
Rages trekken sterk aan en zijn
moeilijk te weerstaan. Maar het
is niet zomaar ‘eenheidsworst’
waar je kind mee bezig is. Speelt
je zoon vooral met Pokémon-
kaarten om er zo veel mogelijk te
verzamelen? Om precies die ene
kaart te pakken te krijgen die het
machtigst is? Of om eindelijk die
ene te kunnen ruilen die hij er zo
mooi vindt uitzien? Het zegt

mogelijk telkens weer iets
 anders over je kind: 
• VERZAMELEN = Je kind werkt
graag volgens een plannetje en
gebruikt tussenstappen, heeft
oog voor het detail en werkt
graag naar een resultaat toe. 
• DE STERKSTE KAART WILLEN =
Je kind kan vooruitdenken en
goed gevolgen inschatten, heeft
een sterke territoriumdrift en

 ver liezen is
voor hem
soms een
ramp. 
• DE MOOISTE WILLEN = Je kind
zoekt originele oplossingen, legt
makkelijk verbanden en heeft
oog voor vorm, kleur en schoon-
heid maar laat zich soms mee-
slepen en verliest de realiteit wel
eens uit het oog. 

Speelde je als kind graag met auto’s, bouwde je almaar kampen of zat je
liefst te priegelen met de Lego-blokken? Het bepaalt welke job je
(liefst) uitoefent. Danielle Krekels, die een selectiebureau heeft voor
(vooral) ingenieurs, ontwierp een methode om aan de hand van je
 favoriete speelgoed je kerntalenten te ontdekken. Middelbare
 scholieren van 100 ASO en TSO-scholen doen momenteel de test. 

ANNICK DE WIT 

Wat hebben een tevreden lood-
gieter, een onderhoudsingenieur
en een orthopedisch chirurg
 gemeen? Ze speelden allemaal
graag met Lego. Kerntalenten
 blijken uit het favoriete speelgoed
uit je kindertijd, zo ontdekte
 Krekels na twintig jaar ervaring en
zo’n 8000 jobinterviews. 
Zij  verbindt 23 soorten speelgoed
en/of spel aan evenveel  kern -
talenten. De combinaties  kern -

talenten die dat per kind (of
 volwassene) oplevert, bepalen
welke persoonlijkheid zij écht in
zich hebben. En welke job ze best
kiezen om zich gelukkig te voelen. 
Het is niet zo simpel als: ‘Ik speel-
de vroeger doodgraag winkeltje
dùs ik ben een commerciëel
 talent’. Het zou ook kunnen dat je
gewoon graag bedient. Kerntalen-
ten zijn ook nog iets anders dan
gewoon kwaliteiten. De kleine
Kim Clijsters zal wellicht goed met
het raket hebben kunnen slaan,
maar daarmee alleen werd ze niet

de beste van de wereld, want
over doorzettingsvermogen
en competitiveit, bijvoor-
beeld, zegt dat nog niets. 

Sterkten en zwak-
ten
Maar speelde je als kind
 bijvoorbeeld het liefst met
autootjes en treintjes? Dan
heb je het kerntalent
‘structuur’ en je kan
daaruit afleiden dat je
tactisch bent, over-
zicht houdt en dat je
kunt coördineren
en organiseren.
Deed je niets
 liever dan fietsen,
rolschaatsen of
skateboarden, dan
zit het kerntalent
‘doorzettings -
vermogen’ in jou en
heb je discipline en
ben je vasthou-
dend, maar ook een
beetje koppig. 
Danielle Krekels: 
«Ieder mens heeft
kernkwaliteiten, alleen
 zitten ze soms verborgen
 onder wat we doen of wat er
 verwacht wordt van ons te doen.
Je favoriete speelgoed of spel, van
toen je vijf tot twaalf jaar was, zegt
veel over wat er écht in je zat vòòr
je veeleisende ouders, de opeen-
volgende juffen en meesters, de
jobmarkt of wat voor levens -
omstandigheden dan ook je te
veel in een richting stuwden die
misschien niet de jouwe was.»
Je persoonlijkheid ontdekken,
met zijn sterkten en zwakten, is
cruciaal. «Mensen worden  ont -
slagen of vervelen zich op het
werk. De goede wil is er wel en
toch loopt het fout. Dikwijls
 vinden ze niet wat de oorzaak is.
Liefst zeventig procent van de
mensen heeft een baan die niet
volledig bij hem past. Ook  leer -
lingen worden in studierichtin-
gen gestuwd die vaak niet de
 juiste zijn. Wat leidt tot teleur -
stellingen en forse deuken in
 zelfvertrouwen. Dat willen we
helpen voorkomen.»

