
Gelukkig is er de laatste tijd in de 
sportwereld steeds meer aandacht 
voor de mindset theorie1 van Carol 
Dweck. ‘Als er de laatste tien jaar nu 
iets vanuit de sportwetenschappelij
ke literatuur op de werkvloer van de 
sport is doorgedrongen, dan is het 
toch wel de “mindset” gedachte van 
Dweck’, aldus talentexpert Jacques 
van Rossum in een recent nummer 
van Sportgericht.2 Zelf werk ik binnen 
de jeugdopleiding van voetbalclub  
AZ dagelijks met het concept 
 mindset. Tevens heb ik over het 
onderwerp een boek3 geschreven, 
omdat ik er heilig in geloof dat kennis 
pas waarde krijgt als het breed wordt 
toegepast.

Inflatie
De term mindset wordt tegenwoordig 
echter heel divers gebruikt en het 
begrip lijkt ook wel aan enige inflatie 
onderhevig. Vandaar dat ik in een 
reeks van drie artikelen graag de 
sportwetenschappelijke literatuur 
met betrekking tot de mindset 
theorie en de daaruit voortvloeiende 
praktische toepassingen wil bespre
ken. Uiteraard is er in enkele artike
len te weinig ruimte om compleet te 
zijn en alle literatuur te beschrijven, 
maar de rode draad van het werk 
zal naar voren komen. ‘Wat is er 
onderzocht en wat kun je daar als 
trainer/coach mee?’ zal de hoofdmoot 
vormen. 
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Mindset en talentontwikkeling
Deel 1: ‘Talent is pas meetbaar na je carrière’

Bart Heuvingh

Hoe komt het dat de ene sporter doorzet bij tegenslag, terwijl de 
andere opgeeft? Waarom kunnen sommige sporters niet tegen 
feedback, terwijl andere er juist naar op zoek gaan? Hoe komt 
het dat de ene sporter telkens nieuwe uitdagingen aangaat, 
terwijl de andere liever blijft uitvoeren wat hij al kan? Vragen 
waar de mindset theorie een duidelijk antwoord op heeft.
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Overzicht
In dit eerste artikel zal uitgelegd wor
den waarom mindsets belangrijk zijn 
voor talentontwikkeling, door in te 
zoomen op enkele studies over mind
set en (leer)prestaties. Vervolgens zal 
in het tweede artikel de focus liggen 
op verschillen in denkwereld tussen 
sporters met een statische mindset 
versus een groeimindset en de in
vloed daarvan op hun prestatiegedrag 
en ontwikkeling. Tenslotte zal in 
het laatste artikel worden besproken 
wat je als trainer/coach in de praktijk 
kunt doen om een groeimindset te 
stimuleren.

Belang van mindsets
Waarom zijn mindsets belangrijk? 
Om deze vraag te kunnen beant
woorden is het van belang om eerst 
duidelijk te omschrijven wat een 
mindset is: de overtuiging die iemand 
heeft over de ontwikkelbaarheid van 
zijn/haar talent en vaardigheden. 
Het zorgt voor een denkkader dat 
gedrag, vooruitzichten en houding 
van de persoon ten aanzien van zijn/
haar ontwikkeling bepaalt. In haar 
eerste wetenschappelijke boek1 over 
het onderwerp geeft Dweck aan dat 
mensen verschillen qua overtuiging 
of persoonseigenschappen over het 
algemeen stabiel en vaststaand (‘enti
ty theorists’) dan wel aan te leren en 
veranderbaar zijn (‘incremental theo
rists’). Om de theorie toegankelijker 
te maken voor een breder publiek 
spreekt zij later over een statische 
mindset versus een groeimindset.
Een sporter met een statische mind
set heeft de overtuiging dat talent 
en vaardigheden aangeboren zijn en 
(min of meer) vastliggen. Prestaties 
wijzen uit hoeveel talent je ergens 
voor hebt. Het doel is dan ook om te 
bewijzen dat je genoeg talent hebt. 
Daarentegen is een sporter met een 
groeimindset ervan overtuigd dat 
talent te ontwikkelen is door veel te 
oefenen en de juiste leerstrategieën 
toe te passen. Prestaties wijzen uit 
wat je op dit moment kunt, maar zeg
gen niet hoe talentvol je kunt worden 

wanneer je jezelf blijft ontwikkelen. 
Dit laatste is dan ook het doel: niet 
jezelf vergelijken met anderen, maar 
je eigen talent ontwikkelen. Om met 
de woorden van voetbalkeeper Gian
luigi Buffon te spreken: ‘Talent is pas 
meetbaar na je carrière’.

