
 

 

 
De wereld verandert steeds sneller en jezelf ontwikkelen is belangrijker dan ooit. Om 
jezelf efficiënt en optimaal te blijven ontwikkelen is het belangrijk dat je zicht hebt op 
vragen als: 'Hoe ontwikkel ik me van nature het best?', 'Wat is mijn persoonlijke 
ontwikkelstijl?', 'Hoe kan mijn (werk)omgeving helpen bij mijn ontwikkeling?' en 'Wat zijn 
mijn valkuilen/blokkades op het gebied van persoonlijke ontwikkeling?' 

Talent-Proof Ontwikkelstijlscan 
 

De Talent-Proof Ontwikkelstijlscan helpt mensen om aan het stuur te zitten van hun eigen 

ontwikkeling. Een gedegen inzicht in hun eigen ontwikkelstijl helpt hen om elke dag 

ontwikkelmomenten te zien en te ervaren.  

Ze begrijpen de stappen die ze moeten nemen om te leren, te ontwikkelen en eventuele 

ontwikkelblokkades te doorbreken.  

 

De Talent-Proof Ontwikkelstijlscan is gebaseerd op twee ontwikkelmodellen.  

Allereerst het model van Kolb, waarin 4 stijlen worden gedefinieerd die elk een fase van een 

complete ontwikkelcyclus zijn: 

• Concreet ervaren 

• Observeren en overdenken 

• Abstracte begripsvorming  

• Actief experimenteren 

 

Het is belangrijk om zicht te hebben op je favoriete stijl, omdat die je het 

meest motiveert en een natuurlijke ingang vormt voor het ontwikkelproces. 

Het is ook belangrijk om goed zicht te hebben op je minst favoriete stijl, 

omdat die je wel eens zou kunnen blokkeren om het ontwikkelproces 

helemaal te doorlopen en echt af te maken.  

 

Daarnaast worden er in deze scan drie stijlen van het gedachtengoed van Vermunt gemeten, te 

weten: 

• Reproductiegericht 

• Betekenisgericht 

• Toepassingsgericht 



 

 

 

Afhankelijk van het gewenste leer- / ontwikkelpunt zal één van deze drie stijlen het beste 

resultaat opleveren. Door te meten welke stijl jou het beste ligt weet je direct welke soort 

ontwikkelingen je het beste af zullen gaan. 

 

De Ontwikkelstijlscan wordt toegepast als onmisbaar fundament in een brede variatie aan  

persoonlijke ontwikkeltrajecten en is ideaal aan het begin van een trainings-, coachings- of 

belangrijke POP-ontwikkeling. 

 

De Talent-Proof Ontwikkelstijlscan heeft onder meer de volgende kenmerken: 

• Combinatie van twee modellen verdiept het inzicht 

• Helder beeld van van interne motivatie mbt ontwikkelcyclus 

• Helder beeld van de mogelijke valkuil mbt ontwikkelcyclus 

• Doorvertaald naar motiverende omstandigheden in de omgeving 

• Indicatie van welk type leer- / ontwikkeltrajecten relatief gemakkelijk zullen 

gaan 

• Indicatie van welk type leer- / ontwikkeltrajecten relatief moeilijk zullen gaan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