Project
Leerlingen van honderd ASO en
TSO-scholen zijn momenteel aan
de slag met Krekels’ methode van

‘toon me je
speelgoed, en ik noem

jouw talent’. Dit in het kader
van een driejarig project van
VIA (Vlaanderen in Actie), een
initiatief van onder meer de
ministers van Onderwijs en
Ondernemen en enkele
 parners uit de sector, op zoek
gaat naar gegadigden voor
technische en wetenschappelij-
ke studierichtingen, want
 daarvoor is er een (te) beperkte
belangstelling. 
«Het is nog te vroeg voor  eind -
resultaten, maar wat we bijvoor-
beeld wel al detecteerden is dat
70 procent van de deelnemende
17-18-jarigen één van de drie
 vormen van creativiteit in zich
hebben die in deze studierichtin-
gen erg van nut kunnen zijn. Ook
al vermoeden ze in zichzelf niet
een of andere ingenieur, dat ze er
de kerntalenten voor hebben
bleek wel uit hun spelgedrag». 

Wil je jezelf (of je kind)
testen, surf naar
www.coretalents.be

dinsdag 16 maart 201010

FAVORIET SPEELGOED HELPT BIJ JOB- OF STUDIEKEUZE:
SCHOLIEREN VAN 100 MIDDELBARE SCHOLEN DOEN DE TEST.

De 40-jarige Christophe Van West heeft gisteren aan het hof van beroep in
Gent in een emotionele smeekbede gevraagd zijn celstraf om te  zetten in een
werkstraf. Van West nam ooit deel aan het vtm-programma ‘Superhond’,
maar verzamelde de voorbije jaren 9 jaar celstraf in 3 verschillende zaken. Hij
moest zich gisteren verantwoorden voor liefst 28 verschillende feiten. «Ik
heb veel fouten gemaakt omdat ik in financiële nood  zat», gaf hij toe, «maar
ben ook het slachtoffer geworden van mijn eigen bekendheid.» «Denkt u nu
werkelijk dat u een bv bent?», antwoordde de openbare aanklager. «Na
uw vrijlating vorig jaar pleegde u binnen de week opnieuw feiten.» «Ja
maar, dat was omdat ik in de put zat omdat iemand mijn  bouvier, Gaultier,
had gestolen», jammerde Van West nog. Uitspraak over een maand. (BSG)

Ex-advocaat beticht van fraude
De beruchte ex-advocaat Fredien Maes (58) uit
Antwerpen zat  gisteren samen met 13 anderen
op het beklaagdenbankje van de Gentse recht-
bank. De bende moet zich verantwoorden voor
grootschalige fraude met valse facturen. Via een
netwerk van bedrijfjes zouden ze elkaar valse
 facturen voor autobanden hebben uitgeschreven
om de btw op te lichten. De fraude zou in de
 miljoenen euro lopen. De zaak zal net voor het

gerechtelijk verlof gepleit worden. Gewezen
 advocaat Fredien Maes wierp gisteren alvast op
dat de dagvaarding van het parket onduidelijk
was. Hij was in het verleden al verwikkeld in
 onderzoeken naar valsmunterij, faillissementen,
afpersing, dranksmokkel en autozwendel. 
Met zijn vaste kompaan, Louis V., moet hij vrijdag
bovendien voor het hof van beroep in Gent
 verschijnen in een andere zaak. 

