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Dit werkblad is van: 

 

Het is handig voor jezelf en voor anderen om te weten waar jouw sterke, maar 
ook zwakke punten zitten. Heb jij daar al wel eens over nagedacht, waar je bij 
samenwerken goed in bent en wat je graag zou willen leren? In dit thema ga je 
jezelf leren kennen door te kijken naar je sterke en zwakke punten. Je leert over je 
kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen. Doordat je jouw eigen gedrag 
begrijpt, zal je merken dat samenwerken gemakkelijker wordt. Het is dus 
belangrijk om jezelf goed te kennen! 

 

#1 – Ken jij jezelf goed? 

Opdracht 1.1 

Ben jij het eens met de volgende stellingen? 

Ik vind het leuk om met anderen samen te werken. 

 
Helemaal oneens 

 
Beetje oneens 

 
Beetje eens 

 
Helemaal eens 

 
Ik weet waar ik goed in ben bij samenwerken. 

 
Helemaal oneens 

 
Beetje oneens 

 
Beetje eens 

 
Helemaal eens 

Ik weet waar ik niet goed in ben bij samenwerken.  

 
Helemaal oneens 

 
Beetje oneens 

 
Beetje eens 

 
Helemaal eens 
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Opdracht 1.2 

“Odin zit in de 3e klas. Als er samengewerkt moet worden in een team, 
bijvoorbeeld voor een project Natuurkunde, is het fijn als Odin in je groep zit. Hij 
gaat namelijk goed aan de slag, is daadkrachtig, luistert als iemand iets vertelt, kan 
goed zoeken naar het juiste antwoord en is handig met Word en Powerpoint. En 
toch wil niet iedereen met Odin samenwerken. Als het project namelijk in tijdnood 
komt, begint hij te stressen en door te drammen. Dan belt hij iedereen op of je al 
klaar bent, gaat stukken tekst zelf schrijven en als je niet oppast maakt hij het hele 
werkstuk in zijn eentje en zet hij alleen nog jullie namen eronder. En als hij het 
verslag niet mooi genoeg vindt, gaat hij zomaar, zonder dat erom gevraagd wordt, 
alles opnieuw doen.” 

 

Wat zijn de goede en slechte eigenschappen van Odin? 

 
 

Opdracht 1.3 

Iedereen heeft dingen waar ze van nature goed in zijn en dingen waar ze minder 
goed in zijn. Vul hieronder twee van jouw goede eigenschappen en twee minder 
goede eigenschappen in van jezelf die naar voren komen als je samenwerkt met 
anderen. 

Twee goede eigenschappen: 
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Twee minder goede eigenschappen: 

 

Uitleg: kwaliteiten en valkuilen 

Een goede eigenschap noemen we een kwaliteit. Dit is iets waar jij gewoon goed 
in bent en wat je al van nature hebt. Daar mag je trots op zijn en dat is goed om 
van jezelf te weten.  
Als je echter ergens heel goed in bent, dan moet je wel oppassen dat je het niet 
gaat overdrijven. Wanneer je jouw kwaliteit gaat overdrijven, kan het je juist gaan 
tegenwerken. Naast dat het vervelend voor jezelf kan zijn, kunnen ook anderen 
zich gaan irriteren aan jouw gedrag. Dan wordt het, zoals we dat noemen, een 
valkuil. Het is goed om bewust te zijn dat bij iedere kwaliteit altijd een valkuil 
hoort.  

Opdracht 1.4 

In de vorige opdracht heb je twee goede eigenschappen van jezelf opgeschreven. 
Dit zijn twee van jouw kwaliteiten. Bedenk samen met de persoon naast je welke 
valkuilen bij jouw kwaliteiten horen. Schrijf deze hieronder op. 
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#2 – Kernkwadranten 

Uitleg: kernkwadrant  

Een kwaliteit is iets dat je van nature goed afgaat. Overdrijf je in jouw kwaliteit, 
dus wordt het teveel van het goede, dan kan het een valkuil worden. Tegenover 
jouw valkuil staat jouw uitdaging. De uitdaging is een eigenschap die je nog kunt 
ontwikkelen en kunt gebruiken om niet in je valkuil terecht te komen. Dus als je 
daar beter in kunt worden, voorkom je dat je in je valkuil valt. Tot slot heb je de 
eigenschap waar jij je aan irriteert. Dit is wanneer iemand jouw uitdaging 
overdrijft. Deze eigenschap noemen we jouw allergie.  

We hebben nu vier eigenschappen die allemaal met elkaar zijn verbonden.  

Een kwaliteit: iets waar je goed in bent. 
Een valkuil: iets wat je overdreven doet. 
Een uitdaging: iets wat je nog kunt leren. 
Een allergie: iets waar je een hekel aan hebt.  

Het overzicht van het verband tussen deze vier eigenschappen noemen we een 
kernkwadrant.  

 

 

 

Opdracht 2.1 

Zojuist heb je kennis gemaakt met het kernkwadrant. Hieronder staan een aantal 
niet complete kernkwadranten; er mist telkens een kwaliteit, valkuil, uitdaging óf 
allergie. Vul met de persoon naast je de missende eigenschappen in. Een aantal 
moeilijke woorden staan uitgelegd bij ieder kwadrant. 
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Profileren = de aandacht op jezelf betrekken. 

De missende allergie is: 

 

                              

Bemoeizuchtig= je veel bemoeien met andermans zaken. 

Onverschillig = je om niks druk maken. 

De missende kwaliteit is: 
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Impulsief = spontaan handelen, zonder er eerst over na te denken.  

