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Inschrijvingsformulier 
10-daagse opleiding tot Erkend Coretalents-analist 

Theorie: 30/9/22, 7/10/22, 14/10/22 & 28/10/22 
Practica: 18/11/22, 2/12/22, 16/12/22 & 13/1/23 
Mondelinge proef: 9/2/23 en/of 10/2/23 (voor- of namiddag) 
Verankeringsdagen: 21/4/23 & 9/6/23 (+ diploma-uitreiking) 
 
Radisson Blu Hotel, Koningin Astridplein 7B, 2018 Antwerpen 

Wij ontvangen je ondertekende inschrijving (bladzijden 1 en 2 van dit document) graag op: 
dirk@coretalents.eu of via fax op nummer: + 32 16 82 04 80. Je krijgt snel bericht van 
ontvangst; we reserveren je deelname definitief na ontvangst van je betaling. 

 

Voornaam en naam  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mailadres   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

GSM nummer   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Organisatie   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Afdeling & functie  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Facturatieadres  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………………………….. 

BTW nummer   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je betaling van € 4.950 bij inschrijving tot en met 31.07.22, of € 5.150 vanaf 01.08.22 wordt 
verwacht binnen 8 dagen factuurdatum. De prijzen zijn per persoon. Vanaf de 3de persoon 
van dezelfde juridische entiteit krijg je een korting van € 200 per persoon. Alle bedragen 
gelden exclusief BTW. In de prijs is begrepen: 

• Catering bij ontvangst en pauzes, lunch en koffie, thee & frisdranken, 
• Alle documentatie en lesmateriaal voor zowel de theorie als de oefeningen, 
• Gratis gebruik van de Coretalents-vragenlijst voor de gehele duur van je erkenning, 
• Vermelding op de website van Coretalents. 
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Inschrijven betekent dat je akkoord gaat met de voorwaarden voor toepassing van de 
Coretalents-methode en dat je ook bevestigd dat je hebt kennis genomen van de Annex: 
praktische informatie (bladzijde 3 tot en met 5) van dit formulier. Dit houdt ook in dat 
Coretalents / Danielle Krekels te allen tijde eigenaar blijft van het intellectueel 
eigendomsrecht van de kerntalenten en de eruit gedistilleerde systemen, documenten, 
producten enzovoort.  

De inhoud van de cursus of van andere materialen die je ter beschikking worden gesteld 
zijn strikt copyright beschermd en mag je nooit met anderen delen, ter inzage geven of 
doorgeven zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.  

De licentie geeft aan de Erkende Analist het recht op het toepassen van de Coretalents-
methode. Een cursist of analist heeft echter niet het recht om opleidingen of  trainingen te 
geven, producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen op basis van (een van de) 
kerntalenten zonder voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst met Coretalents / 
Danielle Krekels. 

Algemene voorwaarden inschrijving 

Coretalents beslist wie ze als deelnemer aanvaardt of weigert. In geval van weigering wordt 
dit binnen de acht werkdagen per e-mail meegedeeld. Je inschrijving is pas definitief nadat 
je het volledige inschrijvingsformulier hebt ingevuld, ondertekend én het cursusgeld hebt 
betaald.  

De inschrijvingen lopen in volgorde van ontvangst. In geval het maximum aantal 
deelnemers wordt bereikt, komt er een wachtlijst. Wij lichten je hiervan in en brengen je 
binnen de kortst mogelijke tijd op de hoogte van een eventueel vrijgekomen plaats.  
Annulering dient schriftelijk (per post of per e-mail met lees- én ontvangstbevestiging) te 
gebeuren. De poststempel of de e-mail ontvangstdatum geldt als annuleringsdatum.  

o Annulering van je inschrijving kan na afhouding van € 250 dossierkosten tot max. 30 
kalenderdagen voor de aanvang van de cursus en mits 50% afhouding tot max. 14 
kalenderdagen. Nadien is er helaas geen terugbetaling meer mogelijk.  

o Vervanging door een andere persoon kan mits aanvaarding door Coretalents. Indien je 
dit pas meldt binnen 5 kalenderdagen voor de startdatum van de cursus, wordt € 250 
in rekening gebracht voor aanpassingskosten.  

Bij eventuele betwistingen komen we graag tot een overeenkomst via een Erkend 
Bemiddelaar of Mediator. 

Voor akkoord: 

datum:     ………………………………      naam:      ………………………………………………………………… 

         handtekening:     ………………………………………………………………… 

mailto:info@coretalents.eu
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ANNEX 
Praktische informatie 

 
Doelgroep 
 

Deze training richt zich tot professionals die de Coretalents-methode beroepshalve willen 
aanwenden zoals 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. Kortom: iedereen die professioneel met 
mensen werkt, hen begeleidt of adviseert bij zelfontwikkeling en/of het maken van keuzes. 

Elke deelnemer die in de cursus nauwgezet meewerkt, de oefeningen thuis maakt en de 
nodige inspanningen levert om het geleerde in te studeren en in te oefenen, is na afloop in 
staat om volledig zelfstandig een accurate Coretalents-analyse uit te voeren en een 
professioneel, levenslang geldig kerntalentenverslag op te stellen. 

