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Over Coretalents
Coretalents ondersteunt mensen en organisaties 
om te worden wie ze écht zijn.

We brengen mensen in contact met hun unieke, ware kern 

zodat ze hun talenten maximaal kunnen benutten en 

duurzame, positieve keuzes kunnen maken.

We doen dat door eenmalig de kerntalenten in kaart te 

brengen die ons karakter, talenten en motivatie blootleggen. 

Vanuit de door ons ontwikkelde Coretalents-methode bieden 

we ook talrijke diensten aan particulieren en organisaties, 

zowel op individueel- als op groepsniveau. De opleiding tot 

Coretalents-analist is er daar één van.



Onze aanpak is …
Krachtig. We zetten mensen in hun kracht.

Positief ondersteunend. Onze methode is er  

voor iedereen, oordeelloos en plezierig.

No-nonsense. Onze uitzonderlijke accuraatheid 

is wetenschappelijk bewezen, waardoor we 

waardevolle en werkzame oplossingen bieden.



Onze 10-daagse opleiding tot 
Erkend Coretalents-analist



Deze unieke opleiding is er voor iedereen die professioneel met mensen werkt, hen 
begeleidt of adviseert bij zelfontwikkeling en/of het maken van keuzes.

Onder de Coretalents-analisten zitten coaches, psychologen, HR- en RSS professionals, bedrijfsleiders, 
CLB en andere onderwijs-medewerkers, professionele (talent)coaches, outplacement begeleiders, 
opleidingsverantwoordelijken, artsen, talent scouts en ontwikkelaars, psychologen, (ortho)pedagogen 
en anderen. Deze opleiding is dan ook gemaakt voor elke professional die de Coretalents-methode 
beroepshalve wil toepassen.

Alle Coretalents-analisten delen dezelfde passie: klanten, medewerkers, collega’s, studenten, … in hun 
kracht zetten zodat ze positieve keuzes kunnen maken waar ze binnen 25 jaar nog blij mee zijn. Klinkt 
dat als muziek in jouw oren? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

Voor wie is de opleiding bedoeld?



Wat levert de opleiding jou op?

● De nodige kennis over de krachtige Coretalents-methode waarmee je jouw klanten een wow-
ervaring biedt en een kompas voor het leven geeft,

● De taal en de handvaten om jouw klanten zowel op individueel- als op teamniveau te 
begeleiden op een manier die 100% bij hen past,

● Méér en blijere klanten die levenslang bij jou terecht kunnen,
● Een unieke kans om jouw toolbox verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te 

stimuleren,
● Een community van >400 gelijkgezinde professionals en zielsverwanten die samen een steeds 

groeiend netwerk vormen,
● …



Programma & vorm

De opleiding neemt 10 dagen in beslag: 4 theoriedagen, 4 
practicumdagen en 2 verankeringsdagen.

De Coretalents-methode wordt op een zeer interactieve, 
levendige manier uitgespit, aangeleerd en ingeoefend. 

We vullen de professioneel uitgewerkte cursus aan met 
geanimeerde lessen en PowerPoint-presentaties voor de 
theoretische uiteenzettingen. 

Daarbij komen veel praktische voorbeelden aan bod en is 
er voldoende ruimte voor discussie en vragen. De 
individuele en groepsoefeningen verhogen het juiste 
begrip en bieden volop kans tot groei en verbetering.





Waarom kiezen voor de 
Coretalents-aanpak?
De Coretalents-methode is uniek en wetenschappelijk gevalideerd. 

Coretalents lanceerde in 2005 - na ruim vijftien jaar intensieve en wereldwijde ontwikkeling - de 
Coretalents-methode. We ontdekten dat iedereen 23 kerntalenten heeft die elk sterk, half of klein 
aanwezig zijn. Onze methode gaat via de kindertijd terug naar onze ware kern en onze unieke 
kerntalenten. Als kinderen tonen we onze aard, potentieel en intrinsieke motivatie nog in ons favoriete 
kinderspel, maar bij het opgroeien internaliseren we verwachtingen en beginnen we keuzes te maken 
die niet bij onze talenten aansluiten. Zo komen we in studies en jobs terecht die ons niet liggen en 
lopen relaties moeizamer dan zou kunnen. 

Via onze methode vinden we alle informatie over wat bij iemand past en zal passen, waar iemand zin 
in heeft en zal hebben, wat iemands potentieel is en dus ook wat iemand energie geeft of kost. Onze 
vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en scoort op de betrouwbaarheidsindex Cronbach’s 
Alpha maar liefst .84.



Waarom kiezen voor de 
Coretalents-aanpak?
De Coretalents-methode is compleet en genuanceerd. 

