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Talentenwijzer is een talentontwikkelingsprogramma dat je helpt het beste uit jezelf en uit  
je studie te halen. Waar ben jij van nature goed in? Wat vind je leuk om te doen? Waar wil jij  
in uitblinken? De oefeningen in dit werkboek geven je inzicht in je persoonlijke kwaliteiten  
en leren je hoe je deze optimaal kunt gebruiken en ontwikkelen in je studie, werk en vrije tijd.

Talentenwijzer is gebaseerd op de sterke-kanten-benadering. Dat houdt in dat je niet 
alleen moet werken aan het verminderen van je tekortkomingen, maar vooral ook aandacht 
moet besteden aan het ontwikkelen van je kwaliteiten. In de Verenigde Staten wordt in het 
hoger onderwijs al veel met deze benadering gewerkt. Het programma heeft een degelijke 
wetenschappelijke basis. In verschillende onderzoeken is een positief effect aangetoond op 
de motivatie, inzet en prestaties van studenten.

De Talentenwijzermethode bestaat uit drie onderdelen:
• de talententest op www.talentenwijzer.com.
•  het werkboek Talentenwijzer met groepsoefeningen en individuele talentontwikkelings- 

oefeningen.
•  de Handleiding talentgericht coachen voor docenten op www.talentenwijzer.com met 

informatie over het werken met de Talentenwijzermethode.

In deze tweede druk zijn meer groepsoefeningen opgenomen. De website is nu responsive, 
waardoor hij beter op smartphone en tablet te gebruiken is.

Talentenwijzer wordt gebruikt bij studieloopbaanbegeleiding, introductieprogramma’s, studie- 
vaardigheidstrainingen, mentorklassen, stagevoorbereidingen, excellentieprogramma’s en 
sollicitatietrainingen. Talentenwijzer biedt docenten een praktisch instrument om studenten 
te coachen en te begeleiden bij hun ontwikkeling tot bevlogen professionals.

Dr. Djoerd Hiemstra is psycholoog. Hij is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen  
op onderzoek naar de effectiviteit van de sterke-kanten-benadering. Djoerd Hiemstra is als 
docent-onderzoeker verbonden aan NHL-Stenden Hogeschool.
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Met behulp van onderstaande unieke activeringscode kunt u toegang krijgen tot www.talentenwijzer.com voor 
extra materiaal.
Deze code is persoonsgebonden en gekoppeld aan de tweede druk. Na activering van de code is de website twee jaar 
toegankelijk. De code kan tot zes maanden na het verschijnen van een volgende druk geactiveerd worden.
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Inleiding voor studenten

Welkom bij Talentenwijzer!

Hoe zou het zijn als je je talenten volledig zou kunnen ontwikkelen? Als je zou kunnen 
studeren op een manier die perfect bij jouw kwaliteiten past? Als je je energie zou kunnen 
steken in die dingen die jij het allerliefste doet? Als je het werk zou kunnen doen waar jij 
voor in de wieg bent gelegd?

Talentenwijzer is een talentontwikkelingsprogramma dat je helpt het beste uit jezelf en uit 
je studie te halen. Het programma is bedoeld om je te ondersteunen bij je persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. Wat zijn jouw talenten? Wanneer ben jij op je best? Waar haal 
jij voldoening uit? Waar wil jij echt goed in worden? Talentenwijzer helpt je om inzicht te 
krijgen in je persoonlijke kwaliteiten en deze optimaal te gebruiken en te ontwikkelen in je 
studie, werk en vrije tijd.

Talentenwijzer is gebaseerd op de zogenoemde sterkekantenbenadering (strengthsbased 
development). De kern van deze benadering is dat je niet alleen moet werken aan je tekort-
komingen, maar vooral ook aandacht moet besteden aan je talenten, kwaliteiten en sterke 
kanten. In de Verenigde Staten wordt in het hoger onderwijs al veel met deze benadering 
gewerkt. Het programma is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten. In verschil-
lende onderzoeken is een positief effect op de motivatie, inzet en prestaties van studenten 
aangetoond (Louis, 2009).

Hoe dit werkboek te gebruiken?

