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We bieden hier een houvast om talenten te kunnen benoemen, waarbij we talenten opdelen in vijf 
talentgebieden. 

1.  BEWEEG- EN EXPRESS I ETALENT 

2.  TALENT VOOR ANDEREN

3.  TALENT VOOR MEZELF

4.  WERKTALENT

5.  DENKTALENT

De 5 talentgebieden worden ook gebruikt bij de Co-Animatoren om 
de talenten beter te benoemen. Je kan meerdere talenten uit één 
talentgebied hebben, maar evengoed talenten uit de verschillende 
gebieden bezitten. 

Dit is geen volledige lijst van alle talenten, enkel een manier om ze te benoemen. Je talent 
kan ook buiten deze gebieden liggen. Voor het speelpleinwerk vinden we in deze indeling vaak 
voorkomende talenten van animatoren terug. 

DE TALENTGEBIEDEN:

"ALS AN IMATOREN AANGESPROKEN 

WORDEN OP HUN TALENTEN ,  

ZULLEN ZE GEMOTIVEERDER ZIJN."

Talenten benoemen
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 SOORT TALENT  WELKE TALENTEN  
 LIGGEN AAN DE BASIS? 

 VOORBEELDEN VAN  
 TALENT IN ACTIE 

BEWEEGTALENT

    Ervan houden om te winnen  
van anderen

    Doorzetten
    Verschillende oplossingen zien voor 

een probleem
    Volhouden
    Anderen aanmoedigen
    Tegen het verlies kunnen
    Goed inschatten  

wat anderen goed kunnen

     Sporten
     Dansen
     Ruige spelen
     Spelen met veel beweging
     In bomen klimmen

MUZIEKTALENT

    Volhouden
    Handig zijn
    Muziek voelen

     Zingen
     Instrumenten bespelen
     Muziek maken 

PODIUMTALENT

    Iets moeilijks doen terwijl anderen er 
naar kijken

    Inspelen op wat anderen doen
    Het fijn vinden om op te treden  

voor anderen

     Animatie spelen
     Goochelen
     Alleen muziek spelen voor publiek
     Een verhaal voorlezen 
     Een toneelstuk of poppenkast 

opvoeren

 TALENTGEBIED 1: 
 BEWEEG- EN EXPRESSIETALENT 

Talenten benoemen
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 SOORT TALENT  WELKE TALENTEN  
 LIGGEN AAN DE BASIS? 

 VOORBEELDEN VAN  
 TALENT IN ACTIE 

CREAT IEF  TALENT

    Nieuwe dingen uitdenken
    Iets nieuws maken met  

ander materiaal
    Een nieuwe toepassing  

bedenken voor iets
    Iets op een andere manier bekijken of 

aanpakken dan anderen
    Dromen over dingen die in het echt 

niet kunnen

     Tekeningetjes maken
     Spelletjes verzinnen
     Activiteiten bedenken 
     Fantasiespel 
     Zich verkleden of een rol spelen 
     Veel knutselideeën hebben 

SCHR IJFTALENT

      Een verhaal op papier krijgen  
zoals het in het hoofd zit

    Een verhaal bedenken dat anderen 
boeiend of spannend vinden  

    Een waargebeurd verhaal vertellen
    Een nieuw verhaal bedenken

     Verhalen schrijven
       Een toneel of poppenkast-  

verhaal bedenken 
     Een kinderverhaal bedenken 
       Verslag van de dag uitbrengen 

TAALTALENT

    Nieuwe woorden willen leren kennen
    Vlot kunnen praten

       Een nieuwe taal leren
       Duidelijk een spel  

kunnen uitleggen

Talenten benoemen
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 SOORT TALENT  WELKE TALENTEN  
 LIGGEN AAN DE BASIS? 

