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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën 
uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 Auteurswet 1912 j° het 
Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 
augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daar-
voor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- 
en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp 
(www.cedar.nl/pro). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in 
bloem lezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) 
dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het 
gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie 
www.auteursrechtenonderwijs.nl. De uitgever heeft ernaar gestreefd de 
auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen 
die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen 
zich alsnog tot de uitgever wenden.

In niet juridische taal: wij ervaren het als blijk van erkenning als we op de 
juiste wijze worden geciteerd. Zo hebben wij er ook naar gestreefd om alle 
gebruikte bronnen op de juiste manier weer te geven en de inhoudelijke 
bijdragen aan dit manuscript te erkennen.
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Waarom en hoe de 
sleutelkaarten zijn opgezet

Iedereen die jongeren of volwassenen begeleidt, kent het feno-
meen. Soms stokt het gesprek of komt het niet goed op gang.  
Daar kunnen heel veel verschillende oorzaken voor zijn. Bijvoorbeeld 
dat het verhaal te moeilijk is om te vertellen, te emotioneel. Dat 
soms de woorden ontbreken. Of dat iemand het heel moeilijk vindt 
om iets over zichzelf te zeggen, ook als dat positief is.

Zeker als het gaat om ernstige zaken zoals verslaving, (seksueel)
misbruik, suïcide, automutilatie, anorexia, scheiding, een gezinslid 
met een trauma of het overlijden van een dierbare, is het vaak 
moeilijk om daarover te praten. Je kunt als begeleider dan het ge-
voel krijgen dat niet echt duidelijk wordt wat er precies aan de hand 
is en hoe de ander zich daaronder voelt. 

De sleutelkaarten zijn ontwikkeld als hulpmiddel voor het stimule-
ren van de verbeelding en om verschillende invalshoeken te kunnen 
kiezen voor het op gang brengen van het gesprek. Ze zijn bedoeld 
om dat wat op slot zit te helpen ontsluiten.

Op de voorzijde van de kaarten vind je afbeeldingen die een grote 
variëteit aan thema’s bevatten. Op de achterzijde van elke kaart 
staat een kernwaarde, een kwaliteit, een schaduw, een gevoel en 
een vraag. De kaarten bieden daardoor veel verschillende mogelijk-
heden om een gesprek een andere wending te geven en om er  
uiteenlopende oefeningen mee te doen. 
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In deze gebruikershandleiding staan diverse voorbeelden van oefe-
ningen en opdrachten beschreven die je met de sleutelkaarten kunt 
doen. Je kunt de kaarten ook als inspiratiebron gebruiken om zelf 
oefeningen en vragen te bedenken.

Naar onze ervaring zijn de gebruikte woorden en vragen vooral 
geschikt voor pubers en volwassenen, maar minder voor kinderen 
jonger dan ongeveer 12 jaar. Wanneer je jongeren begeleidt met een 
leeftijd van ongeveer 12 tot 14 jaar kan het nodig zijn om sommige 
woorden en vragen nader toe te lichten. Dat is vaak ook nodig als je 
jongeren (en volwassenen) begeleidt die over een beperkte woor-
denschat beschikken. 

Wie zich uitgebreid wil verdiepen in het begeleiden van jongeren 
in het VO en het MBO verwijzen we naar onze eerdere uitgaven 
Mentor van nu, Onderwijs van nu, 2011 en Mentor van nu Werk-
boek, Onderwijs van nu, 2012, beide geschreven door Klaas Jan 
Terpstra en Herberd Prinsen. 

Wij hopen dat de sleutelkaarten jou in staat stellen een begeleider 
te zijn waarbij allen die je begeleidt erkend worden in wie ze zijn en 
zich door jou gehoord weten. Jongeren kunnen zich dan ontwikkelen 
tot evenwichtige en verantwoordelijke volwassenen. En zowel oud 
als jong kan zich dan richten op het realiseren van hun diepste ver-
langens en het ontwikkelen van hun kwaliteiten. Daar waar wij van 
betekenis kunnen zijn in die ontwikkeling, weerspiegelt zich onze 
missie en onze passie voor leren en groeien.