Deel I: Individuele oefeningen

In deel I vind je twintig individuele oefeningen. De oefeningen vormen een samenhangend 
talentontwikkelingsprogramma. Je kunt dit programma in principe geheel zelfstandig door-
lopen. Maar het helpt natuurlijk als je de resultaten bespreekt met een coach of begeleider. 
Als dit niet vanuit je opleiding is geregeld, zoek dan zelf een docent, studieloopbaanbegelei-
der of medestudent met wie je de uitkomsten bespreekt.
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Het individuele programma in deel I bestaat uit vijf opeenvolgende stappen:
1. Je talenten benoemen

In stap 1 benoem je je talenten: waar ben jij van nature goed in? Je maakt daarbij onder 
andere gebruik van de Talentenwijzertest op www.talentenwijzer.com.

2. Je talenten beter leren kennen
In stap 2 ga je je talenten nader onderzoeken: hoe hangen jouw talenten samen met je 
interesses, je voorkeuren en je successen?

3. Je talenten effectief gebruiken
In stap 3 leer je hoe je je talenten kunt gebruiken: hoe kun je je talenten zo goed mogelijk 
inzetten in je studie, werk en vrije tijd?

4. Je ontwikkelingsdoelen bepalen
In stap 4 bepaal je je langetermijndoelen: waar wil jij echt goed in worden?

5. Je talenten optimaal ontwikkelen
In stap 5 maak je een actieplan: wat ga jij doen om je talenten optimaal te ontwikkelen?

Als je alle oefeningen hebt gedaan, beschik je over een goed doordacht Persoonlijk Excellentie 
Plan.

Deel II: Groepsoefeningen

In deel II vind je veertien groepsoefeningen. Deze oefeningen kun je met de klas of met een 
team doen. Je doet ze in principe onder leiding van een docent of trainer, maar je kunt ze 
daarna ook heel goed zelfstandig toepassen, bijvoorbeeld als je in een projectgroep werkt.

Er zijn korte oefeningen die je kunt gebruiken om een vergadering mee te openen en langere 
oefeningen die je kunt doen tijdens een workshop of studiedag. Er zijn oefeningen om de 
sfeer binnen een team te verbeteren, om elkaars talenten beter te leren kennen, om de taken 
en rollen binnen het team te verdelen, om elkaar te ondersteunen bij het ontwikkelen van 
talenten en sterke kanten, en oefeningen om je voor te bereiden op sollicitaties.

We wensen je heel veel plezier en succes met Talentenwijzer! We zijn benieuwd naar je erva-
ringen. Vragen, opmerkingen en suggesties kun je mailen naar d.hiemstra@nhl.nl.
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Inleiding voor docenten

Hoe creëren we een stimulerend leerklimaat waarin studenten het beste uit zichzelf kunnen 
halen? Talentenwijzer is een nieuwe talentontwikkelingsmethode die hier een waardevolle 
bijdrage aan kan leveren.

Talentenwijzer is gebaseerd op de zogenoemde sterkekantenbenadering (strengthsbased 
development).  De kern van deze  benadering is dat de talenten, persoonlijke kwaliteiten 
en sterke kanten het vertrekpunt vormen voor de opleiding en ontwikkeling van de student.

Talentenwijzer biedt docenten een praktisch instrument om studenten te coachen bij het 
identificeren en ontwikkelen van hun talenten. De methode bestaat uit drie onderdelen:
• De Talentenwijzertest

Een zelf-assessmentinstrument waarmee studenten hun talenten kunnen identificeren.
• Het werkboek Talentenwijzer

Dit werkboek, met individuele oefeningen die studenten zelfstandig kunnen doen (deel I) 
en groepsoefeningen die u als docent in de klas kunt doen om het individuele program-
ma te ondersteunen (deel II).

• De website www.talentenwijzer.com
Een website met achtergrondinformatie, handreikingen en downloads voor docenten die 
met de Talentenwijzermethode werken.
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Hoe dit werkboek te gebruiken?

Talentenwijzer kan worden gebruikt bij  studieloopbaanbegeleiding, introductieprogram-
ma’s, studievaardigheidstraining, mentorklassen, minoren, projecten, stagevoorbereiding, 
excellentieprogramma’s en sollicitatietraining. De methode is ontwikkeld voor het hoger 
beroepsonderwijs, maar wordt ook op universiteiten en in het middelbaar beroepsonderwijs 
gebruikt.

Er zijn verschillende manieren waarop docenten Talentenwijzer in de praktijk gebruiken:
• Losse oefeningen

Veel docenten gebruiken Talentenwijzer op ‘eclectische wijze’. De groepsoefeningen in 
deel II zijn gemakkelijk in te passen in bestaande lessen en kunnen worden gebruikt bij 
workshops en trainingen. Voor de meeste oefeningen moeten de deelnemers eerst de 
Talentenwijzertest hebben ingevuld (oefening 2, deel I). Als u Talentenwijzer op deze 
manier gebruikt, is het belangrijk om niet alleen oefeningen te doen die gericht zijn op 
het identificeren van talenten. Onderzoek laat zien dat de kracht juist schuilt in het ont-
wikkelen van talenten (Hiemstra & Bohlmeijer, 2013). Wijs studenten erop dat talent niet 
iets is wat je bent, maar iets waar je aan moet werken.