 VOORBEELDEN VAN  
 TALENT IN ACTIE 

GRAPPIG  TALENT

  Anderen doen lachen
  Altijd het positieve in  
een situatie zien

       Anderen doen lachen
       Grapjes maken
       De clown zijn 

GESPREKSTALENT

  Luisteren naar de mening van anderen
  Je goed kunnen inleven als iemand 
anders een verhaal vertelt

   Goed begrijpen wat iemand anders 
voelt of denkt

   Makkelijk praten

       Een discussie voeren
       Iets uitleggen aan anderen
       In gesprek gaan met anderen 

(VER )ZORGTALENT

  Zorgen voor anderen
   Troosten
  Voor iemand zorgen die ziek is

    Iets gezellig maken
    Anderen helpen 
      Kindjes troosten
      Dieren verzorgen

 TALENTGEBIED 2: 
 TALENT VOOR ANDEREN 

Talenten benoemen
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 SOORT TALENT  WELKE TALENTEN  
 LIGGEN AAN DE BASIS? 

 VOORBEELDEN VAN  
 TALENT IN ACTIE 

VR I ENDSCHAPSTALENT 

     Goede gesprekken voeren  
met vrienden

     Attent zijn
     Beginnen praten met onbekenden
     Er zijn voor anderen
    Voor vrienden door het vuur gaan
    Goed gekend zijn door  

de beste vrienden

      Snel nieuwe vrienden maken 
    Heel lang met vrienden in bed 
blijven praten als je logeert

    Brieven/kaartjes/sms’jes/mails 
sturen naar vrienden   

    Contact houden met vrienden via 
Facebook 

SAMENTALENT 

  Samen met anderen iets maken of 
beter maken

  Gewoon samen zijn met anderen
   Iets doen waarbij iedereen zijn eigen 
taak heeft

   Ervoor zorgen dat iedereen het naar 
zijn zin heeft

   Iemand helpen die hulp nodig heeft
   Zich makkelijk aanpassen aan anderen
   Anderen een plezier gunnen
   Goede, echte contacten onderhouden 
met anderen

   Het fijn vinden tot een grote groep te 
behoren

      Helpen activiteiten voorbereiden 
    Helpen klaarzetten en opruimen 
    Iets uitleggen aan iemand die iets 
niet begrijpt

    Een toneelstuk maken met anderen
      Gezelschapsspelletjes spelen
      Naar feestjes gaan en vieren

Talenten benoemen
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 SOORT TALENT  WELKE TALENTEN  
 LIGGEN AAN DE BASIS? 

 VOORBEELDEN VAN  
 TALENT IN ACTIE 

ONTSPANTALENT 

   Goed aanvoelen wanneer  
ontspanning nodig is

  Goed de juiste ontspanning kiezen
  Goed kunnen rusten om  
nieuwe energie te krijgen

    Lange tochten of wandelingen 
maken 

      Naar een leuke film kijken
      Spelen in het zwembad
    Lang in bed blijven liggen
    Een spannend of goed boek lezen

JEZELF  MOOI 
MAKEN-TALENT

  Het belangrijk vinden er altijd  
goed uit te zien

  Het belangrijk vinden gezien te 
worden en iets te betekenen  
voor anderen

    Zorg dragen voor je lichaam 

    Je kledij en haar verzorgen

NATUURTALENT 

  Graag met natuur bezig zijn

  Interesse voor dieren

    Wandelen in de natuur 

    Diersoorten herkennen

 TALENTGEBIED 3: 
 TALENT VOOR MEZELF 

Talenten benoemen
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 SOORT TALENT  WELKE TALENTEN  
 LIGGEN AAN DE BASIS? 

 VOORBEELDEN VAN  
 TALENT IN ACTIE 

IK  KEN MEZELF-  
TALENT

  Goed van jezelf weten wat je wilt en kunt
  Vertrouwen hebben in het eigen kunnen
  Voor zichzelf opkomen
  Goede keuzes kunnen maken

    Kunnen benoemen  
waar je goed in bent

    Kunnen benoemen wat  
je werkpunten zijn

Talenten benoemen
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 TALENTGEBIED 4: 
 WERKTALENT 
 SOORT TALENT  WELKE TALENTEN  

 LIGGEN AAN DE BASIS? 
 VOORBEELDEN VAN  
 TALENT IN ACTIE 

ORDE  EN STRUCTUUR 
TALENT

  Van orde en netheid houden
  Snel overgaan tot actie na het horen 
van een idee

  Goed kunnen plannen en  
die planning volgen

   Doen wat moet gedaan worden
   Heel stipt zijn

      Verzamelen (stenen, stickers …)
    Spullen ordenen
     Alles terug op zijn plaats leggen 
    Opruimen 
    Steeds op tijd komen