Formule
Een groeimindset betekent niet dat 
iedereen alles maar kan worden als hij 
of zij het graag genoeg wil en er hard 
voor wil werken, maar wel dat zelfs 
topatleten niet enkel door hun aanleg 
zo goed zijn geworden. Zelf maak ik in 
mijn boek over mindset3 gebruik van 
de formule: talent = aanleg x leerver
mogen. Een groeimindset sporter 
focust zich meer op het leervermogen 
gedeelte van de formule, terwijl een 
sporter met een statische mindset zich 
meer richt op het aanleg gedeelte. 
Er kunnen dus twee mindsets onder
scheiden worden, maar waarom zou 
dit van belang zijn? Voornamelijk 
omdat uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat een groeimindset zorgt voor 
betere (leer)prestaties. Vanwege de 
beperkte ruimte in dit artikel kan ik 
niet alle studies bespreken die naar 

mindset en (leer)prestaties gedaan 
zijn, maar voor een samenvatting 
hiervan raad ik het laatste boek van 
Carol Dweck aan4 of het metaanalyse 
artikel van Burnette et al.5. Hieruit 
blijkt dat een groeimindset leidt tot 
meer zelfregulatie van het leren en op 
die manier tot het meer bereiken van 
doelen.

Aangeboren of ontwikkelbaar?
Een onderzoek van Wulf & Lewth
waite6 wil ik toch graag kort bespre
ken, omdat het mooi laat zien hoe 
mindsets invloed hebben op moto
risch leren en prestaties. Het doel van 
de studie was om uit te vinden wat 
de invloed was van een (gemanipu
leerde) mindset op het leren van een 
motorische taak. De proefpersonen 
werden verdeeld over drie groepen: 
de aangeboren vaardigheid (AV) 
groep, de ontwikkelde vaardigheid 
(OV) groep en een controlegroep (C). 
De AV groep kreeg te horen dat de 
motorische taak die ze zouden gaan 
uitvoeren hun natuurlijke capaciteit 
zou meten en dat de scores op de taak 
dus iets zeiden over hun aangeboren 
vaardigheid (bij deze groep is dus 
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de statische mindset gestimuleerd). 
De OV groep kreeg echter te horen 
dat de motorische taak een aan te 
leren vaardigheid is en dat de scores 
daarom zouden laten zien hoe ver 
ze waren in hun leerproces (bij deze 
groep is dus de groeimindset gestimu
leerd). De C groep kreeg geen nadere 
toelichting. Vervolgens moesten alle 
proefpersonen 21 pogingen van 90 
seconden uitvoeren op een balans
bord, waarbij het de opdracht was om 
het bord zo horizontaal mogelijk te 
houden. Uit de resultaten (zie figuur 
1) concludeerden de onderzoekers:

‘The results of the present study show 
that motor learning can be affected  
by learners’ conceptions of ability. 
 Instructions intimating that  
performance reflected an inherent  
ability resulted in less effective learning 
than did instructions portraying the 
task as anacquirable skill’.

‘Prove’ versus ‘improve’
Als verklaring voor hun resultaten 
geven de onderzoekers aan, dat de 
proefpersonen in de AV groep minder 
goed leerden, omdat zij zich er zorgen 
over maakten dat een slechte presta

tie een indicatie was van een gebrek 
aan talent , dat door iedereen gezien 
kon worden. De OV groep had hier 
geen last van, omdat zij waarschijnlijk 
enkel bezig waren met het zo goed 
mogelijk uitvoeren van de taak en 
‘freed them from selfrelated con
cerns’. Zij waren met andere woorden 
niet constant bezig te bewijzen dat ze 
(ten opzichte van de andere deel
nemers) genoeg aangeboren talent 
hadden, maar namen de ruimte om 
zich te ontwikkelen. De proefperso
nen met de ingefluisterde statische 
mindset (AV groep) waren bezig met 
prove, de OV groep (groeimindset) 
met improve.
De kracht van deze studie zit hem in 
het feit dat de interventie erg beperkt 
is (slechts een verschil in korte uitleg 
voorafgaand aan de motorische leer
taak), maar nog steeds een duidelijk 
effect laat zien. In de psychologische 
literatuur kosten de meeste interven
ties een stuk meer tijd of geld.

