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Voorwoord  
 

Wij zijn de studentengroep Pedagogische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit 

Leuven en kregen in het kader van het vak Projectonderwijs, een onderdeel van 

arbeidspedagogiek, de opdracht om een aanzet tot een roadmap te schrijven voor 

Go4talent. Als zeven vrolijke, enthousiaste meiden hebben we ons meteen op deze 

boeiende taak gestort, waarbij het onder andere de bedoeling was dat we zouden leren 

hoe we theorie (literatuurstudie) in praktijk konden omzetten. Om een rechtenvrije 

publicatie van dit werk mogelijk te maken, werden in deze tweede druk (augustus 2012) 

nog enkele aanpassingen aangebracht. 

 

Deze ‘roadmap’ is bedoeld als handleiding, een soort ‘reisgids’, voor de leerkrachten en 

directie van alle scholen van het (buiten)gewoon secundair onderwijs in Vlaanderen. Het is 

gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie en deze literatuurstudie kan steeds door 

jou, als leerkracht en directie, opgevraagd worden bij de Dienst BeroepsOpleiding (DBO) 

voor extra informatie omtrent de waarderende benadering.  

 

Tijdens het schrijven van deze aanzet tot de roadmap kregen wij de hulp van onze 

stafcoach Natalie Govaerts. Verdere begeleiding gedurende het vak Projectonderwijs, 

kregen wij van Prof. Dr. Filip Dochy. Onze oprechte dank gaat vooreerst naar hen uit. Zij 

stonden ons steeds bij met de nodige en bruikbare feedback die zeker van pas kwam om 

een goed product, namelijk de roadmap, af te leveren. Bijkomend kregen wij de 

enthousiaste ondersteuning van Luc Vandenhoeck en Liesbeth Spanjers, onze 

praktijkcoaches, die we erg dankbaar zijn voor hun inbreng in ons project.  

 

Daarnaast willen wij nog graag de grafische ontwerpdienst van de Diensten voor het 

Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Communicatie en studente Lotte Pauwels bedanken 

voor het ontwerpen van de lay-out van de roadmap. Eveneens gaat onze dank uit naar 

Jeroen Franssen voor zijn extra informatie over de toestand op de huidige arbeidsmarkt. 

Tot slot willen wij vooral jullie, leerkrachten, graag bedanken voor het invullen van de 

vragenlijsten. Hieruit hebben wij interessante resultaten gehaald om te verwerken in de 

stapstenen en hinderpalen.  

 

Als studentengroep hopen wij dat jij als leerkracht en directie deze roadmap als een 

bruikbare handleiding zal zien voor de implementatie van de waarderende benadering in 

jouw klas en/of school. We wensen je alvast een boeiende reis doorheen het document.  

 

De studentengroep van de Katholieke Universiteit Leuven, 

 

Hanne Damen 

Lise Fonderie 

Sofie Janssens 

Lotte Pauwels 

Katrien Vangrieken 

Nine Vanhaeren 

Sarah van Weijnen 





 

Inleiding 
 

In deze roadmap worden drie hoofdstukken uitvoerig besproken die elk gebaseerd zijn op 

onze literatuurstudie. Het eerste hoofdstuk is een verhaal waarin we je meenemen op reis, 

met als eindbestemming een talentgerichte benadering in het onderwijs. We vertrekken 

bij de arbeidsmarkt en merken op dat daar al gesproken wordt over talenten. Uiteindelijk 

komen we uit bij het onderwijs, dat zich nog maar in mindere mate richt op talenten en 

voorlopig dus onvoldoende de ‘talententaal’ spreekt. Op die manier ontstaat er een 

vocabulaire kloof tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. In onze reis trachten we deze 

kloof te dichten door een brug te bouwen die gefundeerd is op Appreciative Inquiry, meer 

bepaald de waarderende benadering. De implementatie van een talentgerichte 

benadering in een waarderende context dient als opstap om deze kloof te overwinnen.  

 

Tijdens onze oversteek komen we wellicht een aantal slagbomen tegen die onze reis in 

zekere mate zullen verhinderen. Uiteraard zullen we niet alleen slagbomen tegenkomen 

maar ook wegwijzers, die de reis dan weer net wel vlot zullen laten verlopen. In een 

tweede hoofdstuk bespreken we deze slagbomen (hinderpalen) en wegwijzers 

(stapstenen) die we kunnen tegenkomen op onze weg. Hier zal men als leerkracht meer 

dan nuttige informatie kunnen uithalen wanneer men de talentgerichte benadering wil 

toepassen in zijn of haar klas. 

 

Om tot slot de brug over de kloof vlot over te steken, gaan we in een derde en laatste 

hoofdstuk van deze roadmap op zoek naar verschillende ‘tools’ om deze implementatie in 

de dagdagelijkse klaspraktijk te verwezenlijken. Deze tools zijn de voertuigen waarmee we 

op weg gaan om onze bestemming te bereiken. Net zoals iedereen een ander voertuig 

verkiest om te reizen (bv. sportwagen, bus, fiets, …), zullen deze tools je in meerdere of 

mindere mate aanspreken en zal ieders voorkeur een andere richting uitgaan. Maar de 

bestemming blijft dezelfde: jongeren bewust maken van hun talenten. 
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Op weg doorheen het verhaal 
 

‘Lucas is 18 jaar en heeft de deur van het secundair onderwijs net achter zich dicht 

getrokken. Hij staat nu voor een nieuwe mijlpaal in zijn leven. Lucas besluit de weg 

richting arbeidsmarkt in te slaan. In zijn zoektocht naar een goede job solliciteerde hij bij 

een aantal bedrijven. Tijdens de sollicitatiegesprekken werd hem telkens gevraagd om 

zichzelf aan te prijzen door zijn sterke punten weer te geven. Dit bleek voor hem een 

moeilijke opgave omdat hij zijn talenten niet wist te benoemen.’ 

 

Uit deze casus blijkt dat het voor jongeren tegenwoordig allesbehalve evident is om aan 

te geven wat hun talenten zijn wanneer ze zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Ze hebben 

immers op school amper geleerd wat hun persoonlijke talenten zijn. Nochtans is het net 

talentbewustzijn dat steeds belangrijker wordt op de arbeidsmarkt. Het gebrek hieraan 

maakt het moeilijker om de oversteek te maken van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. 

 

Een talent is een eigenschap en/of vaardigheid van een persoon waarin hij of zij uitblinkt. 

Wanneer je bezig bent met je talent ‘vliegt’ de tijd voorbij. Sinds enkele jaren rijst er bij 

organisaties steeds meer de vraag naar talenten en competenties. Deze vraag is ontstaan 

omdat de arbeidsorganisaties zelf door de veranderende samenleving en economie grote 

veranderingen doorgemaakt hebben en nog steeds doormaken. Ze vragen van hun 

(toekomstige) werknemers steeds vaker dat ze bepaalde competenties bezitten en 

verwerven om met complexe opdrachten en veranderingen te kunnen omgaan. Denk 

hierbij aan het breed inzetbaar zijn, flexibel zijn, bereid zijn om te blijven leren en 

ontwikkelen en dergelijke meer als belangrijke competenties. In het licht van deze 

maatschappelijke veranderingen wordt het belang van talenten en talentbewustzijn op de 

arbeidsmarkt in de schijnwerpers gezet. Doordat jongeren reeds vooraf weten wat hun 

talenten zijn, zal de aansluiting met de arbeidsmarkt vlotter verlopen. Ze kunnen dan 

meteen georiënteerd worden naar die job die het beste bij hen past.  

 

Organisaties voelen echter meer en meer de hete adem van concurrenten in hun nek 

omdat ze hun voordeelpositie niet meer alleen kunnen halen uit financiële bronnen. We 

zijn geëvolueerd naar een steeds veranderende economie en moeten voordeel weten te 

halen op het vlak van (technologische) innovaties en vernieuwingen. Wat betreft deze 

innovaties hebben bedrijven (hoog)getalenteerde mensen nodig om een voorsprong te 

behalen op hun concurrenten. Het competitief voordeel dat bedrijven hebben ten 

opzichte van hun concurrenten, is steeds beperkter. Getalenteerde mensen beschikken 

over het vermogen om steeds nieuwe, betere producten en diensten te ontwikkelen, 

waardoor bedrijven steviger in hun schoenen komen te staan ten opzichte van 

concurrerende bedrijven. Om werkelijk hun concurrenten de pas af te snijden en hun weg 

verder te zetten in een hogere versnelling, is het voor organisaties haast noodzakelijk om 

in te zetten op getalenteerde werknemers. Enkel het bezitten van de beste talenten kan 

een langere competitieve voordeelpositie opleveren. Veel bedrijven blijken het echter 

moeilijk te hebben met het vinden en behouden van de juiste talenten en bevinden zich 

hierdoor in onderlinge competitie. In de literatuur wordt naar deze competitiestrijd 

verwezen met de term ‘war on talent’. Om deze strijd aan te gaan is het voor organisaties 

heel belangrijk om in te zetten op talentmanagement. Dit houdt in dat een organisatie 

haar talenten ontwikkelt, motiveert, beheert, beloont en aan zich kan blijven binden. 
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Omdat deze informatie over talenten niet zomaar kan afgelezen worden van een diploma, 

verwachten de werkgevers van hun (toekomstige) werknemers dat zij bij een sollicitatie 

zelf iets kunnen vertellen over hun talenten. Hier en daar gaan er wel reeds stemmen op 

om een soort van ‘talentbewijs’ mee te geven aan jonge sollicitanten, maar voorlopig 

dienen deze hun talenten nog mondeling te promoten bij hun potentiële werkgever(s). 

 

Net hier, in het (h)erkennen en benoemen van de eigen talenten, blijkt zich een obstakel 

te vormen op de weg van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Dit komt doordat het 

aanbod van het onderwijs wat betreft talentbewustzijn niet aansluit op de verwachtingen 

van de arbeidsmarkt. De reden hiervoor is dat jongeren, zoals Lucas, voorlopig weinig of 

geen talentbewustzijn en talentontwikkeling mee krijgen vanuit de school. Het onderwijs 

heeft echter wel al verschillende initiatieven ondernomen die in de richting gaan van 

talentenontwikkeling, maar deze projecten vonden nog geen algemene ingang in het 

onderwijs. 

 

Het onderwijs schiet dus tekort in het aanwakkeren van talentbewustzijn bij jongeren en 

een aanpassing is bijgevolg gewenst. Vandaar dat het project Go4talent op zoek is gegaan 

naar een oplossing. In deze zoektocht zijn zij tot de idee gekomen om de talentgerichte 

benadering in een waarderende context te implementeren in het (buiten)gewoon 

secundair onderwijs en op die manier talenten te ontdekken en talentbewustzijn te 

creëren bij jongeren. Voor deze benadering lieten zij zich inspireren door Appreciative 

Inquiry, oorspronkelijk een veranderingsmethodiek in organisaties. Appreciative Inquiry, 

waaruit de waarderende benadering ontstaan is, focust op wat goed loopt binnen 

organisaties, met als doel in te zetten op en het bevorderen van vernieuwing binnen 

organisaties. Het is een sterk persoonsgerichte benadering en vormt de basis van 

talentmanagement. Waar zijn mensen goed in, wat is hun talent en hoe kunnen we die 

talenten optimaliseren? Centraal in de waarderende benadering is het bieden van 

mogelijkheden om talenten te ontdekken en deze te ontwikkelen tot echte sterktes. 

Bijvoorbeeld in de vorm van trainingen of informeel leren op de werkplek.  Een tweede 

centraal punt is het waarderen van ieders sterke punten en een derde pijler is ervoor 

zorgen dat medewerkers van een bedrijf hun talenten optimaal kunnen gebruiken, 

bijvoorbeeld door hen een aangepast takenpakket aan te bieden dat aansluit bij hun 

talenten. Daarnaast is het stellen van positieve vragen een essentieel element van de 

waarderende benadering. Het stellen van vragen geeft immers richting aan onze aandacht 

en wanneer onze aandacht uitgaat naar een bepaalde richting, functioneert dit als het 

verlichten van een voorheen donkere weg. De weg stond misschien al op onze 

wegenkaart, maar we hebben ze nooit werkelijk verkend. Hierdoor kunnen voorheen 

ongekende mogelijkheden van een organisatie, een team of persoon aan het licht komen. 

 

Er is reeds onderzoek gedaan naar een implementatie van de talentgerichte benadering in 

een waarderende context binnen het onderwijs, onder andere in het buitenland. Onze blik 

richten op deze voorbeelden van de implementatie van een talentgerichte benadering in 

het onderwijs kan ons inspireren bij de toepassing van deze benadering in ons eigen 

secundair onderwijs. Hiernaast kunnen we ook ideeën putten uit onderzoek naar het 

gebruik van de talentgerichte benadering in een waarderende context op de 

arbeidsmarkt. Uit tal van onderzoeken blijkt immers dat er bij leerlingen sprake is van een 

verhoogde motivatie, betere punten, minder spijbelen, betere relaties met leerkrachten en 
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klasgenoten. Kortom: ze zullen liever naar school gaan doordat ze het onderwijs als meer 

humaan en minder vervreemdend zullen ervaren. De leerlingen zullen meer innovatief 

gedrag kunnen vertonen, meer succeservaringen opdoen, meer zelfvertrouwen 

ontwikkelen en meer wil creëren om te leren over de eigen sterktes en die van anderen. 

Maar dit is nog lang niet alles. De relatie tussen leerkracht en leerling zal door de 

leerlingen als minder hiërarchisch ervaren worden. Verder zullen ze een positiever 

klasklimaat ervaren, alsook wederzijds respect tussen leerling en leerkracht. Zwakke 

leerlingen zullen op een positievere manier aan bod kunnen komen tijdens de les, de 

leerlingen zullen mogelijks meer inspraak hebben in de school en een betere oriëntering 

naar de arbeidsmarkt toe wordt wellicht gerealiseerd. Je ziet dat er talrijke positieve 

effecten verbonden zijn aan het werken rond talenten in een waarderende context. Deze 

positieve effecten werden eveneens door de leerkrachten uit de online-bevraging1 

bevestigd. Niet enkel wordt duidelijk dat een talentgerichte benadering positieve 

resultaten voor leerlingen inhoudt, maar ook voor leerkrachten is de benadering 

belangrijk om hun werk veel aangenamer te maken en hun welbevinden te doen 

toenemen. Redenen genoeg dus om een nieuwe weg, namelijk die naar een talentgerichte 

benadering in een waarderende context, in te slaan! 

 

Naast al deze positieve effecten loeren er natuurlijk ook nog nadelen om de hoek. Ten 

eerste kost het voor mensen heel wat energie om stil te staan bij hun positieve punten 

omdat er ook gezocht moet worden naar ruimte voor verbetering. Vaak voelen mensen 

zich oncomfortabel wanneer hen gevraagd wordt hun eigen talenten te benoemen en 

hierbij aan te geven wat er ook nog beter kan. Ten tweede kan te veel zelfvertrouwen, 

door het te vaak benadrukken van sterke punten en talenten, ertoe leiden dat mensen de 

schuld van alles wat misgaat van zich afschuiven. Onrealistisch optimisme kan de hoge 

prestaties negatief beïnvloeden. Ten derde is er naast de aandacht voor het positieve ook 

aandacht nodig voor kritiek en negatieve emoties. Dit laatste punt vormt een grote bron 

van kritiek op de talentgerichte benadering. Van buitenaf wordt vaak gevreesd dat een 

waarderende context ertoe zal leiden dat er geen ruimte meer is voor kritiek of negatieve 

emoties. 