• Als cursus
Talentenwijzer is oorspronkelijk ontwikkeld als cursus. U kunt dit werkboek gebrui-
ken als basis voor een cursus van ongeveer vier tot acht lessen. Voorafgaand aan de les-
sen doen de studenten steeds een aantal individuele oefeningen uit deel I. In de lessen 
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bespreekt u vervolgens deze oefeningen en doet u een aantal groepsoefeningen uit deel II. 
Aan het eind van de cursus beschikken de studenten over een goed doordacht Persoonlijk 
Excellentie Plan, dat zij kunnen gebruiken als basis voor de keuzes die zij moeten maken 
in het vervolg van hun studie.

• Als individueel programma
De Talentenwijzermethode is zeer geschikt als hulpmiddel bij individuele coaching en 
begeleiding van studenten, bijvoorbeeld in het kader van de studieloopbaanbegeleiding, 
professionaliseringsleerlijn of loopbaanoriëntatie. Studenten kunnen de oefeningen in 
deel I van dit werkboek in principe geheel zelfstandig doorlopen. Daarbij helpt het als ze 
de resultaten af en toe kunnen bespreken met een coach of begeleider. Het individuele 
programma bestaat uit vijf opeenvolgende stappen (zie de inleiding voor studenten). Een 
logisch moment voor een begeleidingsgesprek is na afloop van elke stap. Als u minder 
tijd hebt, probeert u dan in ieder geval een gesprek in te passen na stap 1, als de studen-
ten hun talenten hebben geïndentificeerd en na stap 5, als de studenten hun Persoonlijk 
Excellentie Plan hebben opgesteld. Op de website www.talentenwijzer.com is een hand-
reiking voor het individuele coachingsgesprek opgenomen.

• Bij team- en projectwerk
In het beroepsonderwijs wordt steeds meer in projecten gewerkt, waarbij studenten in 
teams praktijkopdrachten uitvoeren. Voor hun opleiding is het essentieel dat studenten 
leren snel en effectief samen te werken in wisselende, multidisciplinaire teams. De oefe-
ningen in deel II van dit werkboek kunnen worden gebruikt om het werken in teams 
en in projecten te ondersteunen: als kennismakingsoefeningen, om de taken en rollen 
binnen een projectteam te verdelen, om de samenwerking te versterken of om de samen-
werking weer vlot te trekken. Het werkt het beste als studenten een teamoefening eerst 
een keer onder leiding van een docent of trainer hebben gedaan. Daarna zijn studenten 
vaak heel goed in staat om de oefening zelfstandig toe te passen bij het werken in teams.

• Als integrale benadering
In het ideale geval is de talentgerichte benadering integraal onderdeel van het onder-
wijsconcept van de opleiding: alle docenten hebben zelf het Talentenwijzerprogramma 
doorlopen, spreken de talententaal en stimuleren studenten om hun talenten te gebrui-
ken en te ontwikkelen. Een talentgerichte opleiding biedt studenten keuzemogelijkheden 
om zelf sturing te geven aan hun opleiding en ontwikkeling. Bij belangrijke mijlpalen 
tijdens de studie wordt een verband gelegd met de talenten van de studenten: bij de intro-
ductie, bij het studieadvies, bij het selecteren van keuzevakken en projecten, bij het kie-
zen van een afstudeerrichting, bij het zoeken van een stageplaats, bij het voorbereiden 
op de arbeidsmarkt, enzovoort. Kortom, de gehele opleiding is erop gericht studenten te 
helpen hun talenten te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

Een integrale benadering is het ideaal dat ten grondslag ligt aan dit Talentenwijzer-
programma. Dit betekent echter niet dat u de methode niet kunt toepassen wanneer nog 
niet aan deze voorwaarde is voldaan. Een integrale benadering is geen harde voorwaar-
de om de Talentenwijzer te kunnen gebruiken. Het begint vaak bij enkele enthousiaste 
docenten, waarna steeds meer docenten worden aangestoken door het inspirerende per-
spectief van de talentgerichte benadering: onderwijs dat erop is gericht de unieke kwali-
teiten van iedere student tot bloei te brengen.

