
wat moet je kunnen?

Leerdoelen kiezen 

Kies je leerdoelen
Je kiest twee leerdoelen: een vanuit je opleiding (1) en een persoonlijk leerdoel (2).  
Beide doelen deel je binnen het leerteam.

Wat & Hoe
Leerdoel 1
1. Kies een leerdoel vanuit je eigen opleiding. Kijk aan welk deel van de opleiding je  

wilt/moet werken om bijvoorbeeld richting een stageopdracht of examen te werken.

Leerdoel 2
2. Kies een persoonlijk leerdoel gericht op je rol in het leerteam.  

Gebruik hiervoor het overzicht met kwaliteiten (zie pagina hierna). 

3. Kies vijf kwaliteiten die je al beheerst.  

4. Kies twee kwaliteiten die je meer zou willen ontwikkelen.  

5. Vraag aan twee medeteamleden welke twee kwaliteiten jij al beheerst  
en welke twee je meer zou kunnen ontwikkelen.  

6. Deel de uitkomsten in het leerteam.  

7. Bedenk een leerdoel bij een kwaliteit die je nog meer zou kunnen ontwikkelen  
en deel dit leerdoel in het leerteam. 

Nu je weet wat er binnen het leerteam van je wordt verwacht én je elkaar  
en de organisatie hebt leren kennen, is het tijd om leerdoelen te stellen



Aanpassingsvermogen
Aanwezig en profilerend
Accuraat, nauwkeurig en precies
Actieveling (bezige bij)
Ad rem
Afspraak is afspraak
Alert en waakzaam
Ambitieus en grensverleggend
Anticiperen
Analytisch
Autonoom
Bedachtzaam, doordacht en 
weloverwogen
Beheerst
Behoudend
Behulpzaam en hulpvaardig
Belangstellend
Bemiddelaar
Bescheiden
Beschouwend
Betrokken 
Betrouwbaar
Bondig
Collegiaal
Compassie
Concreet
Consensusgericht
Consequent
Consciëntieus en gewetensvol
Controleren en bewaken
Creatief
Daadkrachtig
Denker
Diepzinnigheid
Diplomatiek
Discipline
Discreet

Doortastend
Doorzettingsvermogen
Eerlijk
a
Energiek
Enthousiast
Ergens voor staan

Flexibiliteit
Gedreven en gedrevenheid
Geduldig
Gemoedelijk
Genuanceerd
Gevoelig en gevoelsmens
Gezagsgetrouw en gehoorzaam
Gezellig en onderhoudend
Gul en vrijgevig
Harmonie, eenheid en saamhorigheid
Heftig en intens
Helper
Helicopterview
Hoogsensitief
Humor en humoristisch
Idealistisch
Ideeën generator
Improviseren
Ingetogen
Initiatiefrijk
Inlevingsvermogen
Innovatief en vernieuwend
Inspirerend
Integer en integriteit
Introvert of extravert
Intuïtie en intuïtief ingesteld
Krachtig
Kritisch
Kwetsbaar en kwetsbaarheid
Leergierig
Loyaal
Luisteren
Meegaand en volgzaam
Moed, moedig en durf
Nieuwsgierig
No nonsens
Nuchter
Onbevangen
Onderbuikgevoel (buikdenker)
Ontwapenend
Oog voor details
Open, openheid en openhartig
Oprecht
Opschieten
Optimistisch

Ordelijk, systematisch en gestructureerd
Overtuigd
Plannenmaker
Positief
Prestatiegericht
Proactief
Rationeel
Realistisch
Relativeringsvermogen
Relaxed
Recht door zee
Rechtvaardigheidsgevoel
Samenbindend
Scherpzinnig
Sensitief
Serieus of ernstig
Sfeervoeler (en sfeergevoelig)
Slagvaardig
Snel schakelen
Sociaal
Sober
Speels
Spontaan en spontaniteit
Stimulerend
Taalvirtuoos of woordfreak 
Tactvol
Teamplayer of samenwerker
Temperamentvol
Toegankelijk en benaderbaar
Toewijding en toegewijd
Trouw
Veelzijdig
Verantwoordelijkheidsgevoel
Verbindend
Verdraagzaam
Vertrouwenwekkend
Volhardend
Voortvarend
Vurig en fel
Welbespraakt
Wilskracht en vastberadenheid
Zachtaardig of zachtmoedig
Zakelijk en zaakgericht
Zelfcompassie
Zorgvuldig

OVERZICHT KWALITEITEN 
INTERPROFESSIONEEL LEREN EN WERKEN

Doener, praktisch en oplossingsgericht

Empathisch, begrijpend en invoelend