 

Uit voorgaande onderzoeken en voorbeelden van implementatie kunnen wij ongetwijfeld 

veel leren. Een doordachte aanpak bij de implementatie van de talentgerichte benadering 

in ons secundair onderwijs is vereist, maar de richting zit alvast goed. Zoals je kon lezen 

heeft het ontstaan van een talentgerichte benadering in een waarderende context reeds 

een lange weg afgelegd. We moeten echter realistisch blijven en inzien dat het 

traditionele onderwijs niet volledig veranderd kan worden in één keer, namelijk door het 

te vervangen door een vernieuwende competentieontwikkelende en talentgerichte 

leeromgeving. Beter zou zijn een combinatie te hanteren van zowel traditioneel onderwijs 

als competentieontwikkelend onderwijs. Hier zullen leerlingen nog het meest van leren. 

We kunnen hierbij vaststellen dat we nog lang niet aan de eindmeet zijn en verder 

onderzoek is ongetwijfeld vereist. 

                                                
1
 Ter toetsing van onze literatuurstudie deden we een online-bevraging bij enkele leerkrachten die 

deelnamen aan het project Go4talent. 
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In het volgende hoofdstuk van deze roadmap gaan we dieper in op elementen die een 

helpende hand kunnen bieden aan leerkrachten bij het werkelijk aan de slag gaan met de 

talentgerichte benadering in een waarderende klas. 
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Wegwijzers en slagbomen: inleiding 
 

Hoewel het werken rond en het ontwikkelen van talenten zeker en vast een uitdaging is, 

levert het toch veel op. De voordelen van talentgericht werken zijn niet beperkt tot de 

leerling(en) in kwestie. De leerkracht die talentgericht te werk gaat, zal hier ook de 

vruchten van plukken. Elke leerkracht heeft toch liever enthousiaste en gemotiveerde 

jongeren voor zich!  

Hieronder formuleren we een aantal wegwijzers. Dit zijn ‘tips & trics’ die je kunnen helpen 

om je lesgeven op een talentgerichte wijze vorm te geven. Ze wijzen je de juiste weg, 

waardoor omwegen en belemmeringen vermeden worden en je reis richting een 

talentgerichte benadering vlot kan verlopen.  

Daarnaast geven we ook een aantal moeilijkheden aan waarop je kan botsen wanneer je in 

je klas aan de slag wil met een talentgerichte benadering. We verwijzen hiernaar met de 

term ‘slagbomen’. Een bewuste woordkeuze, gezien slagbomen ook open kunnen gaan 

zodat je je reis richting een talentgerichte benadering kan verderzetten. Met andere 

woorden, deze moeilijkheden kunnen, mits de nodige inspanning, zeker en vast 

overwonnen worden.  

Dus wanneer je deze wegwijzers volgt en de slagbomen weer open krijgt met de nodige 

inzet, zal de talentgerichte benadering in jouw klas een succes zijn voor iedereen! 

 

Veel succes en we wensen je een goede reis! 

 

 

 
Creative Commons Attribution 3.0 

 

 

 

 

http://imagebase.davidniblack.com/main.php?g2_itemId=5514&g2_imageViewsIndex=1


16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1. Wegwijzers 
 

Hieronder staan de eerder genoemde wegwijzers beschreven. Ze wijzen je de weg richting 

een effectieve toepassing van een talentgerichte benadering in een waarderende context 

in jouw klas en behoeden je van oponthoud of omwegen. Lees zeker verder, we zetten je 

op weg! 
 

1.1 Wegwijzers met betrekking tot schoolcontext 
 

 Om het werken met talenten in jouw school te doen slagen is het van groot belang dat 

niet enkel de leerprocessen van de leerlingen gaan veranderen. Het is ook 

noodzakelijk dat er een verandering in de schoolcultuur (visies, opvattingen, manier 

van denken) plaatsvindt. Om dit te doen slagen is het allereerst belangrijk dat jij, als 

leerkracht, mogelijks zelf nieuwe competenties verwerft: het kunnen reflecteren over 

jezelf, zelfsturend gedrag vertonen en een talentgerichte dialoog kunnen aangaan met 

jouw leerlingen. 

 

 Het is heel belangrijk dat je er vanuit gaat dat alle leerlingen talent hebben: iedereen 

kan iets! Ook de leerlingen met op het eerste zicht minder capaciteiten hebben zeker 

en vast (verborgen) talenten. Elk talent moet gewaardeerd worden en geen enkel 

talent is minderwaardig. Ga als leerkracht dus op zoek en ontdek het talent in elk van 

je leerlingen! 

 

 Als leerkracht kan je er niet meer van uit gaan dat leerlingen kunnen functioneren in 

onze steeds veranderende samenleving door alleen reproductie van kennis (op de 

arbeidsmarkt zullen ook leerlingen gevraagd worden zich voortdurend aan te passen 

aan veranderingen). Je zou een breder leerbegrip moeten hanteren waarbij ook 

attitudes, vaardigheden en individuele kenmerken een rol gaan spelen. Zowel 

leerkrachten als directie en ander schoolpersoneel doen er goed aan te vertrekken 

vanuit de competenties van de leerlingen als bundelingen van kennis, inzichten en 

attitudes. Heel belangrijk is dat je die competenties gaat zien als een geïntegreerd 

geheel van deze drie aspecten. Naar de lespraktijk toe, probeer je als leerkracht dus 

best om een betekenisvolle relatie tot stand te brengen tussen de aspecten ‘kennis’, 

‘vaardigheden’, ‘praktijk’, en ‘attitudes’. Dit betekent dus dat het aangewezen is voor 

alle aspecten aandacht te hebben en ze ook met elkaar moet proberen te verbinden. 

Werken rond competenties en talenten houdt dus zeker geen onderwaardering van 

kennis in, zoals vaak wel eens gedacht wordt. 

 

 Vooraleer de school een veranderingsproces kan opstarten in de richting van een 

waarderende school gebaseerd op de talentgerichte benadering, is het belangrijk dat 

de verwachtingen en noden van het personeel grondig besproken worden. Jouw 

stem als leerkracht mag niet verloren gaan! 
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 School is teamwerk. Leerkrachten verplichten om de waarderende benadering toe te 

passen in hun onderwijsproces is dus allesbehalve een goede manier om verandering 

teweeg te brengen. De waarderende omgang start noodzakelijk reeds bij het 

leidinggevend kader van de school: zij benaderen de leerkrachten best op een 

waarderende manier.  

 

 Voor leerkrachten is het heel belangrijk dat de directie organisatorische 

maatregelen neemt om het veranderingsproces richting een talentgerichte 

benadering in de school goed te laten verlopen. Het toepassen van een talentgerichte 

benadering in je klaspraktijk is immers geen kinderspel. Wanneer de directie juist 

handelt (bijvoorbeeld door ideeën die effectief veranderingen vragen, helpen waar te 

maken) en de leerkrachten op een correcte manier ondersteunt en stimuleert, wordt al 

een grote last van de schouders van de leerkrachten gehaald.  

 

 Onderwijsinstellingen worden uitgedaagd een ‘mindset’ uit te bouwen in heel de 

organisatie die gestoeld is op talent: er ontstaat best een gedachtegang die focust op 

talent en er dient een standaard voor talent te worden geïnstalleerd waarnaar door 

iedereen ook geleefd moet worden. Als leerkracht, of andere medewerker binnen de 

school, is het noodzakelijk heel je manier van denken te veranderen. Dit is -zacht 

uitgedrukt- een hele opgave, zeker wanneer de denkwijze van alle leden van de school 

ook nog op elkaar afgestemd moet worden. Maar eens deze inspanning geleverd is, 

zorgt het uitbouwen van deze talentgebaseerde ‘mindset’ er wel voor dat een 

talentgerichte benadering vlot zijn ingang kan vinden in jouw school. Constructieve 

en schoolbrede discussies zijn dus de boodschap! 

 

 Het beleid en alle schoolbestuurders zullen best de nadruk leggen op communicatie 

en discussie met alle betrokkenen (de leerkrachten, het bestuur, de leerlingen, de 

ouders, de arbeidsmarkt en de samenleving in het algemeen) om de talentgerichte 

benadering in een waarderende context in de school te kunnen toepassen. Conclusie: 

communicatie op alle niveaus is een absolute noodzaak! 

 

 Het is belangrijk dat je ouders betrekt bij het veranderingsproces. Wordt dat niet 

gedaan, dan zal de impact van de implementatie klein of zelfs negatief zijn. Zoals je 

ouders zou moeten betrekken in het leerproces van hun kind(eren), zouden zij 

eveneens mee moeten kunnen ontdekken/aangeven wat de talenten van hun zoon of 

dochter zijn. Ouders kunnen op die manier dus een helpende hand zijn voor jou! Zij 

weten nu eenmaal het best wat hun kind interesseert en waar hun zoon of dochter 

goed in is, terwijl jij de leerling slechts in één context leert kennen (de klas). Door 

ouders intensief te betrekken bij het ontdekken van de talenten van leerlingen, wordt 

het voor jou ook sneller duidelijk wat de talenten van die leerlingen net zijn. Een 

goede samenwerking tussen en afstemming van ouders en leerkrachten verlicht dus 

het werk!  

 

 De directie hoort de focus te kunnen (durven) leggen op successen, troeven, 

sterktes en potentiëlen van nu en uit het verleden.  
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 Het is belangrijk dat de directie de bestaande denkpatronen durft los te laten en 

creatieve gedachten de vrije loop laten gaan. Dit kan soms beangstigend overkomen 

gezien dit veronderstelt dat de school en de leerkrachten zich kwetsbaar durven 

opstellen (ze moeten hun oude denkpatronen in vraag durven stellen). Vandaar dat 

een goede begeleiding hierbij een absolute vereiste is! 

 

 De directie heeft de taak ruimte te creëren waar het leerkrachtenkorps ideeën, 

successen, methodieken en perspectieven met elkaar kan delen via conversaties. Dit 

kan bijvoorbeeld door het regelmatig organiseren van een procesvergadering waarbij 

reflectie in een waarderende context centraal staat.  

 

 Het kan nuttig zijn dat (personeels)vergaderingen volgens de talentgerichte 

benadering in een waarderende context vorm krijgen, zodat de leerkrachten en de 

directie leren omgaan met deze benadering en er de voor- en nadelen meteen zelf 

van ondervinden. Op die manier leren ze de benadering hanteren en raken sommigen 

die er aanvankelijk negatief tegenover stonden, gemotiveerd. Bovendien zal hierdoor 

de kans dat men achteraf vervalt in traditionele lesmethodes waarbij de focus ligt op 

het wegwerken van tekorten kleiner worden.  

 

 Het is belangrijk dat het implementatieproces continu geëvalueerd wordt. Bij die 

evaluatie is het aangewezen dat steeds aandacht besteed wordt aan de context (d.i. 

locatie, timing, …) en de schoolcultuur (d.i. gedeelde waarden, tradities, normen, 

gewoonten, …) waarin deze implementatie plaatsvindt.  

 

 Leerkrachten en directies, alsook ander schoolpersoneel zoals ondersteunend 

personeel, … moeten allen met de neuzen in dezelfde richting staan. Zo zal een 

leerling die zijn talenten leert kennen en bevestiging ontvangt door leerkrachten die 

de waarderende benadering toepassen, beginnen twijfelen wanneer de bevestiging 

niet wordt doorgetrokken (of in extremis zelfs wordt afgebroken) door andere leden 

van de school. Denk bijvoorbeeld aan een leerkracht van een ander vak die het nut van 

de waarderende benadering niet inziet.   

 

 Het is belangrijk om weten dat het negatieve steeds omgebogen kan worden tot 

iets positiefs. Als leerkracht kan je dit bereiken door in te spelen op persoonlijke 

positieve ervaringen van leerlingen. Wanneer een leerling bijvoorbeeld het nut niet 

inziet van een bepaalde opdracht, kan je als leerkracht op een persoonlijke wijze 

inspelen op de leerling door terug te grijpen naar een eerdere situatie waarin de 

leerling wel goed gepresteerd had of waarin de leerling merkbaar plezier, bevestiging, 

aangename gevoelens, … ervoer. Vragen als ‘Weet je nog toen …’ kunnen hierbij 

helpen. Conclusie: je kan negatieve zaken ook op een waarderende en positieve 

manier aanbrengen zodat deze een constructieve betekenis hebben. 
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Wat nemen we zeker mee? 

 

Het uitgangspunt moet zijn dat iedereen iets kan, iedereen heeft een talent. Hiernaast 

moet je als leerkracht een breder leerbegrip gaan hanteren. Naast de leerprocessen van 

de leerlingen moet ook de schoolcultuur een verandering doorgaan en hiervoor heb je 

als leerkracht nood aan nieuwe competenties. Een belangrijke voorwaarde voor een 

goede implementatie van een talentgerichte benadering is dat de verwachtingen en de 

noden van het personeel besproken worden: laat jouw stem dus maar horen! Dit is ook 

belangrijk omdat de neuzen in dezelfde richting moeten staan: er moet dus zeker en 

vast gebruik worden gemaakt van constructieve en schoolbrede discussies. School is 

teamwerk, dus ook de directie speelt hier een belangrijke rol in. We zagen competenties 

waar de directie aan zou moeten werken om de implementatie van een talentgerichte 

benadering mogelijk te maken. Verder is er nood aan een mindset die gestoeld is op 

talent, moet men de ouders betrekken en zijn communicatie en sensibilisatie essentieel. 

Tot slot zou je als leerkracht (of andere schoolmedewerker) in het achterhoofd moeten 

houden dat het negatieve altijd omgebogen kan worden tot iets positiefs. 
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1.2 Wegwijzers met betrekking tot relaties tussen leerlingen,  

  leerkrachten, directie, arbeidsmarkt, ouders 
 

 Goede relaties binnen de school zullen een sfeer van samenhorigheid en veiligheid 

creëren die scholen in staat stellen te werken rond een positieve visie en ze bieden 

ook de mogelijkheid deze positieve visie ook daadwerkelijk te realiseren. Conclusie: 

teambuilding is allesbehalve een overbodige luxe! 

 

 Om met talenten te werken, moeten beide partijen (leerkracht en leerling) respect 

tonen t.a.v. elkaar. Respect van leerkrachten naar leerlingen maximaliseert het respect 

van de leerlingen naar de leerkrachten, wat leidt tot harmonie op school en het goed 

voelen van zowel de leerlingen als de leerkrachten.  

 

 Om ervoor te zorgen dat leerlingen meer betrokken zijn bij het klasgebeuren en hun 

persoonlijke ervaringen zullen delen (wat noodzakelijk is om te werken aan het 

talentbewustzijn), is het belangrijk dat de hiërarchie tussen leerkracht/directie en 

leerling minder uitgesproken wordt. Als leerkracht ben je dan meer een coach of 

ondersteuner van de leerling. Een coach stimuleert en begeleidt leerlingen en focust 

niet enkel op het lesgeven. Om hierin te slagen als leerkracht is het belangrijk dat je je 

richt op recente successen van de leerling in plaats van op problemen en frustraties. 

 
 

 

Wat nemen we zeker mee? 

