
 

  

Arbeidsbereidsrijpheid nagaan individueel  

    

Wat gaat goed? Selfies! 

  

 

Om de overgang te maken van successen en talenten naar generieke 

competenties geven concrete ervaringen heel wat handvaten om mee aan 

de slag te gaan. Vraag de jongere om een week selfies te nemen van 

aangename momenten, successen of dingen die wel gelukt zijn: op school, 

thuis, hobby, vrienden, week-endwerk,… dit vormt dan de basis voor een 

volgend gesprek waarin je successen kan linken aan generieke  

competenties.  

 

 

Bij deze oefening ga je met de jongere reflecteren over 

zijn werkkwaliteiten of generieke competenties. Welke 

werkkwaliteiten kunnen tot hun recht komen in de 

gekozen opleiding? En dus welke kunnen we zeker 

inzetten om de opleiding in duaal leren tot een goed 

einde te brengen? Je bouwt verder op de vorige 

activiteiten ( begrip generieke competenties, selfies ). 

Overloop de ervaringen, successen van de jongere en 

bekijk aan welke werkkwaliteiten je dit kan linken.  

 

 Hierbij hoort het werkblaadje op de volgende pagina. Kies 3 kwaliteiten waar je trots op 

bent. Geef hierbij telkens een voorbeeld (op basis van de selfies en/of andere concrete 

ervaringen)

 

Hierbij is het belangrijk dat je op het einde van het gesprek heel concreet weet 

hoe de gekozen competentie er voor die leerling uitziet. Je ziet het als het ware 

als een film voor je afspelen. Vraag zeker door naar concrete aspecten. Gebruik 

hiervoor de leidraad in bijlage. 

 

Trots op deze 
werkkwaliteiten 



 

  

Bijlage : Trots op deze werkkwaliteiten 

 

 
Assertiviteit 

 

 
Samenwerking 

 

 
Luistervaardigheden 

 

 
Diversiteit 

 

 
Inlevingsvermogen 

 

 
Probleemoplossend vermogen 

 

 
Voorkomen 

 

 
Planning & prioriteiten 

 

 
Betrouwbaarheid & stiptheid 

  
 
 
 
Andere… 

         
 Schrijf de gekozen kwaliteiten op de invulkaart. 

 

 Wanneer heb je deze kwaliteiten kunnen tonen? 

 

 Wat deed je toen precies? 

 

 Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? 

 

 Waar was je? 

 

 Wie of wat  heeft je hierin geholpen of ondersteund? Op welke manier? 

 schrijf bij de invulkaart. 

 

 Welke stap kan je vandaag nog zetten om een klein beetje beter te worden in deze 

werkkwaliteit? 

 

 Wie of wat kan jou daarbij helpen? Hoe kunnen ze dat doen?  schrijf bij de invulkaart. 

 


