Bijlage 1: Talentenkaarten

EXPERIMENTEREN

UITLEGGEN

OVERTUIGEN

Nieuwe dingen uitproberen.

Dingen zo vertellen dat anderen
het gemakkelijk begrijpen.

Iemand overhalen door
argumenten te geven.

INITIATIEF NEMEN

AANVOELEN

ORDENEN

Vaak de eerste zijn die ergens aan
begint.

Goed begrijpen wat anderen
denken of willen.

Iets in een logische volgorde zetten
of in groepjes verdelen.

INSPIREREN

ONDERZOEKEN

REKENEN

Andere mensen enthousiast maken
en nieuwe ideeën geven.

Willen uitzoeken hoe iets in elkaar
zit of hoe iets werkt.

Werken met sommen, grafieken,
figuren en raadsels.

UITVINDEN

BESLISSEN

REPAREREN

Iets ontdekken dat nog niet
eerder bedacht is.

Gemakkelijk keuzes maken.

Iets maken dat kapot is.

SAMENWERKEN

ONTWERPEN

IMPROVISEREN

Met anderen aan een opdracht
werken zonder veel ruzie.

Een nieuw voorwerp, apparaat of
gebouw bedenken en vormgeven.

Een nieuw plan of iets nieuws
bedenken als iets niet lukt.

NAUWKEURIG WERKEN

REGELEN

VOORSPELLEN

Netjes en precies werken. Niets over
het hoofd zien of vergeten.

Bedenken wat er gedaan moet
worden en het ook in orde maken.

Bedenken wat er gaat gebeuren.

ANALYSEREN

DOORZETTEN

ONDERHANDELEN

Nauwkeurig bekijken hoe iets
werkt of hoe iets gebeurd is.

Toch doorgaan, ook al gaat het
niet gemakkelijk.

Samen met iemand die iets anders
wil iets afspreken wat voor allebei
aanvaardbaar is.

RUIMTELIJK INZICHT

LUISTEREN

COMMUNICEREN

Je kunnen voorstellen hoe iets
op een tekening of schema
er in het echt uitziet.

Een verhaal van iemand anders
aanhoren , zonder er doorheen
te praten.

Informatie delen en zorgen
dat iedereen elkaar begrijpt,
bijvoorbeeld door duidelijk te
spreken of te schrijven.

HELPEN

AANPASSEN

(TECHNISCH) TEKENEN

Iets doen waar andere mensen
beter van worden.

Meedoen of meedenken met
andere mensen of ideeën.

Een tekening maken waar maten
en materialen op staan.

MOTIVEREN

EVALUEREN

DOORZETTEN

Iemand enthousiast maken om
iets te gaan doen.

Terugkijken hoe iets gegaan is en
bedenken hoe het beter kan.

Toch doorgaan en niet opgeven als
het even niet gemakkelijk is.