Programma (data, uren, locatie) 

De opleiding neemt 10 dagen in beslag: 4 theoriedagen, 4 practicumdagen en 2 
verankeringsdagen die volgen na het slagen voor het examen tot Junior Coretalents-
analist.  

Het programma voor de lesdagen ziet er als volgt uit: 
 

• 8u30: Ontvangst met koffie/thee 
• 9u00: Start cursus 
• 10u30: Pauze 
• 12u30- 14u: Lunch 
• 15u30: Pauze 
• 17u30: Einde 
 

De lessen gaan door in het Radisson Blu Hotel, Koningin Astridplein 7B, 2018 Antwerpen 

 

Vorm 

De opleiding is zeer interactief van aard: de Coretalents-methode wordt op een levendige 
manier uitgespit, aangeleerd en ingeoefend. We vullen de professioneel uitgewerkte cursus 
aan met levendige lessen en PowerPoint-presentaties voor de theoretische 
uiteenzettingen. 

mailto:info@coretalents.eu
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Er komen veel praktische voorbeelden aan bod en er is voldoende ruimte voor discussie en 
vragen. De individuele en groepsoefeningen verhogen het juiste begrip en bieden volop 
kans tot groei en verbetering. Vragen over de leerstof stel je tijdens de lessen. Extra 
begeleiding kan, maar is in principe niet nodig. Tijdens de lessen laten we onze telefoons, 
laptops, … links liggen om ons volledig en ongestoord onder te dompelen in de materie. 

Verloop 

Tijdens de eerste 8 dagen van de opleiding leiden we jou op tot Junior Coretalents-analist. 
We besteden 4 dagen aan theorie en 4 dagen aan practica. Daarna volgt een examen dat 
bestaat uit: 

• een theoretisch deel dat je thuis (open boek) maakt, 
• een praktische analyse die je uitvoert met begeleiding van een Coretalents-

examinator, 
• een gedetailleerd kerntalentenanalyseverslag. 

De criteria voor elk examenonderdeel zitten in je cursusmap bij het begin van de opleiding. 
Nadat je jouw initiële diploma van Junior Analist behaald hebt, volg je 2 verankeringsdagen. 
Daar herneem je moeilijke theorie en concrete casusbesprekingen. Daarna krijg je jouw 
finale Erkenning tot Coretalents-analist. 

Inhaallessen en herexamens 
 
Mis je een theorie- of verankeringsdag, dan is een inhaalles nodig voor aanvang van de 
volgende cursusdag. Daarvoor spreek je een van onze trainers aan. De kostprijs bedraagt 
€ 125 per uur. Reken erop dat je gemiddeld 4 uur begeleiding nodig hebt per gemiste 
lesdag. Mis je een practicumdag, dan overleg je met je trainer hoe je die kan inhalen. 
Een eventueel theoretisch herexamen kan je afleggen na zes weken en is kosteloos; een 
eventueel praktisch herexamen (analyse & verslag) mag je inplannen na een oefenperiode 
van twee maanden en kost € 475. Mocht je dan nog niet slagen, mag je de opleiding 
opnieuw volgen met betaling van de catering- & organisatiekosten van € 65/dag en de 
examenkost van € 475. Alle bedragen zijn excl. btw. 
 

De verankeringsdagen maken integraal deel uit van je opleiding en deelname is verplicht. 
Je volgt de verankeringsdagen binnen de groep waarin je gestart bent.  
 
Indien dat niet kan, mag je - indien mogelijk - aansluiten bij een andere groep, maar je 
dient de beide verankeringsdagen te volgen binnen het jaar (uiterlijk 365 kalenderdagen) 
waarin je Junior analist werd. Is dat niet het geval, dan dien je eerst opnieuw te slagen in 
een theoretisch en een praktisch herexamen vooral je opnieuw aan verankeringsdagen kan 
deelnemen en zo je Erkenning als Coretalents-analist kan behalen. Aan deze herexamens 
is een kost van € 650 (excl. btw) verbonden. 
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Jouw erkenning als Coretalents-analist 
 

Na deelname aan alle sessies en het succesvol afronden van de drie examenonderdelen, 
heb je recht op de licentie van Erkend Coretalents-analist en word je - als je dat wil - op 
onze website vermeld. Jouw Erkenning als Coretalents-analist blijft geldig onder enkele 
voorwaarden.  
Zo word je verondersteld om jaarlijks minimaal 1 verdiepingsdag te volgen, want dat 
waarborgt de kwaliteit van het werken met onze Coretalents-methode. Je verdiept en 
houdt daarmee ook je kennis op peil en je blijft op de hoogte van alle nieuwe inzichten. We 
verwachten ook dat je je houdt aan de ethische, copyright- en (kwaliteits)normen en 
waarden van Coretalents.  
Slechts na overleg met de Adviesraad heeft Coretalents het recht de Erkenning van een 
analist om deze reden af te nemen. We willen immers dat elke analist met de Coretalents-
methode omgaat op een manier die de kwaliteit én het werk van andere analisten niet 
ondergraaft. Uiteraard heb je daarbij altijd recht op woord en wederwoord. 
 

Contactinfo 

Zit je nog met een vraag? Contacteer ons via info@coretalents.eu of bel ons op +32 16 82 
04 82.  We helpen je met plezier verder!  
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