Quasi alle methodes die mensen inzicht in zichzelf willen verschaffen, slaan in hun zoektocht naar
efficiëntie de individuele eigenheden over. Mensen belanden zo in een hokje dat niet écht van henzelf
voelt en zo uiteindelijk geen écht bruikbare betekenis heeft. Wij brengen 23 kerntalenten in kaart die
stuk voor stuk ingeschaald worden als sterk, half of klein aanwezig én onderling gelinkt worden in hun
effect op elkaar. Dat maakt dat er 3 tot de 23e ofwel 94 miljard combinaties mogelijk zijn.

Via één methode kunnen we dus zeer persoonlijk werken: op maat en toch snel en efficiënt. Wist je
dat er bijvoorbeeld 81 combinaties alleen al rond creativiteit bestaan?



Waarom kiezen voor de 
Coretalents-aanpak?
De Coretalents-methode biedt jouw klanten een levenslang kompas.

Een Coretalents-profiel geeft mensen een levenslang geldig instrument: om positieve keuzes voor nu 
én de toekomst te maken. In organisaties is deze (zelf)kennis een noodzakelijke voorwaarde voor het 
uitbouwen van een menselijk én toekomstgericht beleid: een medewerker kan niet maximaal floreren 
of de juiste rol in een team of organisatie vinden en ten volle opnemen zonder deze zelfkennis.

We gaan we er dan ook prat op mensen en organisaties écht vooruit te helpen. Meer dan 40.000 
analyses en meer dan 30 jaar ervaring in werving, selectie, coaching, burn-/bore-out preventie, 
teamwerk, leiderschap, outplacement, … bewijzen dat onze methode wérkt. 



Waarom kiezen voor de 
Coretalents-aanpak?
De Coretalents-methode is oordeelloos en plezierig.

Onze methode vertrekt niet vanuit zelfbeoordeling en onderscheidt zich alleen al daarmee van
andere methoden. We vragen mensen niet naar hun interpretatie van wie ze zijn, wat ze graag doen
of wat ze goed kunnen. Onze methode is net onafhankelijk en bijzonder objectief. Op zelfbeoordeling
zit immers je eigen waardeoordeel in de weg.

We vragen via een plezierige vragenlijst wat mensen als kind graag speelden en hoe ze dat deden.
We kijken oordeelloos terug en dat vormt de solide basis voor onze analyse.





Schrijf je op tijd in
& geniet van 
€ 200 korting!
*Geldig tot 2 maanden voor de aanvang van de opleiding.



Aan het einde van 
de rit … 
• Krijg jij snel en accuraat zicht op de kern van jouw klanten 

zodat je meteen aan de slag kan met hun natuurlijke aanleg, 
ontwikkelingspotentieel en intrinsieke motivatie.

• Trek jij meer klanten aan die op eender welk kantelpunt in 
hun leven terug bij jou terecht kunnen, want een 
kerntalentenanalyse is levenslang geldig. 

• Maak jij deel uit van een community vol mens-gedreven 
professionals met ervaring in human resources, 
loopbaanbegeleiding, studiekeuzebegeleiding, coaching, 
organisatieontwikkeling, …

• Kan je jezelf blijven bijscholen. Masterclasses zorgen ervoor 
dat je vanuit specifieke toepassingen steeds een link met de 
kerntalenten kan leggen. Via ‘Refine the Professional’-sessies, 
de jaarlijkse ‘Dag van de Analist’ en de besloten ‘Spiegelgroep’ 
houd je contact met je collega’s en vind je steeds steun.



Wat vinden de 
Coretalents-analisten 
zelf over deze opleiding?



“De Coretalents-methode is een heel 
krachtige tool voor iedereen die mensen in 
hun kracht wil plaatsen en tijdens de 
opleiding was het puur genieten van de 
energie van Danielle.” - Sylvia

“Ik zou de opleiding zeker aanbevelen aan 
collega’s: ze is goed opgebouwd, zeer 
leerrijk en de inhoud vormt simpelweg een 
stevige, solide basis om met vertrouwen 
aan coaching en consulting te doen: 10/10.”
- Leticia

“Perfecte aanpak op alle gebied. Bedankt 
om ons op deze manier te begeesteren. Het 
geeft zoveel inzicht in jezelf en in anderen –
fantastisch gewoon.” - Maddy

"In de voorbije jaren werkte ik met 
verschillende analysetools en 
persoonlijkheidstesten, maar geen enkele 
gaf me dezelfde voldoening … De 
Coretalents-methode is voor mij dé ideale 
methodiek om echt potentieel, drive en 
energie in kaart te brengen.” - Leen

“Sterk aan deze opleiding is dat ze zeer 
methodisch is opgebouwd en strak 
gestructureerd en uitgewerkt is. Zelf ben ik 
heel geïnteresseerd in persoonlijke 
ontwikkeling en ik ga deze methode 
toepassen in loopbaanbegeleidingen en 
studiekeuzebegeleidingen … en ik vind het 
fijn om tot een levend netwerk te 
behoren!” - Ann
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