Praktijkopdracht 1a

Addendum Ondernemend gedrag
Praktijkopdracht 1a
Jouw eigenschappen
Naam student: ................................................................... Datum: .............................

Hoe omschrijf jij jezelf? Creatief? Bedachtzaam? Bescheiden? Gevoelig?
Passen deze eigenschappen bij jou? In deze praktijkopdracht bekijk je welke
eigenschappen jij hebt. Dit kunnen positieve eigenschappen zijn (kwaliteiten), maar ook
negatieve eigenschappen (valkuilen). Als je jezelf goed kent, dan weet je jouw
eigenschappen te benoemen. Jezelf goed kennen is belangrijk om ondernemend gedrag
te laten zien. Deze praktijkopdracht helpt je om jezelf beter te leren kennen. Je leert wat
je eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen zijn.

Wat ga je doen?
•
•

•
•
•

Lees de opdracht goed door
Bedenk over welke goede en minder goede eigenschappen je beschikt en
beantwoord vraag 1 t/m 4:
o Bedenk drie goede en drie minder goede eigenschappen van jezelf
o Zoek bij elke eigenschap een passend plaatje
o Bedenk voor elke eigenschap een situatie waaruit blijkt dat je over deze
eigenschap beschikt
o Vraag ook een collega of een medestudent om over jouw eigenschappen na
te denken
Zoek op het internet naar kwaliteiten en valkuilen en beantwoord vraag 5 t/m 7
Beantwoord vraag 8 en 9
Beoordeel de opdracht eerst zelf en laat de opdracht daarna beoordelen door je
begeleider
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Bronnen
•
•

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2

UITVOEREN
Vraag 1
a) Bedenk wat je goede eigenschappen zijn. Schrijf er drie op.
Voorbeelden van eigenschappen zijn:
• Geduld
• Initiatief nemen
• Luisteren
Goede eigenschappen
1)
2)
3)
b) Bedenk wat je minder goede eigenschappen zijn. Schrijf er drie op.
Voorbeelden van minder goede eigenschappen zijn:
• Arrogant
• Chaotisch
Denk ook aan het ontbreken van goede eigenschappen. Bijvoorbeeld: Ik heb geen
geduld. Dit is ook een valkuil.
Minder goede eigenschappen
1)
2)
3)

2

© Savantis

Praktijkopdracht 1a

c) Zoek voor elk van deze eigenschappen een bijpassend plaatje. Je kunt op
verschillende plekken zoeken naar afbeeldingen:
•
•

Digitaal: via Google afbeeldingen
Op papier: in tijdschriften, folders en kranten

Hiernaast staat een voorbeeld van een afbeelding bij de eigenschap ‘enthousiast’.

Enthousiast

d) Plaats de afbeeldingen in de tabel op de volgende bladzijde. Geef bij iedere
eigenschap een voorbeeld waaruit blijkt dat de eigenschap bij jou past.
Dit kan een voorbeeld zijn uit je bijbaan of je stage, maar het mag ook een voorbeeld zijn
van je hobby waarin je deze eigenschap gebruikt. Hieronder staat een voorbeeld.

Ik ben nieuwsgierig. In de pauze vraag
ik altijd aan mijn collega’s hoe het met
ze gaat. Daarnaast vraag ik altijd hoe
het met hun werkzaamheden gaat.
Daardoor ontdek ik wat ze precies
doen.

Nieuwsgierig
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Mijn eigenschappen
Afbeelding
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Voorbeeld waaruit blijkt dat je die eigenschap bezit
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Vraag 2
Bekijk de eigenschappen die je hebt opgeschreven bij vraag 1. Sommige van deze
eigenschappen laat je meer of vaker zien dan andere.
Zet de eigenschappen op volgorde. Begin met de eigenschap die je het vaakst laat zien
en zet de eigenschap die je het minst vaak laat zien onderaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vraag 3
Vraag een collega of een medestudent naar jouw goede eigenschappen.
a) Wat is volgens je collega of je medestudent jouw beste eigenschap?

b) Vraag je collega of je medestudent om een voorbeeld waaruit hij vindt blijken dat deze
eigenschap bij je past.
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Vraag 4
Kijk nog eens naar de eigenschappen die je hebt opgeschreven bij vraag 1.
a) Hoe kunnen jouw goede eigenschappen je helpen bij je werk?
Bijvoorbeeld: Behulpzaam, ik schiet anderen te hulp wanneer ze hulp nodig hebben.
Hierdoor ontstaat een fijne werksfeer én willen anderen mij ook helpen.
Goede eigenschappen

Hoe kan deze eigenschap je helpen in je werk?