Klaas Jan Terpstra en Liesbeth Sollie 
Oosterhout, 2014
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Deel 1 Opzet  
van de sleutelkaarten

De sleutelkaarten zijn zodanig opgezet dat ze op vele manieren  
kunnen worden gebruikt. In dit gedeelte vind je een algemene be-
schrijving van deze opzet en de directe toepassing van de kaarten.
De set bestaat uit 100 kaarten.
• 90 kaarten met aan de voorzijde een afbeelding en aan de  

achterzijde een kernwaarde, een kwaliteit, een schaduw, een 
gevoel en een vraag.

• 6 kaarten met aan de voorzijde een afbeelding, zonder tekst  
op de achterzijde.

• 4 blanco kaarten met op de achterzijde een vraag.

1 De voorzijde van de kaarten

Afbeelding: op de voorzijde van de kaarten staan allerlei afbeeldin-
gen met verschillende thema’s. Op veel van deze afbeeldingen valt, 
als je goed kijkt, veel te ontdekken terwijl andere vooral sfeerbeelden 
zijn.  De afbeeldingen zijn bedoeld om te kunnen associëren, om 
onder woorden te kunnen brengen wat deze afbeeldingen oproe-
pen, etc.

Een aantal mogelijke vragen die je kunt stellen naar aanleiding 
van de afbeeldingen en opdrachten die er gebruik van maken  
staan beschreven in 2. 
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2 De achterzijde van de kaarten

Kernwaarde: met een kernwaarde wordt datgene bedoeld wat voor 
iemand van wezenlijk belang, van grote waarde is. Een kernwaarde 
drukt uit wie je bent of graag wilt zijn. Kernwaarden zijn zodoende 
geschikt om je identiteit, je manier van zijn te omschrijven. Bijvoor-
beeld: betrokken, integer en behulpzaam zijn. 

Kernwaarden zijn vaak verbonden met diepe verlangens. Bijvoor-
beeld het verlangen van betekenis te zijn door voor anderen te zorgen, 
anderen iets te leren. Maar ook het verlangen beroemd of rijk te zijn. 
 
Kwaliteit: een kwaliteit is een eigenschap van iemand, iets wat ie-
mand wezenlijk goed kan. Kwaliteiten zijn vaak nauw verbonden met 
kernwaarden. Zo kan een meisje beroemd willen worden als zangeres 
omdat ze een mooie stem heeft en goed kan zingen. Ook je kwalitei-
ten vertellen wie je bent. Kwaliteiten kun je al doende ontwikkelen. 

Kwaliteiten verschillen van vaardigheden. Kwaliteiten hebben 
vooral betrekking op wie je bent, wat jou tot een bijzonder mens 
maakt. Vaardigheden beschrijven handelingen die je goed beheerst. 
Kwaliteiten ontwikkel je door je bewust te zijn of te worden van de 
manier waarop je ze in bepaalde situaties inzet. Vaardigheden  
ontwikkel je door veel te oefenen.
 
Schaduw: de schaduw is onze donkere kant. Vaak manifesteert de 
schaduw zich op een manier die door anderen als negatief wordt 
ervaren. Voor iemand zelf betekent de schaduw vaak een overle-
vingsmechanisme. In de schaduw zit een verborgen kwaliteit, die 
vaak niet wordt gezien en om erkenning vraagt. Zo kan de schaduw 
afwezig de kwaliteit jezelf kunnen afschermen herbergen. En egoïs-
tisch kan betekenen: goed voor jezelf kunnen zorgen.
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Wij gebruiken het woord schaduw in plaats van de veelgebruikte 
term valkuil. Met valkuil wordt vaak gedrag bedoeld dat zichtbaar 
wordt als iemand doorschiet in een kwaliteit. Als een kwaliteit 
wordt overdreven. Zo kan behulpzaam zijn in overdreven vorm  
bemoeizucht worden. 

