewust van jouw eigen mindset. Je mindset is niet

statisch. Je kunt wanneer het gaat om je persoonlijke

ontwikkeling of wanneer het gaat om educatie of arbeid een

andere mindset hebben. Leer jouw mindset herkennen.  

  

Tip 5: Besef dat je een keuze hebt 

Of je uitdagingen aangaat of niet, hoe je omgaat met

tegenslagen en hoe je kritiek interpreteert, is je eigen keuze. Je

kunt ze vanuit een vaste mindset of vanuit een groeimentaliteit

benaderen.  

 

Tip 6: Focus op leren & groei 

Wat je aandacht geeft dat groeit. Letterlijk ook in je brein! Focus

niet op presteren en op goed over willen komen maar op het

proces.  

 

Waardevolle tips 

voor jou en voor jou 

en voor jou....



 
 
 
  Tip 7: Focus op inspanning  
Inspanning is nodig om verder te komen. Stel jezelf vragen als:
'Wat kan ik nog leren of verbeteren om een stap te maken?  
 
Tip 8: Focus op leren van fouten  
Falen is een stap dichter naar succes. Wanneer je focust op
welke les je eruit kunt halen in plaats van gaan zitten balen, kom
je een stap verder.  
   
Tip 9: Binding 
Zorg voor contact met anderen. Sociale contacten houden je
brein actief en betrokken. Binding is belangrijk!  
 
Tip 10: Bouw 
Heb een plan! Wat wil je bereiken en hoe ga je dat doen? Schrijf
het op en maak het plan zo concreet mogelijk. Hoe, waar en
wanneer? 
  
Tip 11: Omarm uitdagingen 
Voer je plan uit! Ga de uitdaging, datgene wat je wilt leren of
ontwikkelen, aan. Start met een groeimindset in je denken en ga
over op handelen. Neem de groeimindset actie! 
 
 
 
ONDERWIJSPROGRAMMA: 

CONTACT 

GROEIBREIN 

0628889013 

Info@groeibrein.nl 

www.groeibrein.nl

https://www.groeibrein.nl/


TOT 
SLOT
G R O E I B R E I N  I S  E R  O O K  V O O R
O N D E R N E M I N G E N  &
O R G A N I S A T I E S  
 
G R O E I M I N D S E T    
H E T  F U N D A M E N T  
V A N  S U C C E S  

WAT GROEIMINDSET MAAKT  
MENSEN 'VERANDERPROOF' 
 
FEEDBACK & COMPLIMENTEN  
VANUIT EEN GROEIMINDSET  
 
BREINBASICS

I N  D E  V O L G E N D E  G R O E I B R E I N  G I D S

ONDERNEMINGEN

Blijf ook op de hoogte. Schrijf je in op de website 

http://www.groeibrein.nl/
http://www.groeibrein.nl/