Genen
Zoals gezegd is deze studie slechts 
één van de vele studies die naar 
mindset en leerprestaties zijn gedaan.  
Maar hopelijk is door het beschrijven 

deze studie wel duidelijk gemaakt 
waarom mindsets belangrijk zijn 
in een sport en beweegcontext. Ze 
zeggen namelijk iets over de over
tuigingen die een sporter heeft over 
zijn vaardigheiden, wat vervolgens 
invloed heeft op zijn ontwikkelpro
ces. In een groeimindset ontwikke
len sporters zich beter dan in een 
statische mindset. Want, om met de 
woorden van Matthew Syed te spre
ken: ‘Waarom zou je als sporter hard 
werken als het eigenlijk alleen maar 
gaat om de juiste genen?’.
Nu het woord genen gevallen is, is het 
belangrijk om nog even een kantteke
ning te plaatsen. Wanneer een spor
ter een groeimindset heeft, betekent 
dit niet dat hij de rol van genen (aan
leg) ontkent. Het wil enkel zeggen dat 
een sporter gelooft dat aanleg slechts 
een beginpunt is en geen eindpunt. 
Aan wie geïnteresseerd is in onder
zoeken die zijn gedaan naar de aan
legcomponent in talentontwikkeling 
raad ik het boek van Epstein7 aan. 
Ook hierin komt mooi naar voren dat 
talent niet óf aangeboren óf aange
leerd is, maar dat van beide sprake is. 
Vandaar dat ik gebruik maak van de 
praktische formule  talent = aanleg x 
leervermogen. Binnen deze formule 
is het belangrijk om te kijken waar 
een sporter zelf zich meer op focust. 
Richt hij zich meer op het aangeboren 
deel (aanleg), of is hij meer bezig met 
het ontwikkelbare deel (leervermo
gen)? Mindsets gaan precies hierover: 
waar richt een individu zich op, waar 
gelooft hij zelf in en wat heeft dat 
vervolgens voor invloed op zijn ge
drag? Daarbij is het belangrijk te ver
melden, dat mindsets soms bewust 
zijn, maar dat er vaker sprake is van 
een onbewuste overtuiging (mindset) 
bij een sporter.

DMGTmodel
Tot besluit van dit eerste artikel wil 
ik het concept mindsets graag in 
een breder wetenschappelijk kader 
plaatsen, namelijk het ‘Differentiated 
Model of Giftedness and Talent’ (DM
GTmodel) van Gagné8 (zie figuur 2).
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Figuur 1 | De resultaten van Wulf & Lewtwaithe (2009)6: bij de AV groep (‘Inherent ability’) 

stabiliseert op een zeker moment de prestatie, terwijl de OV groep (‘Acquirable skill’) zich 

tot het einde van het experiment blijft verbeteren.



In dit model wordt beschreven hoe 
aanleg (‘natural abilities’  links) 
zich via het ontwikkelproces 
(‘developmental process’  midden 
onder) uiteindelijk verhoudt tot 
talent (‘competencies’  rechts) en 
hoe verschillende factoren (midden 
boven) hierop ingrijpen of ermee 
samenhangen. Mindsets vallen 
onder ‘intrapersonal’ (I) factoren 
en hebben via die weg effect op het 
ontwikkelingsproces van een  
sporter. 

Gedrag en ontwikkeling
Maar hoe zorgen beide mindsets nu 
precies voor een ander ontwikkelpro

ces cq. ander (leer)gedrag bij ver
schillende sporters? Dat zal aan orde 
komen in het volgende artikel.
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Figuur 2 | Het DMGT-model8 van Gagné. 