1)

2)

3)

b) Hoe zorg je ervoor dat je minder goede eigenschappen geen probleem vormen in je
werk?
Bijvoorbeeld: Aarzelend, deze eigenschap zorgt ervoor dat ik moeite heb met knopen
doorhakken. Mijn werkzaamheden voer ik hierdoor langzamer uit.
Minder goede
eigenschappen
1)

2)

3)
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Hoe voorkom je dat deze eigenschap een probleem
vormt in je werk?
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Eigenschappen kunnen ook worden onderverdeeld in kwaliteiten en valkuilen. Op het
internet kun je verschillende lijsten vinden met kwaliteiten en valkuilen die mensen
kunnen hebben.
Zoek via Google naar een lijst met verschillende kwaliteiten en valkuilen.
Vraag 5
a) Waarschijnlijk ben je kwaliteiten en valkuilen tegengekomen die je niet kent. Schrijf
één kwaliteit of valkuil op die je nog niet kent.

b) Wat is de betekenis van deze kwaliteit of valkuil? Gebruik een woordenboek of het
internet. Schrijf de betekenis die je hebt gevonden op.

Vraag 6
a) Welke kwaliteit die je hebt gevonden op het internet, zou jij graag willen hebben?
Licht toe waarom.

b) Welke valkuil die je hebt gevonden op het internet, herken jij het meest bij jezelf?
Licht je antwoord toe.
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Vraag 7
a) Bekijk de lijst die je hebt gevonden op het internet. Zoek in de lijst een kwaliteit die
zou kunnen bijdragen aan ondernemend gedrag. Hoe kan deze kwaliteit jou helpen
om ondernemend gedrag te laten zien?

b) Bekijk de lijst die je hebt gevonden op het internet. Zoek een valkuil die ondernemend
gedrag zou verhinderen. Hoe kan deze valkuil je tegenhouden om ondernemend
gedrag te laten zien?

TERUGKIJKEN

Vraag 8
a) Welke eigenschap is volgens jou het allerbelangrijkst om ondernemend gedrag te
kunnen laten zien? Licht je antwoord toe.

b) In hoeverre beschik jij over deze eigenschap? Wat zou je kunnen doen om deze
eigenschap nog verder te kunnen ontwikkelen?
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Vraag 9
a) Welke eigenschap bezit je niet, maar zou je wel graag willen bezitten? Licht je
antwoord toe.

b) Wat zou je kunnen doen om deze eigenschap te ontwikkelen?
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BEOORDELEN
Beoordeel eerst jezelf en laat de opdracht daarna beoordelen door je begeleider.

Beoordelingspunten

Student
Ja

Nee

Begeleider
Ja

Nee

1) Zijn er drie goede en drie minder goede eigenschappen
opgeschreven?
2) Is bij elk van deze eigenschappen een bijpassende afbeelding
gezocht?
3) Zijn de voorbeeldsituaties duidelijk en passend bij de
eigenschappen?
4) Is in vraag 6 gereflecteerd op de kwaliteiten en valkuilen die zijn
gevonden op het internet?
5) Is duidelijk toegelicht hoe de eigenschappen ondernemend
gedrag kunnen helpen of juist kunnen tegenwerken?
6) Is duidelijk welke eigenschappen (verder) ontwikkeld moeten
worden om ondernemend gedrag te kunnen laten zien?
7) Zijn alle vragen in de praktijkopdracht voldoende beantwoord?
Beoordeling
Naam begeleider:

Handtekening:

Datum:
Feedback

Cijfer
Aantal keer ja / 0,7 =

(cijfer gebaseerd op
beoordeling begeleider)
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