
 

 

Arbeidsrijpheid nagaan individueel  

    

Kernkwadranten 
 
Met kernkwadranten kan de jongere reflecteren over zijn kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en 
allergieën. Dit kan helpen om eigen actiepunten te formuleren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze  

Stap 1: Inleiden  

Geef de jongere meer of minder inleidende informatie, naargelang de jongere hierin meer of 

minder interesse heeft. De kernkwaliteiten en kernkwadranten zijn ontwikkeld door Daniel 

Ofman. We schetsen kort de belangrijkste elementen.  

Kernkwaliteiten. Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. 

Kernkwaliteiten zijn meestal ook de positieve punten die een ander het eerst over je zal zeggen 

als hij daarnaar gevraagd wordt.  

Bijvoorbeeld: daadkracht Valkuilen Wanneer je ‘doorschiet’ in een specifieke 

kernkwaliteit wordt dit een valkuil. Je kwaliteit wordt dan een zwakte. Bijvoorbeeld: 

drammerigheid Uitdagingen De uitdaging is de positief tegenovergestelde kwaliteit 

van de valkuil. Het is hetgeen waar je soms wat te kort van hebt. Bijvoorbeeld: geduld 



 

 

Allergieën Op basis van je kernkwaliteit is ook af te leiden waar je potentiële conflicten 

met de omgeving kunt verwachten. Deze hebben te maken met een ‘teveel’ van jouw 

uitdaging. Bijvoorbeeld: passiviteit. 

Kernkwadrant  

Wanneer je kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën met elkaar in verband brengt 

noemen we dit een kernkwadrant. Toelichting voorbeelden: Iemand die zeer daadkrachtig is, 

kan drammerig overkomen bij anderen wanneer hij hierin wat overdrijft. Een uitdaging voor 

deze persoon is om geduld te hebben. Daar hij zelf erg volhardend is, kan deze persoon niet 

goed om met eerder passieve mensen. Wanneer hij met deze mensen geconfronteerd wordt, 

kan dit conflicten met zich meebrengen.  

Stap 2: Samenstellen kernkwadranten  

Hieronder vind je verschillende vragen die je kunnen helpen om samen met de jongere zijn 

kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën te ontdekken. Beantwoord de vragen los 

van elkaar, zodat je achteraf meerdere kernkwadranten kan opmaken.  

Onderstaande vragen leggen kernkwaliteiten bloot:  

 Wat waarderen anderen in mij? 

 Wat verwacht ik als vanzelfsprekend van anderen? 

 Bij welke eigenschappen van mezelf ben ik geneigd dit weg te wijven als “niks 

bijzonders” of te minimaliseren?  

Onderstaande vragen peilen naar valkuilen:  

 Wat verwijten anderen mij wel eens?  

 Wat plakken anderen als label op in de zin van ‘wees niet zo…’?  

 Bij welke eigenschappen ben ik bereid om dit bij een ander desnoods door de vingers 

te zien?  

 Waar ben ik geneigd om bij mezelf dingen te vergoelijken in de zin van “het valt wel 

mee”?  

Aan de hand van onderstaande vragen kan je uitdagingen controleren op juistheid:  

 Wat wensen anderen me toe?  

 Wat bewonder ik in anderen?  

 Wat mis ik bij mezelf en zou ik graag ontwikkelen?  



 

 

Ten slotte drie checks waarmee je allergieën kan ontdekken:  

 Wat raden anderen mij aan om me wat minder over op te winden?  

 Wat kan ik bij anderen niet uitstaan of wat minacht ik bij anderen?  

 Wat zou ik mijzelf moeilijk kunnen vergeven?  

Probeer vanuit de antwoorden van de jongere een aantal kernkwadranten samen te stellen 

aan de hand van het sjabloon.  

Stap 3: Formuleren actiepunten  

Bespreek met de jongere wat het betekent om deze kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en 

allergieën te hebben. Probeer de jongere conclusies te laten nemen over hoe hij hiermee aan 

de slag kan. Beschrijf samen een aantal actiepunten van de jongere.  

 

Kernkwaliteiten en kernkwadranten voorbeelden lijst 

Hieronder vind je een lijst van veelvoorkomende combinaties kernkwaliteiten, valkuilen, 
allergieën en uitdagingen. 

Kernkwaliteit Valkuil Allergie Uitdaging 

Aanpassingsvermogen Onderdanigheid Dictatoriaal Initiatief 
Analytisch Gevoelsarm Sentimenteel Gevoelig 
Behoedzaamheid Besluiteloosheid Onbezonnenheid Slagvaardigheid 
Behulpzaam Opoffering Egoïsme Autonomie 
Bescheidenheid Onzichtbaarheid Arrogant Profileren 
Betrouwbaar Saai Arbitrair Innovatief 
Bondigheid Ongenuanceerd Langdradig Tact 
Consequent Star Met alle winden 

meewaaien 
Flexibel 

Creativiteit Chaos Bureaucratie Discipline 
Daadkracht Drammerigheid Passiviteit Geduld 
Diplomatie Afstandelijkheid Arrogantie Confronteren 
Empathie Sentimenteel Afstandelijkheid Beschouwen 
Enthousiasme Impulsiviteit Pessimisme Realisme 
Eerlijkheid Botheid Manipulatie Tact 
Gedrevenheid Fanatisme Passiviteit Nuchterheid 
Gedisciplineerd Starheid Chaos Flexibiliteit 
Geduldig Passief Drammerig Daadkrachtig 
Gehoorzaam Slaafs Eigenzinnig Autonoom 
Gereserveerdheid Afstandelijkheid Arrogantie Zelfverzekerdheid 
Gevoeligheid Opgefokt Kilheid Gereserveerdheid 



 

 

Gul Verkwistend Krenterig Verstandig 
Improvisatie Chaos Onverbiddelijkheid Doeltreffendheid 
Inlevingsvermogen Opoffering Nonchalance Loslaten 
Krachtig Agressief Passief Terughoudend 
Loyaliteit Slachtoffergevoel/ 

Onderdanigheid 
Hoogmoed/ 
Oneerlijkheid 

Zelfvertrouwen 

Luisteren Passiviteit Dominant Assertiviteit 
Nauwkeurigheid Perfectionisme Chaos Flexibiliteit 
Nuchterheid Afstandelijkheid Zweverigheid Meelevendheid 
Ontvankelijkheid Afwachtend Ongenuanceerdheid Stelling nemen 
Optimistisch Naïviteit Pessimisme Alert 
Overtuigen Fanatiek Laisser-fair Hulpvaardig 
Realisme Onverschilligheid Naïviteit Openhartigheid 

Rust Traagheid Opgefokt Energiek 
Stiptheid Opgefokt Gemakzucht Relaxedheid 
Verantwoordelijkheid 
nemen 

Overbelast raken Slachtoffer Hulp vragen 

Verdraagzaamheid Conflict vermijdend Ongenaakbaarheid Strijdlust 
Vriendelijk Braafheid Genadeloosheid Lef 
Vrijgevig Grenzeloos Egoïsme Grenzen stellen 
Weloverwogen Twijfelen Arrogant Zelfverzekerdheid 
Zelfstandig Eenzaam Afhankelijk Teamwerk 
Zelfverzekerd Arrogant Middelmatig Bescheiden 
Zorgvuldig Pietluttigheid Nonchalance Losheid 
Zorgzaamheid Betutteling Onverschilligheid Loslaten 

 

Voorbeeld van een ingevuld kernkwadrant  