HANDIG  TALENT

   Iets maken volgens een  
voorgeschreven plan

  Handig zijn
   Het leuk vinden om iets nieuws uit te 
proberen

   Iets wat kapot is herstellen
  Graag met je handen bezig zijn 

    Knutselen
    Timmeren
    Allerlei klusjes doen in huis
    Koken, eten klaarmaken  
of gebak maken

    In de tuin werken
    Iets herstellen wat stuk is

ORGANISEERTALENT

  Opzoeken wat leuk is om te doen
   Iets voorbereiden wat anderen leuk 
zullen vinden

  De leiding nemen 
  Plannen maken
  Anderen vragen je te helpen

    Een activiteit organiseren 
    Een groep kinderen begeleiden 
    Een uitstap plannen en voorbereiden
    Feestjes organiseren    

Talenten benoemen
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 SOORT TALENT  WELKE TALENTEN  
 LIGGEN AAN DE BASIS? 

 VOORBEELDEN VAN  
 TALENT IN ACTIE 

GOED  
AFWERKTALENT

  Taken helemaal afwerken zonder 
moe te worden

  Ervoor zorgen dat de zaken vooruitgaan

    Opdracht helemaal afwerken
    Oog hebben voor details 
    Berekende risico’s durven nemen

Talenten benoemen
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 SOORT TALENT  WELKE TALENTEN  
 LIGGEN AAN DE BASIS? 

 VOORBEELDEN VAN  
 TALENT IN ACTIE 

WETENSCHAPSTALENT 

  Het fijn vinden te begrijpen hoe de 
dingen in elkaar zitten 

  Het leuk vinden te weten hoe het 
vroeger was en hoe alles evolueerde

   Interesse in geschiedenis
   Interesse in politiek
   Makkelijk oplossingen bedenken 

ONDERZOEKSTALENT 

  Goed weten waar welke informatie  
te vinden is

  Weten welke informatie betrouwbaar 
is en welke niet

  Heel graag nieuwe dingen leren
  Graag weten hoe de dingen in  
elkaar zitten

   Informatie opzoeken op het internet 
of in boeken 

   Veel vragen stellen 

Z INGEV INGSTALENT  

  Graag nadenken over de zin van het 
leven

  Vaak denken aan waarom de dingen 
zijn zoals ze zijn

  Eerlijkheid en duidelijkheid heel 
belangrijk vinden

  Een aantal principes en overtuigingen, 
waarden heel belangrijk vinden 

   Nadenken over waarom iets  
belangrijk of waardevol is

 TALENTGEBIED 5: 
 DENKTALENT 

Talenten benoemen
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 SOORT TALENT  WELKE TALENTEN  
 LIGGEN AAN DE BASIS? 

 VOORBEELDEN VAN  
 TALENT IN ACTIE 

DENKTALENT 

  Inzicht hebben in wat belangrijk is en 
wat niet

   Makkelijk vanbuiten leren
  Verschillende oplossingen voor een 
probleem zien

   Graag nadenken over dingen
  Graag nieuwe dingen leren
  Snel merken wat de oorzaak van een 
probleem is

    Iets vanbuiten leren
      Mijn eigen mening over iets geven
      Makkelijk oplossingen bedenken

NIEUWSG IER IG  TALENT

  Graag willen weten hoe iets werkt
  Oog voor detail hebben
  Snel veel leren over nieuwe dingen

    Boeken lezen over wetenschap, 
ruimtevaart, techniek

    Vogels of planten bekijken of zoeken   
    Een machine uit elkaar halen

Naast het benoemen van talenten voor jezelf is het ook belangrijk 
dat je deze deelt met anderen. Op die manier kunnen anderen 
beroep doen op jouw talenten en zal er ruimte gecreëerd kunnen 
worden om ze in te zetten. 

ALS SPEELPLE INVERANTWOORDEL IJKE  IS  HET  INTERESSANT 

OM DE  TALENTEN VAN JE  ANIMATORENPLOEG  TE  LEREN KENNEN. 

ZO KAN JE :

  de juiste personen op de juiste plek inzetten 
  je animatoren aanspreken op hun talent en hen 
aanmoedigen er meer mee te doen voor het speelplein
  je animatoren coachen in hun talent
  …

Talenten benoemen


