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Een studierichting kiezen op 14, 16 en zelfs 18 jaar is geen sinecure!
Dikwijls doen jongeren dit onvoldoende doordacht, met te weinig objectieve elementen of
vanuit een insteek die niet past bij de toekomstige student zelf.
Dit heeft al te vaak een verkeerde studiekeuze tot gevolg waarvan de student de gevolgen een

leven lang met zich meedraagt op economisch, financieel, emotioneel en/of psychosociaal
vlak.
Vanuit Coretalents willen wij mensen duurzaam positief in hun kracht zetten, zodat zij keuzes
kunnen maken waar ze na 25 jaar nog gelukkig mee zijn.
En dat begint bij het maken van de juiste studiekeuze!
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Ons vertrekpunt …
We luisterden naar de verzuchtingen van jongeren én hun

ouders en stelden vast dat:
o meer dan 60% van de eerstejaarsstudenten niet slaagt voor
de opgenomen studiepunten
o de bestaande studiekeuzetesten meestal onvoldoende zijn
om jongeren zelfstandig een passende keuze te laten maken
o men vertrekt vanuit een korte-termijn blik (punten op het
rapport, …) terwijl op die leeftijd de resultaten vaak mee

worden bepaald door allerhande andere factoren en niet
het volledige potentieel van de jongere laten zien

Coretalents vertrekt vanuit APIM om alle (nog
verborgen) kerntalenten te ontdekken en die mee te
nemen in het studiekeuzeproces.
Een Coretalents-studiekeuze traject start vanuit een

compleet, genuanceerd zicht op de jongere in àl zijn
aspecten: kerntalenten, maar ook waarden,
motivatoren, inspiratoren, interesses, verlangens en
behoeften, vaardigheden en competenties …
Wij spelen niet met de toekomst van mensen!
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Waarom de opleiding tot Coretalents studiekeuze-expert?
We onderzochten de bestaande opleidingen rond studiekeuze en zagen dat de kwaliteit ervan

niet beantwoordt aan de standaarden van Coretalents.
En dus … sloegen Ilse Voeten, Goele Luyts, Ageeth van der Velden en Danielle Krekels de handen
in elkaar om een hoogstaande, neen: DÉ TOP-opleiding uit te bouwen die onze Coretalentsanalisten alles biedt wat nodig is om jongeren wel een PASSENDE studiekeuze te helpen maken.

Een opleiding die niet enkel door analisten wordt gegeven maar waarvoor we ook beroep doen
op top-experten én waarvoor prof. dr. Dick Swaab al zijn medewerking heeft toegezegd.
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Opbouw van de vijfdaagse opleiding
•

Jongerenbrein en leerstoornissen (door prof. dr. Dick Swaab)

•

Hoogbegaafdheid

•

Growth & fixed mindset

•

Executieve functies

•

Motivatie

•

Onderwijslandschap in België en Nederland (aparte sessies)

•

Theoretische en praktische kennismaking met bestaande studiekeuze-instrumenten

•

23 (!) Tools leren kennen en toepassen om een begeleiding op maat te faciliteren

•

Matching-instrument voor de top 3-5 studiekeuzes met het Coretalents-profiel

•

Jongere een tool geven om de finale studiekeuze uit te leggen bij zijn stakeholders
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What’s in it for you, als Coretalents-analist?
Wij bieden je een professionele top-opleiding die als dusdanig ook de nodige weerklank zal
vinden in de markt en waardoor je:
o een doorgedreven professionele onderbouw voor jouw studiekeuze-expertise krijgt
o een nieuw kwaliteitslabel op je Coretalents-voorstelling
o een unieke toolbox om de begeleiding van je klanten te faciliteren
o meer cliënten kan aantrekken
o een correcte renumeratie van jouw inspanningen krijgt

o blije, gelukkige, tevreden klanten hebt – ook op lange termijn!
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Praktische informatie
Opleidingsdagen in 2023
dinsdagen 31/1, 7/2, 28/2, 7/3 & 28/3 met examen en diploma-uitreiking
Plaats
Radisson Blu Astrid Hotel – Antwerpen
Dagindeling
9u – 17u30
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Jouw lesgevers
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Prof.Dr. Dick Swaab
Professor dr. Dick Swaab is moleculair bioloog, arts en hersenonderzoeker van
wereldfaam.
Hij was directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen van 1978 tot 2005, oprichter
van de Nederlandse Hersenbank, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam, hoogleraar aan de Zhejiang Universiteit in Hangzhou en onderzoeksleider
aan het Nederlands Herseninstituut rond Depressie, Alzheimer en Suïcide.
Dick maakt van de 2 onderwerpen “Het jongerenbrein” en “Leerstoornissen”
interactieve sessies met ruimte voor Q&A en debat.