De missende uitdaging is: 

 

 

Uitleg: Iedereen kijkt door een eigen bril 

Lang niet altijd valt een kwaliteit gelijk op. Vaak als we naar gedrag kijken, 
merken we de dingen op die ons niet bevallen of ons zelfs irriteren. Soms moet je 
samenwerken met mensen die jouw allergie hebben of ben jij juist degene die de 
allergie heeft van anderen. Dat kan best moeilijk zijn. Het is belangrijk om bewust 
te zijn dat achter iedere allergie ook een kwaliteit schuilt, want zoals je in het 
kernkwadrant kunt zien hoort er altijd een kwaliteit bij een allergie. Het is een 
kwestie van zoeken en herkennen.  

Veel mensen vinden het lastig om zo de dingen bij elkaar te brengen. Is het nu 
een kwaliteit of een allergie? Een valkuil of een uitdaging?  Soms kun je daar best 
discussies over hebben. Kijk naar Odin. Voor hem is daadkracht een kwaliteit en 
passiviteit een allergie, maar misschien is voor zijn klasgenoot Marit even rustig 
afwachten wel een kwaliteit en te snel aan de gang gaan een valkuil. Marit ergert 
zich dan aan Odins daadkracht. Odin ergert zich aan het rustige afwachten van 
Marit wat hij passiviteit noemt. Tsja, en als we dat niet aan elkaar vertellen, kan 
het zomaar ruzie worden. 

Wat de één een kwaliteit vindt kan de ander dus, door er iets anders naar te 
kijken, irriteren. Belangrijk is dan dat je het bespreekt. Realiseer je daarbij wel dat, 
jij door jouw bril kijkt als je iets een allergie noemt, en de ander heeft nu eenmaal 
een andere bril. 
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Opdracht 2.2 

Tijdens de vorige training heb je bij opdracht 1.4 de valkuilen opgeschreven die bij 
jouw kwaliteiten horen. Hieronder zie je twee kernkwadranten. Begin met jouw 
kwaliteit en valkuil en vul de rest van jouw kernkwadrant verder in. Je mag 
overleggen met de persoon naast je. 
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#3 – Mix & match 

 
Stel je voor. Je bent een beroemdheid en je mag meedoen aan een spelshow. Je 
komt met een onbekende groep mensen op een onbewoond eiland waar je de 
komende tijd samen moet zien te overleven. Dit betekent dat je een plek moet 
maken om veilig en droog te kunnen slapen. Daarnaast moet je een kampvuur 
maken om warm te blijven. Maar dat niet alleen, je moet er ook ervoor zorgen dat 
er elke dag genoeg te eten is. Natuurlijk moet je ook regelen dat alles een beetje 
gezellig is en dat er een plek is om te schuilen als het regent. Je kunt dit 
programma alleen winnen als je gebruik maakt van elkaars kwaliteiten en als je 
niet in een conflict met elkaar terechtkomt.   
 

Opdracht 3.1 

Voordat jullie beginnen maken jullie een plan: wat moet er gebeuren en hoe 
gaan we het zo goed mogelijk doen op het eiland? 

Maak hieronder een lijst van 10 dingen die gedaan moeten worden op het eiland. 
Bespreek met elkaar jullie kwaliteiten en verdeel de taken aan de hand van jullie 
kwaliteiten over iedereen in je groep.  

 Taak Wie Kwaliteit 

1.     

2.     

3.     

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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Uitleg: Allergieën - versterken 

Wanneer je moet samenwerken kun je goed gebruik maken van elkaars 
kwaliteiten om zo jouw uitdaging te behalen en dus niet in je valkuil te stappen. 
Maar natuurlijk kan je ook irritaties gaan ervaren op het eiland als iemand jouw 
allergie heeft.  

Bijvoorbeeld: jouw kwaliteit is ijverig zijn, je valkuil is perfectie, je uitdaging is 
loslaten en je allergie is slordigheid. Stel dat je samen met een van je mede-
eilanders een visnet aan het maken bent. Je mede-eilandbewoner begint heel 
snel en zet in een paar minuten een visnet in elkaar. Het net heeft alleen veel te 
veel gaten, waar geen vis in blijft hangen. Je begint je snel te ergeren, want 
slordigheid is je allergie. Aan de andere kant is jouw valkuil dat je te 
perfectionistisch bent, waardoor je te veel tijd kwijt bent aan het maken van het 
net. Jullie zijn dus elkaars allergieën. Daarom kun je elkaar helpen om een balans 
te vinden. Je moet gebruik maken van elkaars kwaliteiten om het meeste uit 
je samenwerking te halen.   

Wanneer je allergisch gedrag bij jezelf merkt is het belangrijk om je bewust te 
zijn dat er achter een allergie altijd een kwaliteit schuilt. En de kwaliteit van de 
ander is juist voor jou je uitdaging. Neem het voorbeeld van het visnet: je irriteert 
je aan de slordigheid van de ander, maar hun kwaliteit is dat ze goed kunnen 
loslaten en vlot aan de gang gaan terwijl dat jouw uitdaging is, omdat je erg 
perfectionistisch bent. Je kunt dus van de ander leren hoe je moet loslaten. Je 
kunt dus eigenlijk het meeste leren van de mensen met jouw allergie! 
 

Opdracht 3.2 

Deel met elkaar jullie allergieën en bedenk waar jullie zouden kunnen 
samenwerken om elkaar te helpen met je uitdagingen. 

Allergie persoon 1 Allergie persoon 2 Hoe kunnen ze elkaar 
helpen? 
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Afsluiting 
In de afgelopen trainingen ben je bezig geweest met jezelf leren kennen. 
Beantwoord hierover de volgende twee vragen: 

1. Wat heb je geleerd over jezelf? 

 

2.  Hoe ga je wat je hebt geleerd, in de toekomst gebruiken? 
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