Wij hebben ervaren dat veel gedrag dat negatief overkomt een ver-
borgen boodschap bevat en vaak een schreeuw om erkenning inhoudt. 
Het werken met de schaduw kan deze boodschap aan het licht bren-
gen, zodat de verborgen kwaliteit kan worden herkend en erkend.

Gevoel: verhalen en ervaringen kunnen uiteenlopende gevoelens 
oproepen. De woorden op de kaarten kunnen helpen om te onder-
zoeken welke gevoelens een rol spelen en op welke manier.

Vraag: midden op de achterzijde van elke kaart staat een prikkelende 
vraag. De vragen zijn bedoeld om op verschillende manieren te kunnen 
reflecteren op dat wat zich tijdens het gesprek aandient. De vragen 
kunnen ook worden gebruikt om het gesprek een andere wending te 
geven.

Bij alle oefeningen en opdrachten waarbij de tekstzijde van de  
kaarten naar boven ligt, kun je ook de blanco kaarten gebruiken. 
Vraag diegenen die zich niet kunnen vinden in de woorden die op  
de kaarten staan één van de blanco kaarten te pakken. Nodig  
hen vervolgens uit hun eigen formulering te kiezen.
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Deel 2 Oefeningen  
en opdrachten

In dit gedeelte staan een aantal voorbeelden beschreven van vra-
gen die gesteld kunnen worden, opdrachten die gegeven kunnen 
worden en oefeningen die mogelijk zijn met behulp van de afbeel-
dingen op de voorzijde van de sleutelkaarten.

1 Kennis maken

Voorbereiding: Sleutelkaarten op een tafel uitspreiden. Afbeeldingen 
zijn zichtbaar. Toepassing tijdens: individueel gesprek, mentorles, 
werken met groepen en teams.

Opdracht: vraag om een sleutelkaart te zoeken aan de hand van 
één van de volgende opdrachten. Kies een kaart die symbool kan 
staan voor:
• wie jij bent
• wat je belangrijk vindt
• hoe jij je in deze klas (leerlingen), in dit team voelt
Keer vervolgens de kaart om en ga na wat de woorden en de vraag 
die op de kaart staan bij jou oproepen.

Begeleiding: vraag om te vertellen waarom deze afbeelding is uit-
gekozen en wat de woorden en de vraag op de andere zijde van de 
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kaart hebben opgeroepen. Stel eventueel nog aanvullende vragen 
over bijzondere thema’s die in het verhaal naar voren komen.

Tip: je kunt de deelnemers ook vooraf de opdracht geven om zelf naar 
afbeeldingen te zoeken en deze mee te nemen. Zorg er echter wel 
voor dat jij de sleutelkaarten achter de hand hebt voor de leerlingen/ 
teamleden die hun afbeeldingen zijn vergeten mee te nemen.

2 Associatieopdrachten

Voorbereiding: Sleutelkaarten op een tafel uitspreiden.  
Afbeeldingen zijn zichtbaar. Toepassing tijdens: individueel  
gesprek, mentorles, werken met groepen en teams.

Opdracht: vraag om één of meer sleutelkaarten uit te zoeken.  
Mogelijke opdrachten:
1 Kies een kaart

• waarvan je vindt dat hij iets zegt over de situatie waarin  
jij je nu bevindt

• die laat zien wat jij belangrijk vindt
• die laat zien waar je naar verlangt
• die je mooi vindt
• die laat zien wat je op dit moment nodig hebt

2  Neem iemand in gedachten die je bewondert. Welke kaart  
vind je bij die persoon passen?

3  Denk eens aan je gezin van herkomst. Welke kaarten vind  
je daarbij passen?
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