 

Goede relaties blijken enorm belangrijk om te werken rond een positieve visie en om 

deze ook te realiseren (laat die teambuilding maar komen!). Ook is het essentieel om te 

zorgen voor wederzijds respect tussen leerlingen en leerkrachten: door als leerkracht je 

leerlingen te respecteren krijg je zelf ook respect. Tot slot verandert je rol als leerkracht: 

je wordt meer en meer een ondersteuner/coach van de leerlingen. Hierbij is het 

belangrijk dat de hiërarchie tussen leerlingen en leerkrachten/directie minder 

uitgesproken wordt.  
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1.3 Wegwijzers met betrekking tot methodieken 
 

 Men verwacht actieve input van de leerlingen over hun talenten, maar mogelijks 

praten zij hier niet (makkelijk) over. Om over talenten te kunnen praten, moet je er 

allereerst zelf bewust van zijn. Leerkrachten hebben dus een belangrijke rol in het 

helpen detecteren en benoemen van die talenten. Allerhande tools (zie hoofdstuk 3) 

kunnen hierbij helpen.  

 

 Leerkrachten en directie(s) dienen mogelijks bijkomende competenties te 

ontwikkelen, vooral dan competenties om te kunnen omgaan met het talentbewustzijn 

dat bij jongeren aangewakkerd kan worden. Leerkrachten dienen dus getraind te 

worden in de waarderende benadering. Dit kan op verschillende manieren: individueel 

lezen en leren over de talentgerichte benadering in een waarderende context, 

trainingssessies of workshops volgen, conferenties en seminaries volgen, scholen 

bezoeken die deze benadering reeds geïmplementeerd hebben, lezen via internet, 

folders en tijdschriften, een handleiding zoals deze reisgids, filmpjes en dvd’s bekijken. 

 

 Jammer genoeg zijn niet alle leerlingen even sterk gemotiveerd om hun capaciteiten 

te ontwikkelen op eigen initiatief. Scholen hebben hierbij de verantwoordelijkheid om 

die leerlingen te identificeren die meer directe aanmoediging en blijvende 

ondersteuning nodig hebben.  

 

 Om na te denken over talenten is creativiteit een must. Een methodiek die gebruik 

maakt van beelden stimuleert dit creatief denken. Mogelijke bruikbare beelden zijn: 

tekeningen of foto’s, kunstkaarten of illustraties uit tijdschriften, een voorwerp uit een 

museum, een gebouw, een natuurobject tijdens een wandeling, … Doordat 

beelddenken beroep doet op creatief denken, spoort het aan tot meer openheid voor 

vernieuwing en verandering.  

 

 Leerlingen worden steeds vaker beschouwd als cliënten van de school en hebben 

recht op inspraak/inbreng in de school. Door met hen rekening te houden, voelen 

leerlingen zich beter thuis en zullen er manieren van werken geïntroduceerd kunnen 

worden die het ontdekken, ontwikkelen en verder ontplooien van talenten bevorderen. 

Een voorstel om dit toe te passen is leerlingen hun eigen doelen te laten opstellen. 

Wanneer het onderwijs hiermee rekening houdt, zullen de leerlingen meer 

gemotiveerd zijn om aan deze doelen te werken.  Op deze manier wordt reeds 

duidelijk wat de leerlingen interesseert en krijgen ze een zekere mate van inspraak, 

waardoor leerkrachten gepaste werkmethodes kunnen hanteren om voort te bouwen 

op wat leerlingen al in zekere mate kunnen en weten, namelijk wat ze bezitten aan 

talent(en).  
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 Wanneer je als leerkracht interviews/gesprekken gebruikt als methodiek om jouw 

leerlingen talentbewustzijn bij te brengen, zal je merken dat verschillende 

vaardigheden vereist zijn om allereerst de juiste informatie uit het gesprek met de 

leerling te halen en vervolgens de verkregen informatie zorgvuldig te analyseren en te 

benutten. 

Allereerst zal je jezelf moeten tonen zoals je bent: jouw houding als leerkracht is er 

bij voorbaat één van echtheid, aanvaarding en empathie. De leerling moet zich met 

jou verbonden voelen en merken dat je begrip opbrengt voor wat hij/zij zegt.  

Ten tweede zal je samenhang moeten scheppen tussen de verhalen van de 

leerling. Af en toe herhalen en concluderen, kan helpen om de leerling verder op 

weg te helpen in zijn verhaal. Wanneer er iets niet volledig duidelijk is, kan je best 

vragen om dit nog eens toe te lichten want vage woorden kunnen soms 

verschillend interpreteerbaar zijn. Laat de leerling zijn verhaal wél vertellen in 

zijn/haar eigen taal: de boodschap van de leerling moet klinken zoals de persoon 

is. 

Vervolgens is het aangewezen om langer stil te staan bij de succesverhalen van de 

leerling en hierover positieve vragen te stellen. Zorg er ook voor dat er tussen de 

vragen door pauzes zijn. Dit geeft de ander de kans om na te denken over 

gevoelens, ideeën en oplossingen.  

Een vierde aandachtspunt bij interviews is dat hetgeen de leerling vertelt niet 

realistisch hoeft te zijn, maar vooral idealistisch: laat de leerling maar dromen; 

hieruit ontstaat creativiteit, wat leidt tot nieuwe inzichten. Wanneer de leerling 

bezwaren, problemen en/of hindernissen uitdrukt, is het aan jou om deze 

weerstanden open en constructief te benaderen. Dit doe je in drie stappen: (1) 

Zien: pik de signalen op en formuleer in gedachte wat je ziet gebeuren wanneer de 

weerstand zich voordoet; (2) Vertel op een neutrale, niet-oordelende manier wat je 

ziet en hoe jij erover denkt; (3) Luisteren naar de reactie van de leerling.  

Ten slotte is het jouw uitdaging om zowel begeleider als bondgenoot te zijn voor 

de leerling. Vooral de leerlingen die op weinig steun kunnen rekenen in hun eigen 

omgeving zullen jouw extra steun kunnen gebruiken! Als begeleider is het 

belangrijk dat je duidelijk maakt aan de leerling dat je verantwoordelijk bent voor 

het goed begeleiden van het proces, maar dat de inhoud van het gesprek volledig 

door de leerling zelf in te vullen is. Bewust of onbewust zal de leerling keuzes 

maken betreffende wat te zeggen en wat te doen. Deze keuzes reflecteren wat ze 

denken dat gewaardeerd moet worden in het gesprek. Het is echter van belang dat 

de leerkracht de leerling er steeds op wijst dat hij/zij zijn eigen mening mag 

hebben, zijn eigen talenten mag uitdrukken.  
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 Alleen door talentbewustzijn te integreren in alle lessen zullen alle talenten volledig 

tot uiting komen. Op deze manier ervaart men het ontdekken van talenten niet als één 

of ander saai onderdeel van het curriculum maar als een verrijkende manier om de 

lessen op een andere manier aan te pakken, waar men meer uit haalt. Hierbij is de 

communicatie met collega’s belangrijk!  Verder is het belangrijk dat leerkrachten 

samen nadenken over wat ze juist met de leerlingen willen bereiken en op welke 

manier, waarvoor gesprek met elkaar een absolute noodzaak is. Hiernaast is 

communicatie ook nodig om aan leerkrachten die lesgeven aan eenzelfde klas door te 

spelen wat de reeds ontdekte talenten zijn van leerlingen, zodat zij hier verder op 

kunnen bouwen. 

 

 Het creëren van een open en eerlijk leerklimaat waarbij ruimte is voor dialoog is 

voordelig omdat de leerlingen zich veiliger zullen voelen en zullen voelen dat ze 

geaccepteerd worden als persoon, met een zekere inspraak in het schoolsysteem. Om 

zo’n open leerklimaat te creëren, kan je bijvoorbeeld lesinhouden laten aansluiten bij 

interesses van de leerlingen, of je kan de leerlingen zelf les laten geven over hun 

talent. Zo kan je bijvoorbeeld ieder een ander talent naar voren laten brengen en dit 

laten voorstellen aan de klas. Naast een open leerklimaat, bevordert dit ook respect 

voor anderen. Wanneer men vertrekt van de leerling, zal je ook betere resultaten 

bereiken.   

 

 Om leerlingen extra te motiveren en aan te spreken, is het belangrijk dat je de 

lesinhouden probeert te koppelen aan reeds opgedane ervaringen of noden die ze 

op de arbeidsmarkt zullen ervaren. Hierdoor zullen ze het nut van bepaalde 

competenties en talenten beter inzien en zal de motivatie om eraan te werken ook 

toenemen. 

 

 Uiteraard leren leerlingen niet alleen in de klas. Leerlingen leren overal. Daarom laten 

scholen zich best in met schooloverstijgende initiatieven waarbij leerlingen kunnen 

proeven van verschillende leercontexten waarbij ze rijke ervaringen kunnen opdoen. 

Door de confrontatie met andere omgevingen kunnen ook andere talenten komen 

bovendrijven. Zo zijn bezoeken aan organisaties op de arbeidsmarkt, stage lopen in de 

arbeidswereld, een virtueel contact opbouwen aan de hand van simulaties zoals een 

mini-onderneming, Roefeldagen, … enkele voorbeelden van schooloverstijgende 

initiatieven. Zowel leerkrachten, leerlingen als werkgevers hebben hier baat bij. Zo 

leren leerlingen de arbeidswereld én hun eigen competenties via ervaring kennen. 

Leerkrachten komen dan weer in aanraking met de gedachtegang van de arbeidsmarkt 

waardoor ze in hun onderwijs rekening kunnen houden met de vraag van de 

arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt kan op deze manier al werken aan haar toekomst door 

duidelijk te maken waaraan er nood is.  
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 Belangrijk is dat men leerlingen niet zomaar gaat aanpassen aan de eisen van de 

arbeidsmarkt. Het is effectiever om talenten te ontwikkelen bij leerlingen in de brede 

zin van het woord, dan een bepaalde rol op de arbeidsmarkt in gedachten te houden 

en de leerlingen hiernaar te vormen opdat ze toch maar zouden passen binnen de 

nauwe, gespecialiseerde functies. Door de competenties breed te houden, worden 

leerlingen zich bewust van hun talenten en kunnen ze vanuit deze talenten hun plaats 

zoeken binnen een ruim gamma van functies op de arbeidsmarkt.  

 

 Als leerkracht kan je best verschillende evaluatievormen gebruiken om alle aspecten 

van leerlingen in kaart te brengen en om het leren van leerlingen grondig te evalueren 

en talenten te ontdekken. Door het gebruik van verschillende evaluatievormen is de 

kans groter dat verschillende talenten de kans krijgen om naar boven te komen, wat 

dus het ontdekken van talenten van leerlingen bevordert. Bovendien is meer dan één 

evaluatievorm nodig om niet te vervallen in een evaluatieprocedure die geen rekening 

houdt met de culturele context van een school. Wat nuttig kan zijn, is bijvoorbeeld het 

werken met assessments in plaats van traditionele examens. Een assessment is een 

manier van evalueren waarbij de leerkracht op regelmatige basis kijkt naar hoever de 

leerling staat, welke competenties de leerling al ontwikkeld heeft en vooral wat hij nog 

kan bereiken. De leerkracht, die als begeleider van de leerling optreedt, kan helpen om 

mogelijke knelpunten op te sporen en samen op te lossen. 
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Wat nemen we zeker mee? 

 

Concluderend kunnen we stellen dat er een heel aantal aandachtspunten bestaan bij 

methodieken om een talentgerichte benadering in een waarderende context te 

implementeren. Zo blijken zowel leerkrachten als directieleden een aantal bijkomende 

competenties te ontwikkelen. Als leerkracht blijk je een belangrijke rol te spelen in het 

helpen benoemen en detecteren van talenten. Van leerlingen wordt immers een actieve 

input verwacht over hun talenten, maar om over je talenten te praten moet je je er 

uiteraard ook bewust van zijn. Hiernaast zagen we dat het belangrijk is om leerlingen te 

identificeren die aanmoediging nodig hebben, want niet bij alle leerlingen is de 

motivatie om te werken rond talenten even groot ... Creativiteit (kan gestimuleerd 

worden via beelddenken), inspraak van leerlingen, een open en eerlijk leerklimaat, 

schooloverstijgende initiatieven en het gebruik van verschillende evaluatievormen 

blijken belangrijke factoren om een talentgerichte benadering te doen slagen. Verder 

zagen we een aantal vaardigheden voor het afnemen van interviews of het voeren van 

gesprekken over talenten met leerlingen. Zo zagen we dat een leerling een eigen 

mening mag hebben en de eigen talenten ook mag uitdrukken. Als leerkracht leg je dus 

beter niet op wat volgens jou de talenten zijn van die leerling, maar luister je ook best 

naar wat hij of zij zelf te zeggen heeft. Heel belangrijk bleek overigens dat aandacht 

voor talentbewustzijn geïntegreerd wordt in alle lessen en niet aan bod komt als 

bijvoorbeeld een apart ‘vak’. Onderling overleg tussen leerkrachten is dus de 

boodschap! Tot slot zagen we dat het enerzijds belangrijk is om lesinhouden te 

koppelen aan ervaringen en noden die leerlingen zullen ontmoeten op de arbeidsmarkt. 

Anderzijds gaven we wel aan dat het onderwijs zijn eigenheid nog steeds moet bewaren 

en leerlingen niet zomaar moet aanpassen aan de eisen van de arbeidsmarkt.  
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2. Slagbomen 
 

Naast de verschillende wegwijzers worden nog enkele slagbomen opgesomd. Interessant 

aan slagbomen is dat ze omhoog kunnen gaan. De slagbomen vertolken dus hinderpalen 

die het werken rond talentbewustzijn kunnen verhinderen, maar mits enige moeite kan je 

de slagboom omhoog laten komen en de weg toch oversteken. Binnen jouw 

onderwijspraktijk is het dus zeker interessant deze slagbomen mee in rekening te 

brengen. 

 

2.1 Slagbomen met betrekking tot schoolcontext 
 

 Praktijken kunnen door concurrenten worden nagebootst, passie niet. Scholen 

kunnen dus van elkaars good practices leren, maar de passie, de gedrevenheid om de 

waarderende benadering te implementeren moet er zijn, wil men resultaat zien.  

 

 Talentgericht onderwijs kan niet werken als de betrokkenen er niet van overtuigd zijn 

dat het een belangrijk aspect is in de menselijke ontwikkeling. Er is nood aan 

motivatie, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten, om hiermee aan de slag te 

gaan. 

 

 Het is noodzakelijk dat het hele schoolteam ook gelooft dat hun collega’s 

(medeleerkrachten én directie(s)) in staat zijn te leven naar de talentgerichte 

benadering in een waarderende context en elkaar hierin te ondersteunen. Net zoals in 

de klaspraktijk geldt namelijk dat je slechts in positieve zin kan evolueren indien je ook 

positief denkt.  Een gebrek aan vertrouwen in elkaar kan de implementatie van de 

talentgerichte benadering in een waarderende context verhinderen.  

 

 Schoolculturen worden interactief gecreëerd, dus ook gezamenlijk of interactief 

veranderd. In elke school kan het probleem zich echter voordoen dat enkele 

leerkrachten weigeren mee te stappen in een veranderingsproces richting een 

schoolcultuur gebaseerd op de talentgerichte benadering in een waarderende context.  

