
HET TALENTENINTERVIEW

Je ervaart hoe het is om een situatie te delen waar je trots op bent en samen   
ieders talenten te achterhalen. LEER-

DOEL

TITEL

Voorbereiden
• Werk in twee- of drietallen
• Gebruik het formulier voor het talenteninterview

Uitvoeren
• Interview elkaar met behulp van het interviewformulier
• Luister aandachtig en schrijf de antwoorden op 
• Let op dat je geen oordeel of eigen mening noteert
• Je vertelt wat de talenten van de ander zijn
• Iedereen presenteert de talenten van een ander aan de groep

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

LOB OPDRACHT
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??

Beschrijf een situatie 
waar je trots op bent, 
een situatie waarbij 
je vanwege je gedrag 
complimenten kreeg van 
anderen.

Beschrijf de situatie kort.
• Wat gebeurde er 
  precies?
• Wanneer was dat?
• Wie was erbij 
  aanwezig?
• Wat deed je?



• Hoe vond je het om te interviewen?
• Wat vond je leuk en/of spannend? 
• Heb je wat geleerd van een ander? 
• Herken je jezelf in de geïnterviewde?HOE KIJK 

JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN
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HET TALENTENINTERVIEW

MET 
WIE?

Je houdt de interviews in groepjes van twee of drie personen. Daarna presenteert 
iedereen elkaars talenten aan de groep.

Welke kwaliteiten 
zorgen ervoor dat je op 
dat ogenblik zo’n stap 
hebt kunnen zetten, dat 
het zo goed gelukt is?
Hoe zien de kwaliteiten 
er in gedrag uit?
Wat deed je / over welk 
punt was je het meest 
tevreden?

Waar kreeg je een trots 
gevoel van?
Welke waarden horen 
daar voor jou bij?



• De kunst van het interviewen is goed luisteren, open vragen stellen (niet alleen ja  
 of nee) en doorvragen
• Het is belangrijk om geen oordeel te geven over wat de ander zegt. Geef de   
 ander de ruimte om verhaal te doen en leer ervan.
• Wat zijn de talenten van je ouders? Interview ze eens!

TIPS &
TRUCS
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HET TALENTENINTERVIEW

Je maakt een foto van het uitgewerkte interview en bewaart het.VAST-
LEGGEN

• Hoe vond je het om op deze manier over talenten te praten? 
• Wat vond je het meest makkelijk aan de opdracht?
• Wat vond je het meest moeilijk aan de opdracht?
• Hoe vond je het dat anderen jouw talenten benoemen? 

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN


