
 

 

Arbeidsrijpheid nagaan individueel  

    

Kwaliteitenspel 

 

Met dit kaartspel kan je de kwaliteiten en valkuilen 

(vervormingen) in kaart brengen. Het wordt tijdens het gesprek 

aan de hand van kaarten duidelijk welke prioriteiten de jongere 

heeft en hoe hij zijn kwaliteiten en valkuilen percipieert.  

 

Stap 1: Selecteren van kwaliteiten 

Geef de jongere de opdracht om acht kwaliteiten van het 

stapeltje kaarten te nemen en open voor zich neer te 

leggen. Laat hem telkens een nieuwe kaart van het 

stapeltje nemen en beslissen of hij één van de acht 

kaarten door deze nieuwe kaart wil vervangen. De kaart 

die hij wil vervangen, legt hij weg. Laat de jongere 

doorgaan tot het stapeltje op is. Uiteindelijk heeft de 

jongere de voor hem acht belangrijkste kwaliteiten voor 

zich liggen. 

 

Stap 2: Ordenen van kwaliteiten 

Vraag de jongere om de kaarten in volgorde van kwaliteit die hij het belangrijkst vindt, naar 

kwaliteit die hij minder belangrijk vindt. 

 

Stap 3: Selecteren van valkuilen/vervormingen 

Herhaal stap 1 voor de valkuilen/vervormingen. 

 

Stap 4: Ordenen van valkuilen/vervormingen 

Herhaal stap 2 voor de valkuilen/vervormingen: vraag de jongere eerst de 

valkuilen/vervormingen te leggen waarvan hij het meest last heeft en laatst de vervormingen 

waarvan hij het minst last heeft. 



 

 

 

Stap 5: Bespreken gekozen kaarten en volgordes 

Bespreek samen met de jongere zijn kwaliteiten en vervormingen/valkuilen in functie van zijn 

job- doelwit, omgang met anderen,... Vraag door over situaties waarin de jongere al ervaren 

heeft dat hij die kwaliteiten en vervormingen/valkuilen heeft. Ga na hoe de jongere hiermee 

omgaat. 

In het kwaliteitenspel PLUS kan je aan de jongere vragen om bij elke kwaliteit en vervorming/ 

valkuil ook aan te geven onder welke ‘voorwaarden’ hij over deze kwaliteit beschikt of in deze 

valkuil trapt. 

 

Een variant kan zijn om de jongere de kaartjes te laten over drie stapels: 

 Kwaliteiten waarover ik echt beschik  

 Kwaliteiten waarover ik half en half beschik  

 Kwaliteiten waarover ik niet beschik 

 

Er bestaat ook een kinderkwaliteitenspel waar de kwaliteiten op een toegankelijke visuele manier 

afgebeeld werden. Dit is zeker haalbaar om uit te proberen met jongeren die taalzwakker zijn.  

 

 