 

 De verhoogde interactie tussen leerkrachten met het oog op de implementatie van 

een waarderende schoolcultuur kan coöperatief zijn of juist het tegenovergestelde, 

namelijk gevuld zijn met conflicten. Verder zorgt de extra samenwerking met de 

collega’s ervoor dat er minder tijd over blijft voor tijd die normaal besteed kon worden 

aan leerlingen of andere verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld het gezin). Het feit dat 

er meer in gesprek gegaan dient te worden met collega’s wordt gezien als een extra 

inspanning die geleverd moet worden. Wanneer men niet bereid is om deze 

inspanning te leveren kan dit een hinderpaal worden. 
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 Het is belangrijk tijd te besteden aan het opsporen en ontwikkelen van talenten. Niet 

iedereen heeft hier tijd voor of wil hier tijd voor maken. Ook het feit dat leerkrachten 

en directies - zeker bij aanvang van de implementatie van de talentgerichte 

benadering in een waarderende context - regelmatig moeten samenzitten, kost tijd en 

is soms moeilijk in te passen in de starre uurroosters van secundaire scholen. Dat de 

lessen vlotter zullen verlopen en de leerlingen meer interesse zullen vertonen, is een 

mogelijk gevolg van de implementatie, maar voordat leerkrachten dit gevolg zullen 

ondervinden, zullen ze zich eerst extra moeten inspannen: men zal anders moeten 

gaan denken, het vergt empathie en een open mind, de lessen moeten worden 

aangepast, extra papierwerk, …  

 

 Het gevaar bestaat dat men zich zal focussen op de interesses van slechts een deel 

van de leerlingen in plaats van de interesses van alle leerlingen. Dit verhindert de 

mobiliteit van talent. Leerlingen kunnen van elkaars talent leren en ook profijt halen 

uit het talent van een ander. Kortom: ieders talent telt! 

 

 In het onderwijs heeft men sterk de neiging vast te houden aan eindtermen en 

leerplannen. De druk vanwege het leerprogramma is groot. Jongeren moeten echter 

meer kansen krijgen om zelf na te denken en vragen te formuleren. Er zou ook plaats 

gemaakt moeten worden voor extracurriculaire activiteiten omdat hierin talenten aan 

bod kunnen komen/ontdekt kunnen worden die anders onbehandeld zouden blijven 

omdat er geen ruimte was om er mee aan de slag te gaan. 

 

 Individuen winnen meer wanneer ze op hun talenten bouwen dan wanneer ze 

vergelijkbare inspanningen leveren om hun zwaktes te verbeteren. Bij de 

implementatie van de talentgerichte benadering in een waarderende context bestaat 

het gevaar echter dat sommige leerkrachten hier teveel op gaan focussen en het 

verbeteren van zwaktes laten vallen. Het is niet goed om je enkel te richten op het 

positieve, het remediëren van moeilijkheden moet een plaats blijven behouden in het 

onderwijs! 

 

 We vinden het gemakkelijk om op te merken hoe anderen van onszelf verschillen en 

vervolgens te focussen op wat bij hen ontbreekt. Deze focus moet echter omgebogen 

worden tot een positieve blik op de verschillen tussen anderen en onszelf. 

Verschillen moeten niet negatief bekeken worden als tekorten, maar positief als 

verrijkingen. Net omdat we verschillend zijn en verschillende capaciteiten hebben, 

kunnen we samen heel veel! De meeste leerkrachten werken al aan het respecteren 

van de verschillen in kennis en vaardigheden tussen hun leerlingen. Het is belangrijk 

om de leerlingen bij te brengen dat iedereen goed is in andere dingen en dat je niet 

moet uitblinken in alles. Om het respect voor elkaar te bevorderen kan je leerlingen 

die sterk zijn in een bepaald onderdeel anderen die er wat minder goed in zijn laten 

helpen (uitleg van een medeleerling kan soms begrijpelijker zijn voor de leerlingen 

dan die van een leerkracht). Leerkrachten zijn dus zeker en vast op de goede weg in 

het omgaan met verschillen, maar gezien talentgericht werken in de klas vraagt om 

een zeer sterke individualisering is er zeker nog werk aan de winkel! 
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 Vaak hebben leerkrachten de idee dat talenten van leerlingen simpelweg te 

achterhalen zijn door te kijken in welke studierichting de leerling zich bevindt. De 

leerling kan echter uitblinken in andere zaken dan hetgeen zijn/haar studierichting 

hem oplegt. Als leerkracht is het dus ook enorm belangrijk om een brede blik te 

behouden en niet enkel te focussen op talenten die aansluiten bij de 

studierichting van een leerling. Durf zelfs verder te kijken dan onderwijsgerelateerde 

talenten!  

 

 De aanhoudende interesse voor de waarderende benadering kan afnemen na de 

implementatie. Hierdoor kunnen scholen snel weer vervallen in het niet toepassen van 

de talentgerichte benadering. De interesse voor de waarderende benadering dienen 

scholen dus steeds opnieuw aan te wakkeren. 

 
 

 

Wat nemen we zeker mee? 

 

We kunnen ons wel inspireren op good practices van andere scholen, maar de 

passie/gedrevenheid moet in je eigen school aanwezig zijn om aan de slag te kunnen 

gaan met een talentgerichte benadering. Aangezien we niet kunnen ontkennen dat dit 

veranderingsproces een extra inspanning zal vragen, hebben we nood aan 

gemotiveerde leerkrachten om dit proces tot een goed einde te brengen. Wanneer er 

dus een gebrek aan motivatie of een gebrek aan vertrouwen in elkaar is, kan het 

veranderingsproces in het gedrang komen. Een andere moeilijkheid waarmee we te 

maken kunnen krijgen is dat enkele leerkrachten niet willen meewerken. Een andere 

verhinderende factor kan zijn dat de noodgedwongen verhoogde interactie tussen 

leerkrachten conflictueus van aard kan worden. Ook tijd kan een mogelijke 

belemmering vormen. Mogelijke valkuilen zijn dat leerkrachten gaan focussen op de 

interesses van slechts een deel van de leerlingen, dat ze het remediëren van tekorten 

volledig laten vallen, dat ze verschillen steevast gaan zien als tekorten en dat ze niet 

aanhoudend geïnteresseerd blijven. Een heel belangrijke bemerking is dat je als 

leerkracht bij het zoeken naar talenten van leerlingen verder moet kijken dan naar hun 

studierichting, durf zelfs verder te kijken dan onderwijsgerelateerde talenten! 
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2.2 Slagbomen met betrekking tot relaties tussen leerlingen,  
  leerkrachten, directie, arbeidsmarkt, ouders 

  
 Wanneer leerlingen te weten komen wat hun talenten zijn, waarin ze uitblinken ten 

aanzien van andere personen, moeten we ons behoeden voor een mogelijke 

neerwaartse blik van die leerling op de andere leerlingen. Sommige talenten worden 

door leerlingen als minderwaardig aanzien, wat kan leiden tot ongewenste 

uitsluitingsmechanismen. Het is een belangrijke taak voor de leerkracht om ieders 

talent(en) te waarderen en die boodschap ook over te brengen naar de leerlingen toe. 

Bovendien moeten niet enkel de leerkrachten bij de leerlingen talenten naar boven 

halen, maar kunnen ook de leerlingen onderling leren om elkaars talenten te 

ontdekken en te versterken.  

 

 Wanneer je als leerkracht slechts een beperkt aantal contacturen hebt met de 

leerlingen wordt het nog moeilijker om diverse talenten te ontdekken. In deze 

beperkte tijd komt er immers maar een beperkte variëteit aan talenten naar boven. 

Deze leerkrachten hebben vaak ook heel veel verschillende leerlingen op een week en 

kennen die leerlingen minder goed omdat ze er een minder sterke relatie mee 

hebben, wat werken rond talenten ook moeilijker maakt. Er is dus een bepaald aantal 

uur nodig opdat de leerkrachten het nut en het rendement van talentgericht werken in 

een waarderende context kunnen zien en opdat verschillende talenten aan bod 

kunnen komen. Ook de druk van het leerprogramma weegt dan zwaarder aangezien 

de tijd waarop het programma gezien moet worden vaak al vrij krap is.  

 

 Iedereen heeft verschillende talenten en als leerkracht moet je je richten tot de unieke 

individuele talenten van elke leerling. Men mag niet vervallen in het focussen op een 

beperkt aantal talenten die leerkrachten bij alle leerlingen willen ontwikkelen. 

Integendeel, men moet die talenten bij elke leerling afzonderlijk ontdekken en daar 

verder op bouwen. Het gaat vooral om een individualisering van het leerproces dat 

gepaard gaat met een differentiatie in de klas. Leerkrachten kunnen samen met de 

leerling nagaan waar de belangen zitten, wat voor de leerling betekenis heeft en wat 

niet. Op die manier krijgt elke leerling, in dialoog met de leerkracht, hierover een idee 

en kan de leerling gemotiveerd raken om hier verder mee aan de slag te gaan. Het 

blijkt voor leerkrachten wel een heel moeilijke opgave om zulke mate van 

differentiatie toe te passen in hun klaspraktijk. Dus wanneer we werkelijk willen 

overgaan tot de implementatie van een talentgerichte benadering in de klas, zal je als 

leerkracht zeker en vast een helpende hand kunnen gebruiken! 
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Wat nemen we zeker mee? 

 

Doordat de leerlingen sommige talenten als minderwaardig kunnen gaan zien, bestaat 

het risico dat ze een neerwaartse blik ontwikkelen ten aanzien van bepaalde leerlingen. 

Hier bevindt zich dus een enorm belangrijk aandachtspunt voor leerkrachten! Ook het 

beperkt aantal contacturen per week dat sommige leerkrachten hebben met een 

bepaalde klas kan voor moeilijkheden zorgen (er kan een minder grote variëteit aan 

talenten aan bod komen en de druk van het leerprogramma weegt heel sterk). Tot slot 

vraagt de benodigde individualisering van het leerprogramma zeer veel van 

leerkrachten: zulke mate van differentiatie is allesbehalve vanzelfsprekend! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32  

2.3 Slagbomen met betrekking tot methodieken 
 

 Veel evaluatievormen gaan er zomaar van uit dat leerlingen (sociaal) vaardige 

personen zijn. Zo doen veel van deze evaluatievormen beroep op allerlei 

vaardigheden, zoals het kunnen aanmaken van een portfolio, het kunnen beheren 

ervan, computervaardigheden, groepswerkvaardigheden, communicatieve 

vaardigheden, enzovoort. Deze vaardigheden zijn echter niet voor iedereen 

weggelegd, terwijl het effect ervan op de zelfkennis van de leerling wel zeer positief is! 

Het is dus van groot belang dat wanneer scholen aan de slag willen gaan met 

bijvoorbeeld portfolio’s, ze ook bewust omgaan met meer talige, sociale en 

administratieve vaardigheden om deze slagboom te kunnen openen.  

 

 Het vergt heel wat energie van mensen om stil te staan bij hun eigen kwaliteiten, net 

omdat ze niet enkel mogen kijken naar hun kwaliteiten an sich, maar ook moeten 

zoeken naar ruimte voor verbetering van die kwaliteiten.  

 

 Wanneer je moet reflecteren over jezelf, je eigen persoon, stoot je onoverkomelijk op 

zaken die je eng of moeilijk vindt. Een voorbeeld hiervan is het ongemakkelijke gevoel 

dat mensen vaak krijgen wanneer ze positieve punten van zichzelf openlijk moeten 

benoemen. Bovendien vertonen jongeren vaak een grote weerstand tegen reflectie. 

Geef jouw leerlingen zeker voldoende uitleg bij het waarom van zelfreflectie dat 

gepaard gaat bij het ontdekken van de eigen talenten! Wanneer ze het nut en de 

bedoeling ervan niet inzien, is de weerstand namelijk des te groter!  

 

 Een ander gevaar is dat leerlingen en/of leerkrachten zich te veel zullen focussen op 

dat ene talent waardoor andere werkpunten naar de achtergrond verdwijnen. Dit, 

terwijl het focussen op minder sterke kanten van leerlingen ook belangrijk is. Mogelijk 

gaan jongeren door het werken met talenten dingen die ze niet kunnen of moeilijk 

vinden veel minder snel willen doen of aanleren, doordat er dan misschien voldoende 

opties zijn die ze wel goed kunnen.  

 

 Je kan je de vraag gaan stellen wat je best doet met talenten die niet in een 

klaslokaal of binnen een klassfeer kunnen aangewend worden. Bepaalde talenten, 

zoals bijvoorbeeld goed zijn in een bepaalde sport, leiden immers op zich niet tot 

betere schoolresultaten. Als leerkracht/directielid is het dan moeilijker om het nut van 

het werken met een talentgerichte benadering in te zien. Dit kan mogelijk een 

hinderpaal gaan vormen als je er niet in slaagt om verder te kijken dan de schoolse 

context. 

 

 Een andere moeilijkheid die hierbij aansluit is wat te doen wanneer je op het eerste 

zicht geen talent kan benoemen bij bepaalde leerlingen of wanneer je een talent 

toewijst aan een leerling en dat deze zich niet kan vinden in deze talentbenoeming 

omdat dit niet strookt met zijn of haar zelfbeeld. Dit kan het werken rond talenten een 

stuk moeilijker maken! 
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 Een positieve benadering zou ook kunnen resulteren in een optimistischer beeld van 

mensen dan werkelijk gerechtvaardigd is. Te veel zelfvertrouwen blijkt volgens 

onderzoek de hoge prestaties af te remmen. Een onrealistisch optimisme kan ook 

leiden tot het ontvluchten van verantwoordelijkheden. Bovendien kan een positieve 

benadering ook resulteren in externe attributie voor alles wat misgaat: maakt een 

leerling een fout m.b.t. een toets die peilt naar iets waar de leerling wel in 

getalenteerd is (of denkt te zijn!), dan zal de leerling deze fout wijten aan de 

omstandigheden in plaats van aan zichzelf.  

 

 Leerkrachten verwachten dat er meetinstrumenten voor talenten zullen worden 

ontwikkeld die het effect van een talentgerichte benadering in een waarderende 

context zichtbaar kunnen maken. Indien deze niet ontwikkeld worden, zou dit 

mogelijks enkele leerkrachten kunnen weerhouden in het veranderingsproces mee te 

stappen. 

 

 Een mogelijk gevaar is dat men te eenzijdig gefocust raakt op het ontdekken van 

talenten, met als gevolg dat de algemene vorming meer naar de achtergrond 

verdwijnt. Dit mag zeker niet gebeuren. Hoewel het interessant zou zijn om vroeg te 

starten met een talentgerichte benadering in een waarderende onderwijscontext, kan 

men hier toch best niet al te vroeg mee beginnen. Er kan beter eerst gestart worden 

met het meegeven van algemene basisvorming alvorens zich te richten tot de 

specifieke talenten van de leerlingen. 

 

 

 

Wat nemen we zeker mee? 

