
Kwaliteiten en talenten 
 
• Beschrijf 3 tot 5 kwaliteiten/talenten die je bij mij ziet en geef een korte toelichting.  
 

- Creatief vermogen. Je bent visueel ingesteld en je kan dingen goed voor je ogen zien. 
- Erg goede motivatie. De dingen die je leuk vindt wil je ook heel graag doen, en je zet 

alles op alles om deze dingen ook te kunnen doen.  
- Leergierigheid en nieuwsgierigheid. Je wilt graag alle ins en outs leren van een bepaald 

vak en hierbij neem je het touw in eigen handen, en bent niet te verlegen om om hulp te 
vragen wanneer dat nodig is. 

 
• Beschrijf 2 kwaliteiten/talenten die bij mij nog niet tot hun recht komen of nog tot ontwikkeling 
moeten komen. Geef ook aan waarom je deze punten hebt gekozen. : 
 

- Interne en externe communicatie. Je communiceert graag en bent ook zeker niet te 
verlegen om dit te doen, maar af en toe mag het net iets professioneler. Bijvoorbeeld 
met schriftelijk klantcontact. 

 
• Beschrijf max. 2 kwaliteiten/talenten waarin ik doorschiet en mijn valkuil zijn geworden, bij 
voorkeur met een korte toelichting. : 
 

- Leergierigheid en nieuwsgierigheid. Soms kun je misschien net iets te nieuwsgierig zijn, 
en vragen stellen (bijvoorbeeld aan klanten), die net niet helemaal van toepassing zijn of 
net niet professioneel overkomen. Je gedachtes kunnen er soms zonder na te denken 
uitfloepen. 
 

• Als je mij zou vergelijken met een dier, wat voor dier zou ik dan zijn? Geef ook aan waarom. :  
 

- Een vos. Erg nieuwsgierig, en heeft een creatief brein nodig samen met een zorgvuldige 
aanpak nodig om prooi te vangen, of om hetgeen te bereiken wat ze wil. 

 
 
Competenties 
 
• Beschrijf 3 tot 5 competenties die je bij mij ziet en geef een korte toelichting. : 
 

- Videobewerking. Ik zie dat je hier wel oog voor hebt en je bent actief bezig om dit 
doelbewust te oefenen. 

- Illustratie: ook hier zie ik dat je er oog voor hebt.en ook dit ben je doelbewust aan het 
oefenen. 

 
• Beschrijf 2 competenties waar ik voor de ontwikkeling van mijn loopbaan nodig aan zou 
moeten werken. : 
 



- Videobewerking en illustratie. Je bent dit beide aan het oefenen en kijkt hier bijvoorbeeld 
een hoop online tutorials voor, maar uiteindelijk zou je hier goed mee overweg moeten 
kunnen zonder hulp van deze tutorials. Deze vaardigheden zijn niet makkelijk te leren en 
nemen veel tijd in beslag om alle ins en outs ervan te leren, maar je bent in ieder geval 
goed op weg. 
 

 
Communicatie 
 
• Noem 2 sterke kanten van mijn communicatie met anderen. 
 

- Je bent heel open en absoluut niet verlegen, en je toont interesse voor de ander en 
hetgeen wat speelt. Bij bepaalde opdrachten vraag je door om het zo goed mogelijk te 
begrijpen.  

 
• Noem 2 punten waarin ik mijn communicatie kan verbeteren. 
 

- De communicatie kan soms wat professioneler en soms vraag je misschien net iets te 
veel, of vraag je dingen die vanzelfsprekend zijn. 