We wensen u heel veel plezier bij het werken met Talentenwijzer! We zijn benieuwd naar 
uw ervaringen. Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar d.hiemstra@nhl.nl.

Talentenwijzer.indd   11 27/03/2018   13:46:33



Talentenwijzer.indd   12 27/03/2018   13:46:33



Deel I
Individuele oefeningen
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Je talenten benoemen

Inleiding

De eerste vier oefeningen van dit programma zijn bedoeld om erachter te komen wat jouw 
talenten zijn: waar ben jij van nature goed in?

Waarom is dit belangrijk? Omdat talenten de sleutel zijn tot zowel plezier in je werk als goe-
de prestaties. Talenten zijn positieve eigenschappen die typerend zijn voor jou als persoon. 
Ze zijn deels aangeboren, deels aangeleerd.

Vaak zijn we geneigd te denken dat het veel moeite kost om ergens goed in te worden. Voor 
een deel is dit ook zo. Als je ergens goed in wilt worden, zul je hier in de eerste plaats hard 
voor moeten werken (Ericsson, 2002).

Maar hard werken is maar een deel van het verhaal. Iets wat vrijwel alle mensen die uitblin-
ken gemeen hebben, is dat ze passie hebben voor hun vak (Vallerand e.a., 2007). Ze hebben 
er plezier in en ze krijgen er energie van. Dat moet ook wel, want waarom zou je er anders 
zo veel tijd en moeite in steken?

Eén van de belangrijkste doelen van dit talentontwikkelingsprogramma is dan ook om 
erachter te komen waar jouw passie ligt. Wat gaat jou goed af? Wat vind jij zo belangrijk en 
leuk om te doen dat het je eerder energie geeft, dan dat het je moeite kost?

Om daarachter te komen gaan we in deze eerste stap jouw talenten benoemen.
• In oefening 1 kijken we naar de situaties waarin jij op je best bent.
• In oefening 2 benoem je je talenten met behulp van de Talentenwijzertest.
• In oefening 3 vertaal je de uitkomst van de Talentenwijzertest in je eigen woorden.
• In oefening 4 kijken we hoe je talenten samenhangen met je grootste succes.

Stap 
1
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Oefening 1: Waar ben ik goed in, waar houd ik van?

Doel van de oefening

Een eerste beeld vormen van je talenten.

Toelichting

Deze eerste oefening is bedoeld als opwarmertje, om een eerste indruk te krijgen van je 
persoonlijke kwaliteiten.

Hiervoor kijken we naar de situaties waarin jij floreert. Wanneer ben jij op je best? Wat doe 
je het liefst? Waar ben je trots op?

De dingen waar je goed in bent, zijn vaak ook de dingen waar je het meeste plezier aan 
beleeft. Wat is het leukste project dat je ooit hebt gedaan? Met welke mensen werk je graag 
samen?

Instructie

• Noteer in steekwoorden de antwoorden die in je opkomen naar aanleiding van de vragen 
in het werkformulier (je kunt dit formulier ook downloaden van www.talentenwijzer.
com).

• Dit is een brainstormoefening. Het gaat er niet om het perfecte antwoord te geven. Er zijn 
meerdere antwoorden mogelijk. Noteer snel en zonder al te diep na te denken wat er in 
je opkomt.

• Kijk naar alle terreinen van je leven, dus niet alleen studie, maar ook werk, sport, hobby 
en vrije tijd.
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Stap 1   Je talenten benoemen 17

Werkformulier oefening 1: Waar ben ik goed in, waar houd ik van?

Vul het onderstaande formulier in.

1. Een leuke periode in mijn leven:

2. Activiteiten waaraan ik veel plezier beleef:

3. Mijn successen:

4.  Leuke opdrachten of projecten die ik heb gedaan:

5.  Mijn favoriete bezigheden: 
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6. Mijn beste eigenschappen:

7. Prestaties waar ik trots op ben:

8. Hoe een topdag er voor mij uitziet:

9.  Een mooi compliment dat ik heb ontvangen:

10.  Ik vergeet de tijd als:
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Stap 1   Je talenten benoemen 19

Oefening 2: Talentenwijzertest

Doel van de oefening

Je talenten benoemen.

Toelichting

Wat zijn jouw talenten? In de vorige oefening heb je hiervan al een beeld gekregen. In deze 
oefening zetten we de volgende stap, met behulp van de Talentenwijzertest.