 

Een moeilijkheid is dat er bij jongeren vaak een weerstand bestaat tegen reflectie. Het 

stilstaan bij kwaliteiten vraagt energie omdat  je ook nog op zoek moet gaan naar waar 

ruimte voor verbetering is, wat niet gemakkelijk is. Hiernaast bestaat er het risico dat 

algemene vorming in het gedrang komt, dat leerlingen te veel gaan focussen op dat 

ene talent waardoor andere werkpunten naar de achtergrond verdwijnen en dat 

aandacht voor talenten leidt tot onrealistisch optimisme of valse hoop. We kunnen ons 

ook de vragen stellen wat er moet gebeuren met talenten die niet in de klassfeer 

aangewend kunnen worden en niet bijdragen tot schoolresultaten en wat je als 

leerkracht best doet wanneer je op het eerste zicht geen talenten kan benoemen of 

wanneer leerlingen zich niet kunnen vinden in je talentbenoeming. Leerkrachten 

verwachten een meetinstrument om talentbewustzijn zichtbaar te maken. Wanneer dit 

niet aanwezig is, kan dit leiden tot een hinderpaal die ervoor zorgt dat sommige 

leerkrachten zich niet willen inzetten om het veranderingsproces mogelijk te maken. Tot 

slot verwachten evaluatievormen dat leerlingen voldoende (sociaal) vaardig zijn. Dit is 

iets waar we niet zomaar van uit kunnen gaan. 
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Hoofdstuk 3 

 
 

 

Ergens onderweg 
 

Tools voor een implementatie in de klas 
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Ergens onderweg: inleiding 
 

In wat hieronder volgt, worden een aantal tools en methoden aangereikt en uitgewerkt 

die gebruikt kunnen worden bij het werken rond talenten en sterktes met jongeren in het 

(buiten)gewoon secundair onderwijs. Al deze verschillende tools hebben één 

gemeenschappelijk doel, namelijk het ontdekken en blootleggen van talenten. Uit de 

bevraging die gedaan werd bij leerkrachten van Go4talent in het kader van deze roadmap 

en uit de literatuur bleek dat vele leerkrachten niet goed weten waar het juiste materiaal 

te vinden is om aan de slag te gaan met talenten in de klas. Om de waarderende 

benadering makkelijk hanteerbaar te maken in de dagdagelijkse klaspraktijk in functie van 

het werken rond talenten, is het daarom zeer belangrijk om een aantal methoden die 

concreet toepasbaar zijn als handvaten aan te reiken aan leerkrachten. Dit wordt beoogd 

met het hierop volgende onderdeel. Er werd gekozen voor een brede waaier aan tools 

omdat elk van hen zijn voor- en nadelen kent en uiteraard omdat elke klas een ander 

publiek heeft en een andere aanpak vergt. De verscheidenheid in stijlen doorheen alle 

tools maken het mogelijk voor de leerkracht die methode uit te kiezen die hem of haar 

het meeste aantrekt. Bij elk instrument wordt minstens één voorbeeld gegeven van een 

manier waarop dit aangewend kan worden in de klas. Dit kan inspirerend zijn en zorgen 

voor een praktische uitvoering. We willen er echter op wijzen dat men met deze 

instrumenten nog op tal van andere manieren te werk kan gaan en dat het aan de 

leerkracht is om zelf een creatieve en innovatieve toepassing te zoeken die geschikt is 

voor zijn leerlingen, in zijn school en voor de doelen die hij/zij wenst te bereiken. Tot slot 

werd het merendeel van de tools bevraagd in een vragenlijst bij een kleine groep 

leerkrachten die mee werken aan het project Go4talent. Er wordt vermeld naar welke tools 

de voorkeur van deze leerkrachten gaat. 

 

 

 

 

 

 

Volg je me?       
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1. 360°-feedback 
 

360°-feedback is een methode waarbij men 

het functioneren van een persoon gaat 

evalueren door gebruik te maken van 

meerdere beoordelaars. De beoordelaars zijn 

vaak personen die de betrokkene goed 

kennen. Het kunnen zowel medeleerlingen, 

leerkrachten, CLB-medewerkers, taak-

leerkrachten, directieleden, … zijn.  Naast een 

beoordeling door anderen, zal de betrokkene 

ook zichzelf evalueren. Meestal wordt deze 

techniek gebruikt om iemands 

ontwikkelpunten bloot te leggen, maar ze kan 

ook gebruikt worden in de zoektocht naar 

iemands talenten en sterktes.  

 

Om 360°-feedback vruchtbaar te gebruiken in de klas kan je bijvoorbeeld gebruik maken 

van self-tests (zie punt 2.1). Deze vullen de leerlingen in eerste instantie voor zichzelf in. 

Vervolgens proberen de leerkrachten en leerlingen deze tests ook eens in te vullen voor 

een aantal leerlingen. De verschillende tests kunnen dan per leerling naast elkaar gelegd 

en vergeleken worden. Dit kan zeer interessant zijn wanneer de tests van de externe 

beoordelaars andere talenten naar boven halen dan de leerling zelf in zijn self-test.  

 

Een tweede manier om leerlingen aan de slag te laten gaan met 360°-feedback is het 

werken met interviews. Je kan de leerlingen de opdracht geven om (bijvoorbeeld) vijf 

mensen te interviewen omtrent hun eigen sterktes/talenten. De mensen die ze interviewen 

moeten uiteraard mensen zijn die hen goed kennen. Zo kunnen ze kiezen om bijvoorbeeld 

een ouder, een zus, een oma, een goede vriend en/of een lief te interviewen. Tijdens het 

interviewen is het de bedoeling dat de geïnterviewde personen de leerling iets vertellen 

over zijn of haar talenten of dingen die zij appreciëren aan hem of haar. De interviews 

kunnen eventueel zelfs opgenomen worden. Achteraf kunnen ze dan bijvoorbeeld een 

verslag schrijven over de dingen die ze geleerd hebben over zichzelf en of ze akkoord 

gingen met de zaken die anderen over hen verteld hebben. Uit zulke interviews kunnen 

mooie en waardevolle gesprekken ontstaan voor een leerling, die ze in normale 

omstandigheden nooit zouden voeren.  

 

Gebruik maken van 360°-feedback is echter wel een tijdsintensief proces. Om met deze 

techniek goede resultaten te bekomen, dient er de nodige precisie, grondigheid en 

eerlijkheid aan de dag gesteld te worden bij het beoordelen van zichzelf en anderen. Daar 

bovenop moeten nadien de verschillende resultaten met elkaar vergeleken en besproken 

worden. Ten slotte vergt deze techniek ook een mate van maturiteit van de leerlingen die 

elkaar beoordelen. Het opzettelijk negatief beoordelen van iemand anders bij wijze van 

grap kan de hele techniek onderuit halen. Bovendien kunnen sommige bevraagden 

moeilijkheden hebben met het verwoorden van talenten van de andere, wat leidt tot een 

wrang gevoel bij de interviewer aangezien deze laatste verwacht dat de bevraagden 

hem/haar goed kent en daardoor verwacht dat hij/zij een aantal talenten te horen zal 

Adapted from www.armandojust.blogspot.com 
(downloaded on 8-12-2011) 

http://www.armandojust.blogspot.com/


40  

krijgen. Een voordeel aan deze techniek is wel dat meerdere beoordelaars veel 

verschillende talenten naar boven kunnen brengen. Wanneer de talenten en kwaliteiten 

van iemand door de bril van een ander persoon bekeken worden, kan dit interessante 

resultaten opleveren over wat iemands talenten zijn. Op deze manier wordt de leerling in 

kwestie ook eens geconfronteerd met hoe anderen naar zijn talenten kijken. Deze tool 

werd relatief hoog gescoord door de leerkrachten die deelnamen aan de online-

bevraging. De meesten van hen gaven aan het wel te zien zitten om met deze methode 

aan te slag te gaan in de klas. 
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2. Zelfonderzoek 
 

2.1 Internetvragenlijsten 
 

Een eerste veelgebruikte internetvragenlijst is de ‘Strengthsfinder’. Deze vragenlijst is 

gebaseerd op het boek ‘Ontdek je sterke punten’ van Marcus Buckingham. Wanneer je dit 

boek aankoopt, vind je op de binnenkant van de kaft een code waarmee je toegang krijgt 

tot de online vragenlijst op www.strengthsfinder.com. De test haalt per persoon de top vijf 

aan sterkste punten uit een lijst van 34 sterke punten. Deze vragenlijst is een absolute 

aanrader voor gebruik in het secundair (buiten)gewoon onderwijs, omdat de verschillende 

sterke punten op een frisse, niet-klassieke manier geformuleerd worden. Deze vragenlijst 

is daarenboven ook beschikbaar in het Nederlands. Een nadeel is echter wel dat je het 

boek dient te kopen om een toegangscode tot de test te krijgen. 

  

Een tweede internetvragenlijst is deze ontworpen door Donald Clifton, gebaseerd op zijn 

bestseller ‘Strengthsquest 2nd Edition’. In dit boek vind je wederom binnenin een link die 

toegang geeft tot een online test die gebaseerd is op dezelfde 34 sterke punten als de 

Strengthsfinder van Buckingham. Het verschil met deze vorige test is dat deze vragenlijst 

specifiek gericht is op jongeren vanaf 16 jaar.  Een extraatje bij deze vragenlijst is dat niet 

enkel de top vijf aan talenten wordt opgespoord, maar er wordt ook studie- en 

beroepsadvies gegeven. Deze vragenlijst is voorlopig enkel beschikbaar in het Engels. De 

vragen in de vragenlijst zijn echter in eenvoudig Engels geschreven en dus kan de test wel 

gebruikt worden bij de doelgroep die ze beoogt. Het is echter wederom het geval dat het 

boek moet aangekocht worden om een toegangscode tot de test te bemachtigen. 

 

Tot slot is er nog de ‘Via Strength Survey For Children’. Dit is een vragenlijst die gratis 

ingevuld kan worden via de website ‘Authentic Happiness’ van Martin Seligman. Na het 

doorlopen van de test wordt een rangorde gemaakt van 24 talenten. In deze test ligt de 

nadruk niet zozeer op het ‘talent in actie’ (zie punt 6) maar eerder op het onderliggende 

talent en hoe dit verbonden is met je persoonlijke waarden.  

Wat deze test zo interessant maakt, is dat ze ook talenten detecteert die je misschien nog 

niet kende of herkende. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op zoek te gaan naar welk 

gedrag je zou kunnen vertonen om dat specifieke onbekende talent te activeren en in 

welke context je dat onbekende talent het beste kan ontwikkelen. De test is beschikbaar in 

het Engels voor leerlingen tussen 8 en 18 jaar. Om met deze gratis vragenlijst aan de slag 

te gaan, ga je naar www.authentichappiness.com. Vervolgens klik je links bovenaan op 

‘register’. Hier registreer je je door je persoonlijke gegevens in te vullen. Vervolgens kom 

je op een pagina terecht met het overzicht aan beschikbare tests via deze site. Je gaat 

hiertussen op zoek naar de ‘Via Strength Survey For Children’. De leerling dient zich te 

registreren alvorens de test kan starten. Hiervoor vult de leerling zijn/haar naam 

(eventueel met een cijfer erachter), geboortedatum en geslacht in. Via eenzelfde 

registratie van de leerkracht kunnen meerdere leerlingen de test invullen. Wanneer de 

registratie voltooid is, verschijnt de vragenlijst en komt de leerling rechtstreeks terecht op 

de pagina met de vragen uit de test.  

 

 

http://www.authentichappiness.com/
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Dit ziet er als volgt uit: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er moeten 198 stellingen beantwoord worden met ‘helemaal zoals ik’, ‘grotendeels zoals 

ik’, ‘een beetje zoals ik’, ‘een klein beetje zoals ik’ of ‘helemaal niet zoals ik’. Het volledig 

en grondig invullen van de vragenlijst neemt een vijftigtal minuten in beslag. Wanneer dit 

gelukt is, kom je op volgende pagina terecht met de top vijf van jouw talenten (zie 

afbeelding op de volgende pagina). Je hebt vervolgens de mogelijkheid om verder te 

klikken naar de volledige rangorde van de 24 sterktes. Tot slot is er voor de leerkracht en 

de leerlingen de mogelijkheid om de scores van de andere kinderen binnen eenzelfde 

groep te bekijken en zichzelf te vergelijken met anderen. 
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Aan het gebruik van de verschillende soorten van self-tests zijn tal van voordelen 

verbonden. De tests zijn specifiek gemaakt voor het ontdekken van talenten en bevatten 

tal van vragen die de talenten waarover iemand beschikt ook meteen benoemen. De 

vragen worden op een eenvoudige en frisse manier gesteld, waardoor de tests makkelijk 

toegankelijk zijn voor de leerlingen. Een ander voordeel van deze tool is dat het 

ontdekken van talenten hapklaar is in de tests. De leerkracht heeft hier zelf weinig 

voorbereiding aan en de talenten worden op een presenteerblaadje afgeleverd aan het 

einde van de test. Deze tool is bruikbaar voor elke graad van het secundair onderwijs, al is 

ze iets meer geschikt voor leerlingen van de tweede en derde graad.  

 

Het grote nadeel aan deze self-tests is dat ze vaak tijdsintensief zijn. In het voorbeeld 

hierboven dienen maar liefst 198 stellingen beantwoord te worden. Wanneer de 

leerlingen dit eerlijk en grondig willen doen, neemt dat flink wat tijd in beslag. Bovendien 

zijn twee van de drie genoemde tests enkel in het Engels beschikbaar. Uit de bevraging 

van een kleine groep leerkrachten die spoedig waarderend zouden gaan werken in de 

klas, bleek dat de meesten onder hen enthousiast waren over het gebruik van 

internetvragenlijsten. Een belangrijke extra opmerking bij deze voorgekauwde self-tests is 

dat deze komen uit verschillende landen en daardoor wel wat cultuurspecifiek kunnen zijn. 

Het is de taak van de leerkracht om hier opmerkzaam mee om te gaan en vragen die te 

cultuurspecifiek zijn te schrappen of duidelijk te omkaderen voor de leerlingen. Een 

oplossing hiervoor kan zijn dat de leerkracht op basis van een bestaande self-test een 

eigen self-test opstelt, rekening houdend met de eigen culturele kenmerken. 
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2.2 Historielijn 
 

Bij de historielijn is het de bedoeling dat de leerlingen een tijdslijn tekenen van het begin 

van hun schoolloopbaan tot nu. Bij deze historielijn worden tal van vragen gesteld naar 

belangrijke situaties zoals ‘wanneer voelde je je in je element’, ‘wanneer had je het gevoel 

iets echt goed te kunnen’, … Aan de hand van deze vragen en de historielijn reflecteren de 

leerlingen over hun schoolloopbaan en zijn ze in staat om talenten en sterke punten te 

detecteren en situaties waarin ze zich echt op hun gemak voelden te ontdekken. Je kan de 

historielijn zo lang of zo gedetailleerd mogelijk maken als je zelf nodig acht. 

 

Het werken met de historielijn kent zoals de vorige tools ook een aantal voor- en nadelen. 

Een probleem dat hier kan opduiken is dat de leerlingen geen inzet vertonen om wat 

dieper na te denken over hun schoolloopbaan en aangeven geen hoogte- of 

dieptepunten te kunnen verwoorden. Deze techniek staat of valt met de inzet en motivatie 

van de leerlingen. Een tweede nadeel is dat de techniek heel wat voorbereidingswerk 

vergt van de leerkracht. Deze denkt best goed na over de begeleidende vragen bij de 

historielijn om het gewenste resultaat te bekomen, namelijk de leerlingen meer bewust 

maken van hun talenten aan de hand van successituaties. De eerstgenoemde zwakte van 

deze tool is tegelijkertijd ook zijn sterkte. Wanneer de leerlingen gemotiveerd zijn en 

goed deelnemen aan dit ontdekkingsproces, worden ze veel intensiever geconfronteerd 

met hun talenten dan bijvoorbeeld bij het invullen van een self-test, net doordat aan de 

leerlingen wordt gevraagd om stil te staan bij hun eigen ervaringen en hiervoor 

verklaringen te zoeken in hun eigen sterktes en zwaktes. Dit brengt een groter 

bewustzijnsproces teweeg dan wanneer een test hen vertelt over welke talenten ze blijken 

te beschikken. Een tweede voordeel is dat het werken met de historielijn steeds gepaard 

gaat met een dialoog. De leerling vertelt openlijk over zijn of haar succes- en 

faalervaringen, waardoor andere leerlingen en leerkrachten hierop kunnen reageren en 

wanneer nodig wat verder kunnen doorboren. Dit maakt dat het nadenken over talenten 

een zeer intensief bewustmakingsproces teweeg brengt. 

