
  

 

INFORMEEL LEREN STIMULEREN 
Pijlers voor informeel leren: activerend leerklimaat, growth leermindset, stimulerende leercultuur 

- Activerend leerklimaat:  

 alle harde en zachte voorwaarden op de werkplek die noodzakelijk zijn om te komen tot leren. 

- Growth leermindset: 

 individuele mindset, gericht op groei, ontwikkeling en performance verbetering  

- Stimulerende leercultuur: 

 collectieve opvattingen, waarden en normen over leren: ‘zo doen wij dat hier, zo leren wij’. 

 

SCAN LEERMINDSET 

Groei mindset 

Mensen met een groeimindset geloven dat zijzelf en anderen ontwikkelbaar zijn. Ze gaan er vanuit 

dat je met de juiste training intelligenter kunt worden en dat je zelfs je karakter kunt veranderen 

met voldoende inspanning. 

Fixed mindset 

Mensen met een fixed mindset geloven het tegendeel. Zij zijn ervan overtuigd dat een dubbeltje 

nooit een kwartje kan worden en dat IQ en karakter een vast gegeven zijn. 

Je eigen mindset bepalen 

Het is handig om je bewust te zijn van je mindset. Op de volgende pagina vind je tien stellingen 

om je mindset vast te stellen. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de stellingen. 
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 Volledig 

eens 

Eens Beetje 

eens 

Beetje 

oneens 

Oneens Volledig 

oneens 

Je kunt je capaciteiten ontwikkelen 

door inspanning. 

 

6 5 4 3 2 1 

Als een collega succes heeft, vind ik 

dat wel eens bedreigend. Zoveel 

talent heb ik niet.  

 

1 2 3 4 5 6 

Ik omarm uitdagingen, omdat ze 

leerzaam kunnen zijn en kunnen 

leiden tot groei. 

 

6 5 4 3 2 1 

Mensen die zich erg inspannen om iets 

te bereiken, hebben meestal een 

gebrek aan talent.  

 

1 2 3 4 5 6 

Ik werk graag samen, hoor graag hoe 

of het nog beter kan, en krijg en geef 

ook graag tips.  

 

6 5 4 3 2 1 

Ik probeer zoveel mogelijk capabel 

over te komen. 

 

1 2 3 4 5 6 

Ik geef niet op bij tegenslag of falen, 

ik span me dan extra in, of ik zoek 

naar andere oplossingen.  

 

6 5 4 3 2 1 

Als ik kritiek krijg, ben ik benieuwd 

wat ik anders had kunnen doen.  

 

6 5 4 3 2 1 

Je kunt dingen wel anders gaan 

aanpakken, maar de kern van wie je 

bent kan niet echt veranderen. 

 

1 2 3 4 5 6 

Je kunt zelfs je meest wezenlijke 

eigenschappen veranderen. 

6 5 4 3 2 1 

  

Tel de bijbehorende punten bij elkaar op en deel door 10.  

De eindscore laat zien welke mindset je hebt: 

1 - 2,5 punten: Fixed 

2,5 - 3,5 punten: Mixed 

3,5 - 6 punten: Groei 
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