POKéMON IS NIET ZOMAAR POKéMON. 

Uit spelgedrag kan je 
afleiden voor welk beroep een kind wel 
eens de juiste eigenschappen zou kunnen hebben.

Wat je speelt is wie je bent
Dit lijstje is lang niet volledig, maar we geven u toch een aantal
kerntalenten en hun eigenschappen mee van Danielle Krekels’
methode om zelf eens uit te vlooien waar u(w kind) sterk in is. 

• Lego, knutselen, poppenkleertjes maken, dingen uit
elkaar halen en/of opnieuw ineensteken
KERNATLENT: technisch-pragmatisch, toegepast creatief
EIGENSCHAPPEN: probleemoplosser, geen ingewikkelde
 theorieën, beide voeten stevig
op de grond, vindt het wiel niet
opnieuw uit, gericht
op 'nut', doel- en re-
sultaatgericht,
handen uit de
mouwen, prak-
tisch, oog voor
detail

• Met autootjes of
treintjes spelen, poppenkast spelen,
 Playmobil

KERNTALENT: structuur
EIGENSCHAPPEN: tactisch inzicht, organise-
ren, coördineren op verschillende niveaus. Zin
voor methode en planning. Heeft het gemak-

kelijk met afspraken, houdt overzicht.
 Vertrekt uit een kader dat hij zelf kan

bedenken en vult later details in.
Goed in maken van lay-outs

• Met poppen spelen, leiding
geven aan kleinere kinderen

KERNTALENT: sociaalvoelend,
 zorgend
EIGENSCHAPPEN:  ver -
antwoordelijkheids-
zin, organiseren, zorg
op zich nemen, sociaal.
Kan coördineren (minstens lineair),
goede teamspeler, doet anderen graag plezier, kan moeilijk iets wei-
geren. Delegeren kan probleem zijn

• Lezen van jeugd-, avonturen- en geschiedenisboeken en
romans
KERNTALEN: brede interesse
EIGENSCHAPPEN: generalist,
zeer veel kan boeiend zijn. Kan
 alleen zijn, kan zich goed  con -
centreren en afschermen van
 wereld. Kan over de grenzen van
hokjes kijken. Kan verbanden leg-
gen. 
MAAR: lezen van boeken over
één bepaald onderwerp wijst
veeleer op 'gerichte interesse',
specialisatie en oog voor detail,
lezen van strips wijst op 'passief
avontuurlijk'

• Voetbal, volleybal, basket-
bal,... met vriendjes, buiten
spelen

KERNTALENT: actief en ruimte
nodig
EIGENSCHAPPEN: teamspeler,
houdt van samenwerking. Belang
van beweging, energiek en
 dynamisch. Heeft zowel letterlijk als fi-
guurlijk ruimte nodig. Indien  spel verdeler: tac-
tisch inzicht. Ook ruimtelijk conceptueel inzicht.
MAAR: niet alle vormen van buiten spelen, wijzen op hetzelfde
 kerntalent. Fietsen, rolschaatsen en dergelijke staat voor ' door -
zettingsvermogen' (tot 'koppig') en gevoel voor discipline. In  bomen
en op muurtjes en trapleuningen klimmen en lopen of vuurtjes
 stoken wijst op 'ondernemend', 'risiconemend', vaak ook 'onge -
duldig', 'zeer initiatiefnemend'.

‘Superhond’-deelnemer smeekt om werkstraf

IEDER MENS HEEFT
KERNKWALITEITEN,
ALLEEN ZITTEN ZE
SOMS VERBORGEN
ONDER WAT WE
DOEN OF WAT ER
VERWACHT WORDT
VAN ONS
Danielle Krekels

SPEEL MET JE KERNTALENTEN
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