 

 

Concreet kan er bijvoorbeeld op volgende wijze gewerkt worden met de historielijn: 

 

‘Teken een historielijn beginnende bij je eerste middelbare schooldag tot vandaag. Speel 

de gebeurtenissen van dan tot nu af als een filmpje in je hoofd en vraag jezelf af wanneer 

er hoogte- en dieptepunten waren. Duidt de hoogtepunten (momenten wanneer je in je 

element was, wanneer je het gevoel had echt iets goed te kunnen, waarop je trots was op 

jezelf, …) aan in het groen op de historielijn en de dieptepunten (momenten waarop je het 

gevoel had moeilijkheden te hebben met leerstof, het gevoel echt niet mee te kunnen, …) 

in het rood. Stel jezelf de vraag waarom een bepaalde situatie een hoogte- of een 

dieptepunt was en welke rol je eigen kwaliteiten en talenten hierin hebben kunnen spelen. 

Wat levert dit je op aan inzicht over jezelf, aan waar je goed in bent? Sta ook even stil bij 

de context en de situatie waarin je kon uitblinken. Stel jezelf de vraag in welke 

context/omgeving je in staat bent tot goede prestaties en wanneer dat niet zo is.’ 

 



 
 

Voorbeeld historielijn 
 

 
 

2e jaar 

1e jaar 3e jaar 

4e jaar 6e jaar 

5e jaar 

X X X 
(Leg uit waarom) 
Vb. Overwinning 

wiskunde 
Olympiade 

(Leg uit waarom) 
Vb. 4 slechte 

toetsen na elkaar 
van Nederlands 

over  
dt-fouten en 

zinsbouw 
 

(Leg uit waarom) 
Vb. Goede 

samenwerking 
groepswerk door 

eigen 
leiderskwaliteiten 
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2.3 Portfolio’s 
 

Het portfolio is een werkmiddel dat reeds af en toe gebruikt wordt in het (buiten)gewoon 

secundair onderwijs, voornamelijk in de taalvakken. Een portfolio kan je beschrijven als 

een verzameldoos of -map waarin de student bewijzen verzamelt van zijn kennis, 

vaardigheden, inspanningen, vooruitgang en prestaties in één of meerdere vakgebieden. 

Deze bewijzen kunnen verschillende vormen aannemen zoals cursusmateriaal, brieven, 

foto’s, filmpjes, rapporten, en dergelijke meer. Er bestaat geen beperking over wat 

allemaal aan bewijsmateriaal kan opgenomen worden in een portfolio. Het portfolio wordt 

gemaakt door en met de student. De student moet betrokken worden in het selecteren 

van de inhoud, de selectiecriteria, de beoordelingscriteria en het bewijsmateriaal van de 

studiereflectie. Portfolio’s hebben het potentieel veel te kunnen onthullen over hun 

makers. Daarom kunnen het dan ook krachtige onderwijstools zijn om studenten te 

motiveren de leiding te nemen over hun eigen leren. Wanneer ze zorgvuldig 

samengesteld zijn, worden portfolio’s een kruispunt tussen instructie en evaluatie. Een 

portfolio biedt de kans leerlingen te observeren in een bredere context: risiconemend, 

creatieve oplossingen bedenkend en lerend hoe ze hun eigen prestaties kunnen 

beoordelen.  

 

In het kader van de waarderende benadering kan een portfolio een handig hulpmiddel 

zijn om sterktes in kennis, vaardigheden en attitudes van een welbepaalde leerling te 

detecteren. De leerling moet reflecteren over waar hij/zij goed in is binnen een bepaald 

vakgebied en hiervan bewijsdocumenten toevoegen aan zijn portfolio. Het reflecteren 

over waar men goed in is en het uitwerken van producten die aantonen waar men sterk in 

is, zorgen voor meer zelf- en talentbewustzijn. Wanneer het portfolio op deze manier 

gebruikt wordt, wordt het beschouwd als een evaluatiemiddel. 

 

Dit is echter niet de enige wijze waarop een portfolio kan gebruikt worden. Het kan ook 

gebruikt worden als een soort van ‘showcase’ waarbij het een collectie bevat van door de 

student relevant geachte producten. In dit geval toont het portfolio, dat een 

competentiegericht portfolio wordt genoemd, het bezit van verworven competenties en 

verstrekt dus bewijs dat kan gebruikt worden voor beoordeling en certificering.  

 

Met een begeleidend portfolio wordt beoogd de kandidaat van advies te voorzien over de 

vooruitgang van zijn of haar studie.  

 

Het individuele portfolio bestaat uit een door de student op basis van zelfreflectie en 

zelfevaluatie samengesteld overzicht van de persoonlijke ontwikkeling van die student.  

 

Het ontwikkelingsgerichte portfolio lijkt op een persoonlijk ontwikkelingsplan en bevat 

vooral veel info over reeds verworven kwalificaties, de eigen ontwikkelingswensen en de 

door de school gewenste competenties. Vaak komen in een persoonlijk ontwikkelingsplan 

ook de geplande acties om aan deze talenten/competenties te werken en verder te 

ontwikkelen aan bod. 
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Ten slotte is er de portfolioleergang bestaande uit een aantal bijeenkomsten waarin, aan 

de hand van opdrachten, de cursisten werken aan de opbouw van een eigen portfolio en 

waarbij ze aanvullende leeractiviteiten ondernemen teneinde een door de cursist zelf 

ontworpen en gewenst competentieprofiel te complementeren.  

 

Het grote nut van portfolio’s is dat ze de leerling ertoe aanzetten te reflecteren op 

zijn/haar werk, activiteiten, keuzes en doelen. Om een portfolio tot een portfolio te maken 

en het dus zijn potentiële kracht mee te geven, werden een aantal richtlijnen opgesteld: 

het eindproduct moet informatie omvatten dat aantoont dat de student zich ingezet heeft 

voor zelfreflectie. Het ontwikkelen van een portfolio biedt immers de kans om te leren 

over leren. Bovendien moet de leerling betrokken zijn bij het selecteren van de stukken 

die opgenomen worden in het portfolio. Het is immers iets dat gemaakt is door en niet 

voor de leerling. Op die manier leren ze hun eigen werk en zichzelf als lerende te 

evalueren. Vervolgens moet het portfolio impliciet of expliciet de activiteiten van de 

leerling overbrengen, zoals onder andere intenties, inhouden, standaarden en uitspraken. 

Verder kan het portfolio gedurende het jaar een ander doel dienen dan bedoeld op het 

einde van het jaar. Sommige informatie kan erin bijgehouden worden omdat het nog 

handig zou kunnen zijn, maar nog niet helemaal af is bijvoorbeeld. Op het einde dient de 

leerling echter zelf te kunnen beslissen welke inhouden er deel zullen uitmaken van het 

portfolio. Een portfolio kan bovendien verschillende doelen hebben, maar deze mogen 

niet conflicterend zijn. Het hoofddoel van een portfolio is meestal wel het aantonen van 

vooruitgang. Vanwege het hoofddoel moet een portfolio ook altijd inhoud bevatten dat 

die vooruitgang aantoont. Ten slotte kan gesteld worden dat leerlingen ondersteuning en 

voorbeelden zullen nodig hebben, gezien veel technieken en vaardigheden die komen 

kijken bij het produceren van een effectief portfolio niet vanzelf opduiken. Bovenal is een 

portfolio een portfolio wanneer het een forum voorziet dat studenten motiveert om de 

mogelijkheden te ontwikkelen onafhankelijke, zelfsturende leerders te worden. 

 

De voordelen van het werken met portfolio’s zijn talrijk. Zo biedt een portfolio veel 

gedetailleerde informatie in vergelijking met andere vormen van evaluatie over zowel het 

leerproces als de prestaties van een student. Bovendien kunnen studenten hun 

vooruitgang in een bepaald domein/competentie illustreren op eigen wijze. Een derde 

voordeel betreft het feit dat studenten creatief kunnen zijn in het samenstellen van hun 

portfolio en zelf initiatief kunnen nemen. Verder leren studenten reflecteren op hun eigen 

werk en leerproces. Tot slot is het portfolio niet enkel voor leerkrachten en studenten zelf 

een rijke bron van informatie, maar ook voor medestudenten, ouders, stagebegeleiders of 

toekomstige werkgevers.  

 

Naast tal van voordelen, zijn ook wat nadelen verbonden aan het werken met portfolio’s. 

Zo is het omwille van de grote inbreng van studenten bij een portfolio soms moeilijk om 

studenten met elkaar te vergelijken. Ten tweede is het maken van een portfolio 

tijdsintensief, zowel voor de student die alles moet bijhouden, ordenen en van kritiek 

voorzien, als voor de leerkrachten die de portfolio regelmatig moeten doornemen om het 

proces bij te sturen waar nodig. Vervolgens ligt de klemtoon vaak te weinig op de 

persoonlijke groei en het reflectieproces van de student wanneer de portfolio enkel 

summatief wordt gebruikt (als eindevaluatie). Verder bestaat het gevaar dat de 

vormgeving en aantrekkelijkheid van een portfolio de beoordeling van de inhoud 
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beïnvloedt, waardoor creatieve studenten kunnen worden bevoordeeld. Tot slot loopt 

zelfreflectie voor studenten soms moeizaam. In de bevraging van leerkrachten kreeg het 

talentenportfolio de tweede hoogste score. Hieruit kunnen we concluderen dat de meeste 

leerkrachten dit een zeer interessante tool vinden om te werken rond talenten in de klas. 

Een interessant en gratis portfolio is ontwikkeld binnen een samenwerking tussen VDAB 

en DBO. De handleidingen zijn te downloaden op http://ond.vlaanderen.be/dbo. Hier klik 

je door naar My Digital Me en log je in op http://www.my-digital-me.be/  

  

http://ond.vlaanderen.be/dbo
http://www.my-digital-me.be/
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3. Waarderend coachen  

 

Waarderend coachen is een coachingsmethodiek in opkomst. Bij het waarderend coachen 

wordt de nadruk gelegd op sterktes, successen en talenten. In deze coachingsmethode 

gaat men ervan uit dat mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen als het gaat over 

zijn/haar talenten, kwaliteiten en krachten. Het waarderend coachingsgesprek vindt over 

het algemeen plaats tussen een coach en een gecoachte. Tijdens het gesprek probeert de 

coach de mogelijkheid te bieden aan de gecoachte om vanuit zijn eigen talenten en 

kwaliteiten in te spelen op belemmeringen of moeilijkheden in de werk- of  

schoolomgeving. Belangrijk is hierbij het aannemen van een gelijkwaardige houding ten 

opzichte van de gecoachte. Het doel van het waarderend coachen is vanzelfsprekend het 

op zoek gaan naar iemands talenten. Door een nieuwe blik hierop te werpen zal de 

gecoachte in staat zijn problemen en belemmeringen in bepaalde vakgebieden aan te 

pakken aan de hand van de vernieuwde inzichten omtrent zijn/haar talenten.  

 

Het waarderend coachen vindt plaats door het gebruik van de 4D-cyclus van David 

Cooperrider. Aan de hand van die vier D’s zijn er vier stappen te onderscheiden:  

 

1. Discovery: Het verkennen en ontdekken van successen, krachten, sterke   

   punten, kwaliteiten en talenten.  

2. Dreaming:  Dromen over een ideale toekomst waarin krachten, sterke punten,   

   kwaliteiten en talenten gebundeld worden. 

3. Design:    Praten over de thema’s of kwesties die voor de gecoachte echt  

   belangrijk zijn of die (dringend) een oplossing vragen. 

4. Destiny :   De nieuw ontdekte talenten en inzichten vertalen naar concrete  

   plannen om deze in de toekomst beter in te zetten. 

 
Het waarderend coachen is hier een cyclisch proces waarbij in elk van de vier fasen de 

successen en talenten als uitgangspunt worden genomen. Alle fasen kunnen op elk 

mogelijk moment herhaald worden en worden chronologisch doorlopen. 

 

Omdat het waarderend coachen een techniek in opkomst is, zijn de effecten hiervan nog 

niet bekend. Dit maakt dat er voorlopig geen succesformule bestaat voor het werken met 

waarderend coachen. Dit is een nadeel aan deze waarderende methode. Een ander nadeel 

is dat deze methode een grote maturiteit vergt van de leerlingen. Tijdens het 

coachingsgesprek wordt zeer veel inbreng en reflectie van de leerling zelf gevraagd. 

Wanneer de leerlingen zich niet gemotiveerd tonen om hieraan deel te nemen, ben je er 

als leerkracht aan voor de moeite. Dit is echter jammer, aangezien het waarderend 

coachen een zeer (tijds)intensieve methode is voor leerkrachten. Zij dienen op voorhand 

goed na te denken over hoe ze elk van de vier verschillende stappen zullen aanpakken en 

welke begeleidende vragen hierbij gesteld kunnen worden om een goed resultaat te 

bekomen. Niet enkel de voorbereiding, maar ook de uitvoering is (tijds)intensief voor de 

leerkracht. Gedurende het coachingsgesprek speelt de leerkracht de rol van ‘coach’ die de 

leerlingen bij het hele proces begeleidt.  
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Daarentegen is het voordeel van deze techniek dat de leerkracht zeer betrokken is op het 

reflectieproces van de leerlingen. De leerkracht is aanwezig bij elke stap en kan zo 

bijsturen waar nodig en helpen bij het formuleren van specifieke talenten. Tijdens het 

waarderend coachingsgesprek kan er zeer gedetailleerd ingegaan worden op succes- en 

faalervaringen, op dromen en op het vormgeven aan concrete verandering met het oog 

op een waarderende context. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een waarderend coachingsgesprek vorm te geven. 

Hieronder volgt alvast een concreet voorbeeld voor het gebruik in het onderwijs: 

 

Stap 1: Discovery 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om talenten, kwaliteiten en sterke punten te 

verkennen en te ontdekken. Om een startpunt te bekomen voor het coachingsgesprek kan 

men gebruik maken van self-tests zoals bijvoorbeeld de eerder besproken Strengthsfinder 

(zie punt 2.1). Een andere, meer gebruikte manier, is het onderzoeken van talenten en 

kwaliteiten vanuit een aantal succesverhalen van de leerlingen. De leerlingen benoemen 

één of meerdere situaties uit de schoolcontext waarin ze zich in hun element voelden, 

trots waren op zichzelf en dergelijke. Om dit makkelijker te laten verlopen kan je gebruik 

maken van bijvoorbeeld de historielijn (zie punt 2.2). De leerkracht stelt hierbij een aantal 

concrete vragen die doorvragen naar de details van een bepaalde situatie. Als leerkracht 

moet je als het ware zelf kunnen beleven wat er in die situatie gebeurde en waarom deze 

als belangrijk of succesvol werd ervaren. 

 

 

Voorbeeldvragen leerkracht 

 

• Beschrijf eens een situatie uit de schoolcontext waarin je je heel erg gewaardeerd voelde.    

  Wat gebeurde er precies? 

 

• Beschrijf eens een situatie waarbij je het gevoel had een talent te kunnen inzetten. Welk  

  talent heb je toen ingezet? 

 

• Beschrijf eens een situatie die succesvol was voor jou zowel als voor jouw  

  medeleerlingen. Waarom werd dit een succes? 