De Talentenwijzertest is speciaal ontwikkeld om studenten te helpen hun sterke kanten te 
identificeren. De test onderscheidt 28 verschillende talenten. Het zijn persoonlijke kwalitei-
ten die waardevol zijn in studie- en werksituaties. Tezamen omvatten ze het gehele scala aan 
positieve menselijke eigenschappen.

De Talentenwijzertest is gebaseerd op het Big Five Model (Doddema-Winsemius & De Raad, 
2006), het meest gerenommeerde persoonlijkheidsmodel uit de psychologie. Het bijzondere 
van de Talentenwijzertest is echter dat er alleen naar positieve eigenschappen wordt geke-
ken. Het gaat erom te bepalen wat jouw kwaliteiten zijn.

De Talentenwijzertest bestaat uit 140 vragen. Iedere vraag is een stelling waarbij je moet 
aangeven in hoeverre deze stelling op jou van toepassing is. Geef je antwoord in de vorm 
van een cijfer van 1 tot en met 7. Geef een 1 als de stelling volstrekt niet op jou van toepas-
sing is en geef een 7 als de stelling volledig op jou van toepassing is.

De Talentenwijzertest is slechts een hulpmiddel om zelf jouw persoonlijke kwaliteiten te 
benoemen. Het resultaat hangt af van de antwoorden die jij geeft. Vul de vragen snel en 
intuïtief in. Beantwoord de vragen zo eerlijk mogelijk. Aan het eind krijg je meteen de uit-
komst: een overzicht van jouw persoonlijke kwaliteiten, gerangschikt van ‘meest op mij van 
toepassing’ tot ‘minst op mij van toepassing’.

Instructie

• Ga naar www.talentenwijzer.com.
• Vul de toegangscode in. Je vindt deze code op de colofonpagina van dit werkboek.
• Vul de Talentenwijzertest snel en intuïtief in. Beantwoord de vragen zo eerlijk mogelijk.
• Lees de uitkomst en vul je talenten-top-5 in op het volgende werkformulier.
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Werkformulier oefening 2: Talentenwijzertest

Mijn talenten-top-5

Talent 1

Talent 2

Talent 3

Talent 4

Talent 5

Talentenwijzer.indd   20 27/03/2018   13:46:36



H
iem

stra     TA
LE

N
TE

N
W

IJZE
R

Talentenwijzer is een talentontwikkelingsprogramma dat je helpt het beste uit jezelf en uit  
je studie te halen. Waar ben jij van nature goed in? Wat vind je leuk om te doen? Waar wil jij  
in uitblinken? De oefeningen in dit werkboek geven je inzicht in je persoonlijke kwaliteiten  
en leren je hoe je deze optimaal kunt gebruiken en ontwikkelen in je studie, werk en vrije tijd.

Talentenwijzer is gebaseerd op de sterke-kanten-benadering. Dat houdt in dat je niet 
alleen moet werken aan het verminderen van je tekortkomingen, maar vooral ook aandacht 
moet besteden aan het ontwikkelen van je kwaliteiten. In de Verenigde Staten wordt in het 
hoger onderwijs al veel met deze benadering gewerkt. Het programma heeft een degelijke 
wetenschappelijke basis. In verschillende onderzoeken is een positief effect aangetoond op 
de motivatie, inzet en prestaties van studenten.

De Talentenwijzermethode bestaat uit drie onderdelen:
• de talententest op www.talentenwijzer.com.
•  het werkboek Talentenwijzer met groepsoefeningen en individuele talentontwikkelings- 

oefeningen.
•  de Handleiding talentgericht coachen voor docenten op www.talentenwijzer.com met 

informatie over het werken met de Talentenwijzermethode.

In deze tweede druk zijn meer groepsoefeningen opgenomen. De website is nu responsive, 
waardoor hij beter op smartphone en tablet te gebruiken is.

Talentenwijzer wordt gebruikt bij studieloopbaanbegeleiding, introductieprogramma’s, studie- 
vaardigheidstrainingen, mentorklassen, stagevoorbereidingen, excellentieprogramma’s en 
sollicitatietrainingen. Talentenwijzer biedt docenten een praktisch instrument om studenten 
te coachen en te begeleiden bij hun ontwikkeling tot bevlogen professionals.

Dr. Djoerd Hiemstra is psycholoog. Hij is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen  
op onderzoek naar de effectiviteit van de sterke-kanten-benadering. Djoerd Hiemstra is als 
docent-onderzoeker verbonden aan NHL-Stenden Hogeschool.
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