
De VIA classificatie van karaktersterktes

1. Wijsheid en kennis – Cognitieve talenten die te maken hebben met
het verwerven en gebruiken van kennis

• Creativiteit [originaliteit, inventiviteit]: Nieuwe en nuttige manieren 
bedenken om dingen te doen of te bedenken. Hieronder vallen ook artistieke 
prestaties maar niet enkel deze.

• Nieuwsgierigheid [geïnteresseerd zijn, zoeken naar vernieuwing, 
openheid voor ervaringen]:  Geïnteresseerd zijn in ervaringen puur omwille 
van de ervaring op zich. Nieuwe onderwerpen en thema’s fascinerend 
vinden. Onderzoeken en verkennen.

• Beoordeling [kritisch denken]: Dingen doordenken en ze van alle kanten 
bestuderen. Niet overhaast beslissingen nemen. Je kijk op iets kunnen 
veranderen als de feiten veranderen. Alle elementen die meespelen 
gelijkwaardig afwegen.

• Leergierigheid: Nieuwe vaardigheden, thema’s en kennis verwerven, op 
jezelf of in onderwijs en opleiding. Deze is verwant aan het talent voor 
nieuwsgierigheid maar gaat verder dan dat: naar systematisch meer 
kennen en kunnen.

• Perspectief [wijsheid]: Wijs advies kunnen geven aan anderen. Manieren 
hebben om naar de wereld te kijken die zinvol zijn voor jezelf en voor 
anderen.

2. Moed– Emotionele talenten die te maken hebben met wilskracht om 
doelen te bereiken bij tegenstand (van buitenaf of vanbinnen)

• !Durf [dapperheid]: Niet terugschrikken voor bedreiging, uitdaging, 
moeilijkheid of pijn. Opkomen voor wat ‘juist’ is, ook bij tegenstand. Doen 
wat je gelooft, ook als dat onpopulair is. Omvat ook fysieke durf maar niet 
enkel dat. 

• Doorzettingsvermogen [volharding, ijver]: Afwerken waar je aan begint. 
Doorzetten in wat je doet, ondanks hindernissen. Er je tanden in zetten en 
niet loslaten voor het klaar is. Plezier scheppen in het volbrengen van 
taken. 



•Eerlijkheid [authenticiteit, integriteit]: De waarheid vertellen en ruimer
gezien presenteren op een eerlijke en echte manier. Oprecht gedrag stellen. 
Pretentieloos zijn. Verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens en acties. 

!• Vuur [vitaliteit, enthousiasme, geestdrift, energie]: Het leven benaderen
met enthousiasme en energie. De dingen niet halfslachtig of twijfelend
aanpakken. Het leven als een avontuur beleven. Je actief en levendig
voelen.

3. Menselijkheid - interpersoonlijke talenten die te maken hebben met
relaties en met het zorgen voor anderen

• Liefde: Dichte relaties met anderen waarderen, vooral deze waarin delen
en zorgen voor elkaar wederzijds zijn. Hecht zijn met mensen.

• Goedheid [vrijgevigheid, zorgzaamheid, inlevingsvermogen,
vriendelijkheid, altruïsme]: Goede daden en gunsten doen voor anderen.
Anderen helpen. Voor anderen zorgen.

!• Sociale intelligentie [emotionele intelligentie, mensenkennis]: Je
bewust zijn van de motieven en gevoelens van anderen én van jezelf. Weten
wat te doen en hoe te reageren in verschillende sociale situaties. Weten wat
voor  de ander van belang is.

4. Rechtvaardigheid - talenten in burgerschap, die te maken hebben
met een gezond gemeenschapsleven

!• Groepsgeest [teamspeler zijn, sociale verantwoordelijkheid, loyaliteit]:
Goed samenwerken in een groep of team. Loyaal zijn aan de groep. Je deel
doen.

• Eerlijkheid: Alle mensen hetzelfde behandelen, naar normen in
eerlijkheid en rechtvaardigheid. Persoonlijke gevoelens je beslissingen over
anderen niet laten beïnvloeden. Iedereen een eerlijke kans geven.

!• Leiderschap: Een groep aanmoedigen waarvan jij lid bent, om dingen
gedaan te krijgen én tegelijk goede relaties bewaren binnen de groep.
Groepsactiviteiten organiseren en ervoor zorgen dat ze werkelijk
plaatsvinden.



5. Soberheid – talenten die beschermen tegen overdrijving

!• Vergevingsgezindheid: vergeven wie misdaan heeft; de tekortkomingen
van anderen accepteren; mensen een tweede kans geven; niet
wraakzuchtig zijn

!• Bescheidenheid: je verwezenlijkingen voor zichzelf laten spreken; jezelf
niet zien als specialer dan je bent

!• Voorzichtigheid: zorgvuldig zijn in je keuzes; geen onnodige risico’s
nemen; geen dingen doen of zeggen waar je later spijt van kan hebben

• Zelfregulatie:[zelf-controle]: reguleren wat je voelt en doet;
gedisciplineerd zijn; je behoeften en gevoelens controleren

6. Transcendentie - talenten die verbinding maken met het universele
en die betekenis verschaffen

!• Waardering van schoonheid en excellentie [bewondering, esthetisch
genot]: schoonheid zien en waarderen; excellentie en/of vaardige prestati
in verschillende levensdomeinen zien en waarderen; van natuur tot 
tot getallen tot wetenschap tot dagelijkse ervaringen

!• Dankbaarheid: je bewust zijn van en dankbaar zijn voor de goede dingen
die gebeuren; de tijd nemen om je dankbaarheid te t

!• Hoop [optimisme, toekomstgerichtheid, toekomstdenken]: het best
verwachten in de toekomst en werken om dat te bereiken; geloven dat 
goede toekomst iets is waar je zelf voor kan zorgen

!• Humor [speelsheid]: houden van lachen en plagen; anderen aan h
lachen brengen; het leven van de zonnige kant zien; grappen maken (niet
per se door moppen te vertell

!• Spiritualiteit [geloof, betekenis]: coherente geloofsovertuigingen hebben
over het hogere doel en de betekenis van het universum; weten waar jij i
het grotere plaatje past; overtuigingen hebben over het doel van het l
die je gedrag bepalen en troost bi
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