 

• Beschrijf eens een situatie waarbij je medeleerlingen jou een compliment gaven over iets  

  wat je goed deed? 

 

 

Tijdens en na het vragen stellen vat de leerkracht de talenten, sterke punten en kwaliteiten 

van de leerling(en) samen. Hierdoor ontstaat er, na het bespreken van de successituaties, 

een soort van lijstje van de talenten en kwaliteiten van de leerling(en). Het is hierbij zeer 

belangrijk dat de leerling zich herkent in de talenten die aan hem toegeschreven worden. 
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Stap 2: Dream 

 

Vanuit het lijstje met talenten en kwaliteiten dat in de vorige fase werd opgesteld, krijgt 

deze tweede stap vorm. De leerkracht vraagt in deze fase aan de leerlingen om even weg 

te dromen en na te denken over hoe een toekomst er volgens hen uit zou zien waarin ze 

elke dag hun talenten en kwaliteiten kunnen inzetten. Ze moeten in dit droombeeld 

proberen al hun kwaliteiten en talenten te bundelen. Wanneer er een basis gelegd werd 

door de leerlingen over hun droomtoekomst, is het nodig om deze verder uit te werken 

en te visualiseren. Hierbij is het werkblaadje ‘de eerste stappen naar jouw droom’ (zie 

bijlage 1) een makkelijk te gebruiken hulpmiddel. De dromen worden om te beginnen 

kort en bondig genoteerd en genummerd van 1 tot 5 in de wolk bovenaan het werkblad. 

De leerkracht kan hierbij een aantal bijkomende vragen stellen. 

 

 

Voorbeeldvragen leerkracht  

 

• Hoe ziet de schoolomgeving eruit als je elke dag je krachten, sterke punten, kwaliteiten  

  en talenten zou kunnen inzetten? 

 

• Hoe zie je dat concreet voor je?  

 

• Welke andere medeleerlingen spelen hierin een rol?  

 

• Op welke manier zie je de samenwerking met je medeleerlingen en leerkrachten? 

 

 

Stap 3: Design 

 

Aan het begin van deze fase wordt het lijstje met de talenten, kwaliteiten, sterktes en 

krachten er samen met het werkblad weer bij genomen. Na het dromen over de ideale 

toekomst, worden de leerlingen weer met de voeten op de grond gezet door de 

leerkracht. De leerlingen worden gevraagd om na te denken in welke mate hun dromen, 

die ze genummerd hebben in de wolk, nu reeds gerealiseerd worden in de schoolcontext. 

Ze geven dit per droom aan op de gradatielijnen van 0 tot 10 onderaan het werkblad. Nul 

wil zeggen dat de welbepaalde droom nog helemaal niet gerealiseerd werd, tien wil 

zeggen dat de welbepaalde droom volledig gerealiseerd werd. De gradaties van de 

dromen worden openlijk besproken met de leerkracht. 

 

Vervolgens wordt de vraag gesteld aan welke thema’s, praktijken en kwesties er volgens 

de leerlingen gewerkt moet worden zodat zijzelf en de school kunnen evolueren naar hun 

droombeelden. Hierover dient uitvoerig gedebatteerd te worden. Het is in dit debat zeer 

belangrijk dat de leerkracht blijvend verwijst naar de talenten, kwaliteiten en sterktes uit 

de eerste fase. Tijdens dit debat dienen nieuwe inzichten, perspectieven en ideeën naar 

boven te komen. 
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Stap 4: Destiny 

 

In deze vierde en laatste stap draait het allemaal om het realiseren en concretiseren van 

de nieuwe perspectieven en ideeën in de praktijk. Hierin speelt de leerling zelf een 

centrale rol. Als de gecreëerde perspectieven sterk genoeg zijn, zullen de nieuwe acties en 

plannen vanzelf naar boven komen. De leerkracht kan hierbij een aantal begeleidende 

vragen stellen. 

 

 

Voorbeeldvragen leerkracht 

 

• Op welke manier geven de nieuwe ideeën je energie om in de school aan de slag te   

  gaan?  

 

• Wat vraagt dit perspectief aan actie om realiteit te  worden?  

 

• Wat zou je concreet willen ondernemen?  

 

 

Hiermee is de laatste fase en het waarderend coachen rond.  
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4. Spellen 
 

4.1 Gerrickens Training & Advies 
 

‘Gerrickens Training & Advies’ is een bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden van talloze 

trainingsmaterialen om mensen te helpen hun talenten te leren kennen en zichzelf te 

ontwikkelen. 

 

4.1.1 Kwaliteitenspel 

 

Een eerste voorbeeld van zo een trainingsmateriaal is het kwaliteitenspel. Dit is een 

kaartspel waarin spelenderwijs een antwoord gezocht wordt op de vraag ‘Wie ben ik?’. De 

verschillende spelers krijgen doorheen het spel vragen voorgeschoteld als: ‘Hoe kijken 

anderen naar mij? Wat zijn mijn sterke punten en mijn minder sterke punten? Welke 

kwaliteiten vind ik belangrijk en wil ik ontwikkelen?’ 

Dit kwaliteitenspel bestaat uit 2 sets van 70 kaarten met op elk van de kaarten 

karaktereigenschappen die mensen kunnen bezitten. Op de ene set van kaarten staan 

woorden die bepaalde kwaliteiten van mensen aanduiden, zoals eerlijk, betrouwbaar, 

flexibel, en dergelijke. Op de andere set van kaarten staan woorden die valkuilen of 

hinderpalen aanduiden, zoals agressief, slordig, opvliegend. Het doel van het spel is om 

de kaartjes met karaktereigenschappen en kwaliteiten te plaatsen bij bepaalde individuen. 

Het spel kan ook op tal van andere manieren gespeeld worden, bijvoorbeeld door de 

verschillende karaktereigenschappen en kwaliteiten niet bij individuen te plaatsen maar in 

een groter geheel zoals bijvoorbeeld in de klasgroep. Er kan ook met één enkele set 

gespeeld worden.  

 

Het kwaliteitenspel bestaat zowel voor kinderen als voor volwassenen. Het kwaliteitenspel 

voor kinderen wordt uitgegeven door ‘CPS onderwijsontwikkeling en advies’. Hierbij 

bestaat het spel uit 70 kaartjes met kwaliteiten (ik heb, ik ben, ik kan). 

 

 
 
Kwaliteitenspel voor kinderen   Kwaliteitenspel voor volwassenen 

  
Adapted from www.nrclux.nl  
(downloaded on 20-11-2011) 

Adapted from www.kwaliteitenspel.nl  
(downloaded on 20-11-2011) 

http://www.nrclux.nl/
http://www.kwaliteitenspel.nl/
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Het kwaliteitenspel heeft als voordeel dat kinderen, jongeren en volwassenen op een 

speelse manier uitgedaagd worden om na te denken over hun eigen talenten. Dit maakt 

het voor secundaire schoolgangers wat boeiender dan bijvoorbeeld het waarderend 

coachingsgesprek. Een ander voordeel verbonden aan dit spel is dat op de kaartjes reeds 

talenten en kwaliteiten verwoord staan. Zo komen de kinderen en jongeren in contact met 

een ruim vocabularium om over hun eigen talenten te spreken. Een derde voordeel is dat 

er in dit spel niet enkel gekeken wordt naar de eigen talenten, maar ook naar die van 

anderen. Een nadeel is echter dat het moeilijk is om een spel als dit te spelen met een 

grote groep jongeren of dat ze het te kinderachtig vinden om op zulke speelse wijze stil te 

staan bij hun eigen talenten en die van klasgenoten. 

 

4.1.2 Inspiratiespel 

 

Een tweede voorbeeld is het inspiratiespel, waarin mensen met elkaar in gesprek worden 

gebracht over dingen die hen inspireren en van binnenuit motiveren. In dit spel staat het 

thema ‘Wat wil ik?’ centraal. Dit kaartspel bestaat uit 140 kaarten, die gecategoriseerd 

worden in 4 groepen: 

 

 Activiteiten: Deze kaarten helpen om na te denken over vragen als: ‘Waar ben ik 

graag mee bezig? Waar krijg ik energie van?’ Bijvoorbeeld verzorgen, anderen iets 

leren, …  

 Inspiratiebronnen: Deze kaarten laten de spelers stilstaan bij waar ze hun inspiratie 

vandaan halen. Bijvoorbeeld natuur of wetenschap.  

 Voorwaarden: Deze kaartjes gaan over de vraag: ‘Wat heb ik nodig om effectief en 

prettig te kunnen functioneren?’ Bijvoorbeeld vrijheid of steun van anderen. 

 Belemmeringen: Deze kaartjes laten ons stilstaan bij gedachten die je belemmeren 

om te doen wat je leuk vindt of je kwaliteiten in te zetten. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben niet 

de moeite waard.’ 

 

Het spel kan op tal van verschillende manieren gespeeld worden. Je kan de ‘handleiding 

voor het inspiratiespel’ extra kopen bij het spel, waarin 25 verschillende spelvormen 

uitgelegd worden. Op www.kwaliteitenspel.be zijn de spelregels gratis te downloaden. 

 

Het grote voordeel van dit inspiratiespel is dat dit op tal van verschillende manieren 

gespeeld kan worden. Dit maakt het mogelijk om variatie aan te brengen in het 

ontdekken van talenten. De nadelen van dit spel zijn vergelijkbaar met die van het 

kwaliteitenspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kwaliteitenspel.be/
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Voorbeelden van spelkaarten uit het inspiratiespel: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapted from www.kwaliteitenspel.nl 
(downloaded on 20-11-2011) 
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4.2 Core quality 
 

Het bedrijf ‘Core Quality’ van David Ofman maakt op zijn beurt spellen die inzetbaar zijn 

in het begeleiden van ontwikkelingsprocessen. 

 

4.2.1 Kernkwadrantenspel 

 

Het kernkwadrantenspel is een kaartspel met 108 kaartjes waarop kernkwaliteiten van 

mensen geformuleerd staan, gebaseerd op het model van de kernkwadranten van David 

Ofman. Dit kernkwadrantenmodel is een eenvoudig model dat voor het spel dient 

uitgelegd te worden. In het kernkwadrant draait het om kernkwaliteiten van mensen. Dit 

zijn eigenschappen die tot de kern, tot het wezen van een persoon behoren, zoals 

zorgzaamheid, daadkracht, inlevingsvermogen en dergelijke. Als gevolg van het bezitten 

van zulke kernkwaliteiten, krijg je bij elk van hen nog drie andere zaken erbovenop. Het 

eerste is je valkuil, het tweede je uitdaging en het derde je allergie. De valkuilen verwijzen 

in feite naar de donkere zijde van elke kernkwaliteit. Deze donkere zijde ontstaat wanneer 

je kernkwaliteit teveel ‘uitschiet’ naar een andere kwaliteit, zoals bijvoorbeeld ‘flexibiliteit’ 

kan uitschieten naar ‘wispelturigheid’. Op zo’n moment wordt iemands sterkte plots 

iemands zwakte. De uitdaging is de positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil. Tot 

slot is de allergie een gevoel van intolerantie ten opzichte van de valkuil van een ander. 

Mensen zijn vaak allergisch voor een teveel van zijn eigen uitdaging, verpersoonlijkt in een 

andere persoon. Meer hierover kan je downloaden via www.corequality.nl. 

 

De spelregels zijn de volgende:  

 

De helft van de speelkaartjes tonen een open oester. Dit zijn vooral zonnige 

kernkwaliteiten zoals waakzaamheid en fijngevoeligheid. De andere helft van de kaarten 

tonen een gesloten oester en tonen de donkere zijde van de mens, zoals 

zelfgenoegzaamheid en overdrevenheid. De bedenkers van dit spel hebben een concept 

bedacht waarbij telkens vier dergelijke kernkwaliteiten (twee zonnige en twee donkere) 

een kwadrant vormen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corequality.nl/
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Voorbeeld kernkwadrant: 

 

KWALITEITEN 
 
 

 
Daadkracht-Vastberadenheid 
 

VALKUILEN 
 
 
 

Drammerigheid-stijfkoppigheid 

ALLERGIEËN 
 
 
 
 
 

Passiviteit - afwachtendheid 
 
 
 
 

UITDAGINGEN 
 
 
 
 
 

Geduld – ingetogenheid 

 
 
Kijk even naar bovenstaande figuur. Je ziet dat er linksboven een kaartje ligt met 

'daadkracht - vastberadenheid'. Dit mag als positief beschouwd worden. Wie hier echter 

wat te veel van heeft, kan neigen naar 'drammerigheid - stijfkoppigheid'. Dit kaartje wordt 

dan rechtsboven in het kwadrant geplaatst. Het positief tegenovergestelde hiervan is 

'geduld - ingetogenheid'. Deze kaart wordt rechts onderaan in het kwadrant gelegd. Wie 

hiervan opnieuw weer wat teveel van het goede heeft, kan 'passiviteit - afwachtendheid' 

toegekend worden. Deze kaart wordt linksonder in het kwadrant geplaatst. Het positief 

tegenovergestelde hiervan ligt reeds boven deze kaart, namelijk 'daadkracht - 

vastberadenheid' en maakt op zijn beurt de cirkel rond. Elk kernkwadrant bevat dus twee 

kwaliteiten die elkaars tegenovergestelde zijn (onder en boven) en twee aan elkaar 

gekoppelde overdrijvingen (links en rechts). Het spel is gedeeltelijk bedoeld om inzicht te 

verwerven in de veelzijdigheid en complexiteit van deze kwadranten. Het is een moeilijk 

spel dat wat voorbereiding vergt. Het vraagt daarenboven ook heel wat inzicht van de 

spelers in de psyche van de mens en inzicht in zichzelf. Het kernkwadrantenspel is 

bovendien ook online te spelen op: http://www.atlasloopbaan.nl/kernkwaliteitenspel.html. 

De uitgebreide spelregels kunnen gedownload worden via www.corequality.nl.  

 

Dit spel heeft één groot nadeel, namelijk dat het gebaseerd is op een zeer ingewikkeld 

model. Het uitleggen hoe het kernkwadrant werkt neemt al vlug een kwartier in beslag. 

Wanneer het uiteindelijk duidelijk is hoe het kernkwadrant werkt, blijft het een hele 

opgave om het spel te spelen, als je hierbij nog van ‘spelen’ kan spreken. Het voordeel is 

echter wel dat als je eenmaal bekend bent met de procedure van het kernkwadrant, dat je 

tot diepe inzichten kan komen omtrent talenten. Dit spel is voornamelijk te gebruiken in 

de laatste twee jaren van het secundair onderwijs. Voor de eerste twee graden ligt de 

moeilijkheidsgraad net wat te hoog. 

Tegenpolen 

Teveel van het goede 

Teveel van het goede 

http://www.atlasloopbaan.nl/kernkwaliteitenspel.html
http://www.corequality.nl/
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Wat de talentenspellen in het algemeen betreft, gaven de leerkrachten uit de bevraging 

aan zeer enthousiast te zijn over het gebruik van deze tool in het werken rond talenten. 

Voor deze spellen werd de hoogste score behaald. We kunnen hieruit concluderen dat de 

spellen zeer geliefd zijn bij leerkrachten die (in de toekomst) van slag gaan met het 

werken rond talenten in een waarderende context. Met deze hoge score halen de 

talentenspellen de voorkeur in tools om te werken rond talenten van de bevraagde 

leerkrachten binnen. 

