Toolbox
Inspirerende methodieken en achtergrondinformatie
Talententest
Luk Dewulf (pedagoog en onderwijsdeskundige) stelde een lijst samen met 39 talenten. Hij stelt
dat ieder kind tussen de 10 en 14 talenten heeft meegekregen. Raadpleeg de test via
onderstaande link:
Naamloos (andersdenken.nu)
Meer info over Luk Dewulf kan je terugvinden via onderstaande link:
Luk Dewulf - Welkom - Kiezen voor talent - Voorkomen van burn-out - Luk Dewulf talentenfluisteraar

Kwaliteitenspel
Een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat helpt om meer zicht te krijgen op de vraag: Wie ben ik?
Door het spelen van het Kwaliteitenspel kun je een antwoord vinden op vragen als:
- Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?
- Hoe zien anderen mij?

- Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?

Bij het spel vind je instructies voor vier spelvormen, die je ook kunt downloaden op
www.kwaliteitenspel.nl
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Meervoudige intelligentie Gardner
Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te
lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je
op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Doe zelf de test via onderstaande
link:
Meervoudige Intelligentie - vragenlijst - Talentstimuleren.nl

Kwaliteitenreflectie in een team
Via kwaliteitenreflectie in team komt onzichtbaar talent naar boven waardoor je medewerkers
rollen aanbiedt die nog beter aansluiten bij hun kunnen. De ideale oefening om beter zicht te
krijgen op de talenten en de expertise van je team.
Kwaliteitenreflectie - daarvoor moet je bij Erwin zijn - LONT, Loopbaanontwikkeling voor teams

Talententoolbox
Op deze website vind je werkvormen, filmpjes en informatie over het werken vanuit talent.
Talenten-Toolbox (talententoolbox.nl)

Talentenkaart
De Talentenkaart is een vernieuwende methodiek om uitwisseling tussen collega's te stimuleren.
Collega’s krijgen op een efficiënte wijze zicht op de talenten binnen het team.
www.talentenkaart.be
Onderstaand artikel in klasse gaat over het gebruik van de talentenkaart
https://www.klasse.be/52224/de-talentenkaart-van-onze-school/?utm_source=Klasse++Nieuwsbrieven&utm_campaign=143478f8ccKlasse_schooldirect_2021_03_02&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-143478f8cc418166529
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Competenties
Hoe ontwikkel ik mijn competenties?
Is een werkboek van Pieter Somberg met toegankelijke info en praktische oefeningen

Het Spiegel jezelf spel
Het Spiegel jezelf spel is een complimenten kwaliteitenspel met het doel je zelfvertrouwen te
vergroten. Meer info via deze link: SPIEGEL-jezelf - Dubbelzes uitgeverij
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