Coretalents | + 32 16 82 04 82 | info@coretalents.eu | www.coretalents.eu

Ilse Voeten
Ilse begeleidt dagelijks jongeren tussen de 16 en 25 jaar die in hun studies de
verkeerde weg zijn ingeslagen. Via kansentrajecten is zij de schakel tussen het
onderwijs, de bedrijfswereld en VDAB en helpt ze jaarlijks een 50-tal jongeren klaar
te stomen voor de arbeidsmarkt via een duaal leren traject. Daarnaast ondersteunt

zij Centra voor Leren en Werken in hun transitie naar het reguliere secundair
onderwijs.
Als moeder van 3 pubers heeft ze zelf ervaren dat een juiste studiekeuze voor haar
kinderen geen kinderspel is. Zij kijkt graag naar de student in totaliteit.
Vanuit haar studies Integratieve Psychotherapie weet ze dat er meer nodig is dan
enkel kennis van bestaande vaardigheden, competenties en interesses om de
student vol zelfvertrouwen een goede start te geven in het verder studeren.
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Goele Luyts
Goele Luyts heeft als missie: mensen helpen hun talenten en potentieel te
ontdekken om de beste versie van zichzelf te worden.
Zo heeft ze na haar master taal- en letterkunde 25 jaar met hart en ziel voor de klas
gestaan. Steeds op zoek naar betere manieren om mensen te empoweren, heeft ze
verschillende opleidingen gevolgd waarin de mens centraal staat.
Ze werkt nu als kerntalentenanalist, coach (inspirerend en oplossingsgericht) en
trainer met een expertise in studiekeuze- en loopbaanbegeleiding, persoonlijk
leiderschap, verbindende communicatie en mindfulness. Als moeder van 4 zonen is
ze bovendien een ervaringsdeskundige in het begeleiden van jongeren.
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Ageeth van der Velden
Ageeth werkte ruim 12 jaar in het Nederlandse MBO en HBO, zowel met volwassenen
als jongeren.
Zij deed ervaring op met veel verschillende aspecten: voorlichting aan potentiële
studenten en hun ouders, intakes / toelating, ontwikkeling van curricula / examens /
lesmateriaal, accreditatie, inspectie, studieloopbaan- en stagebegeleiding,
lesgeven, examens afnemen.
Ageeth kijkt er naar uit om al die opgedane kennis en ervaring te delen en onze
cursisten wegwijs te maken in het Nederlandse onderwijs!
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Danielle Krekels
Danielle voorstellen hoeft niet echt meer …
Met veel enthousiasme en gedrevenheid nam ze ook in de ontwikkeling van deze
opleiding haar rol als ontdekker van de Coretalents-methode op en leverde waar
nodig inzichten en uitdiepingen voor de matching van de mogelijke studiekeuzes.
In deze opleiding begeleidt Danielle alle theorie en praktische oefeningen die
rechtstreeks een link naar de kerntalenten leggen, en zorgt ze er op de haar
gekende manier natuurlijk voor dat de groepsenergie op peil blijft.
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Prijs
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De prijs voor deze vijfdaagse opleiding (inclusief: lesmateriaal, documentatie, lunch en

versnaperingen tijdens de pauzes) bedraagt 2.860 € excl. btw.
PS: gezien we voor deze opleiding ook beroep doen op externe experten kunnen we de
getrouwheidskorting jammer genoeg niet toepassen.

Vlaamse ondernemingen kunnen ook voor deze opleiding beroep doen op de KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer Coretalents: DV.O212344.
Het aantal deelnemers is beperkt, dus schrijf je nu al in via: https://forms.office.com/r/3G5pUKTszX

Tot
snel!
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