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Wat kan ik goed?

Doelen
Cursisten benoemen hun kwaliteiten en vaardigheden.

Beschrijving
De trainer maakt een rondje -wat kan jij goed?- en schrijft de voorbeelden op het bord. 
De trainer benoemt dit positief: er zijn veel kwaliteiten in deze groep, maar iedereen kan vast 
nog meer dingen goed. De trainer maakt vervolgens nog een rondje en geeft uitleg over het 
werkblad: omcirkel als je vindt dat jij dit ook goed kan. Laat de cursisten in twee- of drietallen 
werken, zodat ze elkaar kunnen helpen met moeilijke of onbekende woorden. 

Aanwijzingen
c  Van tevoren: werkblad kopiëren.
c  Tijdsduur: 20 minuten.

Variaties
a  Tijdens het rondje de cursisten om de beurt op laten staan en laten zeggen: ik ben ... en ik ben 

goed in ...
b  Cursisten kunnen na afloop het werkblad mee naar huis nemen en huisgenoten vragen om te 

omcirkelen waar zij in uitblinken. 
c  Een concrete variatie is ‘Wat heb ik in de vingers en wat wil ik nog leren?’ 

Iedereen krijgt een vel A3 papier. Daarop trekken cursisten hun handen over. Wat heb je in je 
vingers (wat kan je goed, wat heb je geleerd)? Wat wil je nog leren? Cursisten zoeken plaatjes 
in tijdschriften, of tekenen, of schrijven het erbij. Het mag er mooi uitzien. 

Aandachtspunten
c  De kwaliteiten worden op het werkblad gerelateerd aan praktische voorbeelden. Soms zie je

dat cursisten diplomatiek zijn, goed kunnen onderhandelen, bemiddelen of managen, maar 
dat is in woorden niet uit te leggen. Wees er alert op dat cursisten hulp vragen bij woorden die 
ze niet begrijpen. 

c  Maak er gebruik van als je kwaliteiten van cursisten hebt gezien die ze zelf niet noemen. 
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Werkblad Wat kan ik goed?

Voorbeelden in huis

c  koken en bakken
c  gasten ontvangen
c  mensen verzorgen

Ik kan goed:

zegt:

Voorbeelden vrije tijd en hobby’s

c  tekenen en schilderen
c  tuinieren
c  naaien
c  sporten
c  borduren
c  zingen

Ik kan goed:

zegt:

Voorbeelden werk

c  verkopen
c  mensen helpen
c  schrijven
c  met computers omgaan
c  met kinderen omgaan
c  iets organiseren

Ik kan goed:

zegt:

Voorbeelden allerlei

c  dingen repareren
c  iets in elkaar zetten
c  opruimen

Ik kan goed:

zegt:

c  knutselen
c  lezen
c  dansen
c  problemen oplossen
c  uitgaan

c  organiseren
c  schoonmaken
c  problemen oplossen

c  lesgeven
c  verzorgen
c  samenwerken
c  rekenen
c  iets uitleggen
  

c  (feesten) organiseren
c  
c  