 

4.2.2 cd-rom ‘De kernkwaliteiten van het enneagram’ 

 

De cd-rom ‘De kernkwaliteiten van het enneagram’ koppelt twee dynamische 

ontwikkelingsmodellen, het kernkwadrant en het enneagram, aan elkaar. Het enneagram 

is een model dat negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interacties beschrijft. 

Deze verschillende persoonlijkheidstypen verschillen in kernkwaliteiten, in wat ze 

nastreven, in waar ze hun aandacht op richten, in wat ze vermijden en in wat ze in zichzelf 

willen ontwikkelen.  

 

Voorbeeld enneagram: 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Adapted from members.mulimania.nl 
(downloaded on 20-11-2011) 
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Met deze cd-rom word je als het ware op reis meegenomen, waarbij het enneagram de 

kaart vormt die je onderweg gebruikt. De route van de reis bepaal je grotendeels zelf. 

Deze route komt voort uit het interne lijnenspel van het enneagram en de daarin besloten 

logica, kennis en energie. Negen verschillende onderdelen worden behandeld in het 

programma: 

1) Waar kom ik vandaan?  

2) Wat heeft me geholpen?  

3) Wie ben ik? 

4) Waarom ben ik hier?  

5) Wat is de rode draad in mijn leven?  

6) Wat wil ik ontwikkelen?  

7) Wat geeft me energie?  

8) Wat zijn mijn drijfveren?  

9) Hoe pak ik het aan?  

 

Deze cd-rom bevat naast vragenlijsten ook een twintigtal video’s om zicht te krijgen op je  

basiscentrum en je enneatype. Meer uitleg is te vinden via www.corequality.nl. De cd-rom 

kan ook worden aangekocht via deze site. 

 

Het voordeel van deze tool is dat twee verschillende modellen, het kernkwadrant en het 

enneagram, aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor wordt rechtstreeks een verbinding 

gemaakt tussen de talenten en kwaliteiten van een persoon en zijn persoonlijkheid. Dit 

biedt diepere inzichten in de talenten van personen en hoe deze verbonden zijn aan wie 

ze zijn. Een volgend voordeel is dat de cd-rom zowel vragenlijsten als video’s bevat. Het 

nadeel is hier wederom dat er gewerkt wordt met het ingewikkelde kernkwadrant en dat 

er misschien wat veel nadruk wordt gelegd op spirituele zaken als het basiscentrum en het 

enneatype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corequality.nl/
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5. Complimentendag en complimentenpostvak 
 

5.1 Complimentendag 
 

De complimentendag is wellicht één van de meest eenvoudige methoden om de 

waarderende benadering te institutionaliseren in het onderwijs. Op deze speciale dag 

draait alles om het complimentjes geven aan anderen. Deze complimentjes mogen gaan 

over talenten, kwaliteiten, sterktes en krachten van anderen. 

 

Er zijn verschillende manieren om deze complimentendag vorm te geven. Zo kan je 

bijvoorbeeld in de klas gebruik maken van post-its. Elk van de leerlingen krijgt een aantal 

post-its waarop ze een complimentje schrijven voor een andere leerling. Deze plakken ze 

vervolgens op de leerling aan wie ze het compliment willen geven. Wanneer alle 

leerlingen beplakt zijn met post-its kunnen deze voorgelezen worden in de klas en kan 

daarover een kort gesprekje plaats vinden. Daarna kunnen alle post-its op een 

gemeenschappelijk prikbord gehangen worden zodat de leerlingen er altijd opnieuw naar 

kunnen kijken. 

 

Deze tool heeft als voordeel dat ze weinig of geen voorbereiding vergt. Voor de leerlingen 

kan het verkwikkend zijn eens niet zelf over hun talenten na te denken, maar wel over die 

talenten die ze toegewezen krijgen door medeleerlingen. Anderzijds heeft deze techniek 

het nadeel wellicht weinig diepgaande gesprekken teweeg te brengen over talenten. Deze 

tool is een goede techniek om de waarderende benadering als basis te institutionaliseren 

in de klas en leerlingen van iedere graad voor het eerst kennis te laten maken met 

talenten. In de bevraging van leerkrachten kreeg deze tool een gemiddeld hoge score.  

 

Voorbeeld post-its: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met jou loopt 

altijd alles op 

rolletjes! 

Jij kan alles goed 

uitleggen! 

Ik vind jouw 

talenkennis 

indrukwekkend! 
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5.2 Complimentenpostvak 
 

Een complimentenpostvak is een doosje/enveloppe/bakje per leerling/leerkracht waarin 

complimentjes door de medeleerlingen/medeleerkrachten kunnen gedropt worden. Om 

dit uit te werken bestaan tal van mogelijkheden.  

 

Een complimentenpostvaksysteem voor leerlingen kan bijvoorbeeld bestaan uit een 

enveloppenmuur in de klas. Voor elke leerling hangt er een gepersonaliseerde enveloppe 

aan de muur. In deze enveloppen kunnen de medeleerlingen brieven, kaartjes, en 

dergelijke met complimentjes stoppen. Op bepaalde afgesproken momenten worden de 

enveloppen van de muur gehaald en kunnen de leerlingen hun gekregen complimentjes 

lezen. Over de complimentjes kan een gesprek in de klas plaatsvinden. 

 

Voorbeeld enveloppenmuur: 

 

 
 

Het complimentenpostvak kent dezelfde voor- en nadelen als de complimentendag en 

behaalde dezelfde score in de bevraging van leerkrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LISE 

HANNE 

LOTTE 

SARAH 

SOFIE 
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6. ‘Ik kies voor mijn talent’ 
 

Luc Dewulf geeft in zijn boek ‘Ik kies voor mijn talent’ 

aan dat talent hebben op zich niet voldoende is om 

resultaten te bekomen. Eerst moet het juiste gedrag 

ontwikkeld worden en moet er een geschikte context 

gevonden worden om je talent te laten verschijnen. Om 

deze reden maakt Dewulf een onderscheid tussen 

‘talent’ en ‘talent in actie’.  

 

Talent in actie = talent + gedrag + context  

 

Hefboomvaardigheden, vaardigheden die je hebt 

ontwikkeld in de loop van je leven die ervoor zorgen 

dat je meer haalt uit je talent of de dingen waarin je 

goed bent, kunnen ons helpen dat talent in actie te 

optimaliseren. Zo kunnen deze hefboomvaardigheden 

worden ingezet om je ervoor te behoeden dat je 

overdrijft in je talent. Je kan ook een situatie creëren 

waarin je jouw talent kan gebruiken. In het boek ‘Ik kies 

voor mijn talent’ zitten werkblaadjes die gebruikt kunnen worden als hulp om op zoek te 

gaan naar je talent en hefboomvaardigheden aan de hand van schema’s, uitdagende 

vragen, tips, beknopte inhouden en concrete voorbeelden. Een voorbeeld van zo een 

werkblad vind je in bijlage 2. 

 

Deze tool is wellicht de meest volledige in de zoektocht naar talenten. Er wordt niet alleen 

op zoek gegaan naar talenten, maar ook meer specifiek naar ‘talent in actie’ en naar ieders 

hefboomvaardigheden. Dit alles gebeurt aan de hand van vooropgestelde werkblaadjes 

die bestaan uit schema’s, uitdagende vragen, tips, ... Dat de werkblaadjes opgemaakt 

beschikbaar zijn in het boek van Luc Dewulf maakt dat de leerkracht weinig 

voorbereidingstijd nodig heeft. Het nadeel is echter wel dat je het boek van Dewulf moet 

kopen om van de werkblaadjes gebruik te kunnen maken. Ook kan je als leerkracht weinig 

creativiteit inbrengen als je gebruik maakt van deze ‘voorgekauwde’ werkblaadjes. 

  

Adapted from www.kessels-smit.be 
(downloaded on 20-11-2011) 

http://www.kessels-smit.be/
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7. Tijd als talentenzoeker  

 

Aan de hand van een weekschema probeer je voeling te krijgen met hoe de tijd liep. Je 

gebruikt hiervoor drie kleuren:  

1. Rood: Hiermee duid je momenten aan waarbij je last had van de tijd omdat de tijd 

te snel ging. Dit zijn bijvoorbeeld alle uren waarbij je je moest haasten of dat je 

stress had. 

2. Blauw: Hiermee duid je momenten aan waar je last had van de tijd want de tijd 

ging te traag. Dit zijn bijvoorbeeld alle uren waarbij je je verveelde of met iets 

bezig was waarbij de tijd heel langzaam vorderde. Dit zijn momenten waarop je 

veel op de klok keek om telkens tot de conclusie te komen dat er slechts luttele 

minuten voorbij gingen. 

3. Groen: Dit zijn momenten waarop je je niet bewust was van de tijd. Dit zijn de uren 

waarin je zodanig opging in wat je aan het doen was dat de tijd voorbij vloog en 

dat je je niet eens bewust was van de tijd. Op deze momenten ben je ‘één met de 

tijd’. 

 

Voorbeeld tijd als talentenzoeker: 

 

uur 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

9  
-  
12  
 

Les wiskunde:  
meetkunde 
+ 
Les Frans: 
vervoegingen 

Les aardrijks-
kunde: 
gesteenten 
+ 
Les Engels: 
luistertest 

Les Duits: de 
naamvallen 
+  
Les Latijn: 
grammatica 

Les godsdienst: 
werken aan 
groepswerk  
+  
Les chemie: 
naamgeving 

Les LO: 
hordelopen 
+ 
Les Frans: 
Meervouden 

12 
-  
13 

Middagpauze Middagpauze Middagpauze Middagpauze Middagpauze 

13 
-  
16 
 

Les LO: basket 
+ 
Les 
Nederlands: 
filmjargon 

Les wiskunde: 
herhaling 
meetkunde 
+  
Les 
geschiedenis: 
WOII 

Afspraak met 
groepswerk-
leden voor 
Godsdienst 

Les Fysica: de 
zwaartekracht 
+  
Les Nederlands: 
verbasterde 
woorden 

Les wiskunde: 
Inleiding 
kansrekenen 
+  
Les 
godsdienst: 
theorie van 
Wolf 

16 
-  
18 
 

Huiswerk 
wiskunde  

Essay schrijven 
geschiedenis 
over WOII 

Tv: Tekenfilms 
kijken + 
natekenen 
figuurtjes 

Spreekbeurt 
schrijven over 
hobby (muziek) 
voor Nederlands  

/ 

18 
-  
19 

Avondmaal Avondmaal Avondmaal Avondmaal Avondmaal 

19 
-  
21 
 

Voetbal-
training 

/ Muziekles Tekenschool Uitgaan met 
vrienden 
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21  
– 
23 
 
 

Tv: Expeditie 
Robinson 

Tv: 
Documentaire 
over 
topsporters 

Lezen: Boek over 
Cartoon tekenen 

Computer-
spelletje 

Uitgaan met 
vrienden 

 

 

Tijd als talentenzoeker is een zeer goede tool om op een systematische en gedetailleerde 

wijze op zoek te gaan naar je talenten. Op basis van hoe je je voelde ten opzichte van de 

tijd, maak je uit wat je talenten zijn en welke niet. Het nadeel van deze techniek is dat het 

moeilijk is om je voor elk talent een moment te herinneren en hierbij het gevoel op te 

roepen dat je toen had tegenover de snelheid van de tijd. Deze tool is tijdsintensief voor 

de leerlingen, maar is makkelijk hanteerbaar voor de leerkrachten wegens weinig 

voorbereiding. Deze techniek kan gebruikt worden voor alle leeftijden in het secundair 

onderwijs. In de bevraging kreeg deze tool een gemiddeld hoge score. Dit wil zeggen dat 

de leerkrachten dit wel een goede tool vinden, maar dat deze niet hun voorkeur krijgt. 
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8. Talentenboom 
 

De talentenboom kan helpen om leerlingen te laten ontdekken waar ze goed in zijn, wat 

ze graag doen, wat hun talenten zijn. Elke twee maand denken leerlingen na over welk 

specifiek talent ze beschikken. Wanneer ze eentje gekozen hebben, hangen ze dit talent in 

de talentenboom. Hierna krijgen ze twee maanden de tijd om dit te exploreren. Zo kunnen 

ze uitzoeken welk gedrag ze kunnen stellen om hun talent te laten verschijnen en in welke 

context dit het meest mogelijk is. Na twee maanden is het tijd om vooreerst na te gaan op 

welke manier de leerlingen hun talent ontplooid hebben, wat ze ervan geleerd hebben, of 

ze nog steeds overtuigd zijn van dit talent en of ze het nog wensen te specificeren. 

Vervolgens kunnen ze een ander talent formuleren voor de volgende twee maanden. 

 

Kaat van de vijfde klas zou bijvoorbeeld haar talent ‘creativiteit’ kunnen kiezen om twee 

maanden in de boom te hangen. Om dit vervolgens te exploreren kan ze er bijvoorbeeld 

voor kiezen een fotoshoot te doen die ze nadien in een mooie presentatie aan de klas zal 

voorbrengen. Ze kan ook een reclamefilmpje maken voor een product dat ze zelf kiest. 

Ook zou ze een school (kleuter, lager of eigen school) kunnen zoeken waar ze een les 

knutselen zou mogen geven. En zo zijn er nog honderden voorbeelden (jeugdbeweging, 

vrijwilligerswerk, …) van hoe zij dat specifieke talent zou kunnen exploreren.  

Deze techniek is voornamelijk geschikt voor de eerste graad van het secundair onderwijs, 

omdat ze nogal infantiliserend is. Je kan je bij deze methode ook de vraag stellen of twee 

maand exploratietijd niet wat lang is voor één talent. Op dit tempo heb je uitgebreid de 

tijd om één talent tot op het bot te onderzoeken, maar ken je niet snel de verschillende 

talenten waarover je beschikt. Deze tool kreeg de laagste score in de bevraging bij 

leerkrachten. 

 

Voorbeeld talentenboom: 

 
 
 
 
 
 
  

Nauwkeurigheid 

Inzet 
Creativiteit 

Adapted from www.koopkeus.nl 
(downloaded on 20-11-2011) 

http://www.koopkeus.nl/
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Websites self-tests en kernkwadrantenspel 

 

http://www.atlasloopbaan.nl/kernkwaliteitenspel.html 

 

http://www.authentichappiness.com 

 

http://www.corequality.nl 

 

http://www.kwaliteitenspel.nl 

 

http://www.strengthsfinder.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ond.vlaanderen.be/dbo
http://www.atlasloopbaan.nl/kernkwaliteitenspel.html
http://www.authentichappiness.com/
http://www.corequality.nl/
http://www.kwaliteitenspel.nl/
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Werkblad ‘de eerste stappen naar jouw droom’ naar  

   Cornelissen, M. Handleiding voor waarderend coachen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 

10 0 

0 

0 

0 

10 

10 

10 
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Bijlage 2: Werkblad naar Dewulf, L. ‘Talentenwerkboek’. 
 

 

 Denk eens aan iemand die je kent in je omgeving of op afstand en die je   

   erg bewondert.  

 

 
 
 
 
 

 

 Welke eigenschappen in hem of haar vind je bijzonder? In hoeverre heb je  

   deze ook? 

 

 
 
 
 
 

 

 Welke sport of hobby doe je? Komt één van jouw talenten hierin tot uiting? 

 

 

 
 
 
 
 

Waar schepten je ouders of grootouders vroeger over op als ze het over  
   jou hadden? 
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Veel succes 

&  

een goede reis! 
 

 

 
Adapted from lisabezema.nl 

(downloaded on 08-08-2012) 
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