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Talentenwijzer biedt een toolkit voor talentontwikkeling. Deze 
toolkit helpt je om het beste uit jezelf en uit je studie te halen. 
Waar ben jij van nature goed in? Wat vind je leuk om te doen? 
Waarin wil jij 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 je tekort komingen, 
maar vooral ook aandacht moet besteden aan het ontwikkelen 
van je kwaliteiten. Het programma heeft een degelijke weten-
schappelijke basis. In verschillende onderzoeken is een positief 
e� ect aangetoond op de motivatie, inzet en prestaties van 
studenten. In de Verenigde Staten wordt in het hoger onderwijs 
veel met deze benadering gewerkt.

DE TALENTENWIJZERMETHODE BESTAAT UIT DRIE ONDERDELEN:
•  de talententest op de website.
•  het werkboek Talentenwijzer met groepsoefeningen en 

individuele talentontwikkelingsoefeningen.
•  de website bij het boek met video’s, achtergrondinformatie, 

handreikingen en downloads voor docenten en studenten.

Talentenwijzer wordt gebruikt bij studieloopbaanbegeleiding, 
introductieprogramma’s, studievaardigheidstrainingen, mentor-
klassen, 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 e� ectiviteit van 
de sterke-kanten-benadering. Als docent-onderzoeker is hij ver-
bonden aan NHL-Stenden Hogeschool.

www.boomstudent.nl
www.boomhogeronderwijs.nl
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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 sterkekantenbenadering (strengthsbased development). 
De kern van deze benadering is dat je niet alleen moet werken aan je tekortkomingen, maar 
vooral ook aandacht moet besteden aan je talenten, kwaliteiten en sterke kanten. In veel 
landen wordt al met deze benadering gewerkt. Het programma is gebaseerd op actuele 
wetenschappelijke inzichten. In verschillende onderzoeken is een positief effect op de moti-
vatie, inzet en prestaties van studenten aangetoond (Hiemstra, Bohlmeijer & Van Woerkom, 
2021; 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.

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 de website bij het boek.
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.
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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 
ervaringen. Vragen, opmerkingen en suggesties kun je mailen naar djoerd.hiemstra@
nhlstenden.com.
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Inleiding voor docenten

Hoe creëren we een stimulerend leerklimaat waarin studenten het beste uit zichzelf kunnen 
halen? Talentenwijzer is een beproefde methode die docenten helpt hun onderwijs meer 
talentgericht vorm te geven.

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 je klassikaal of in werkgroepen kunt doen om het individuele 
programma te ondersteunen (deel II).

• De website bij het boek
Een website met video’s, achtergrondinformatie, handreikingen en downloads voor 
docenten en studenten.

Welkom op de online omgeving
Talentenwijzer

	Talententest
	Downloads oefeningen & 

werkformulieren
	Instructievideo’s
	Talentenwijzerkaartspel

Extra voor docenten
	Uitgebreide docentenhandleiding
	Artikelen
	Video’s
	Studentvolgsysteem
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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 beroepsonder-
wijs gebruikt. Er zijn verschillende manieren waarop docenten Talentenwijzer in de praktijk 
gebruiken:

• Als keuzemenu
Veel docenten gebruiken Talentenwijzer op ‘eclectische wijze’. De individuele oefeningen 
in deel I en de groepsoefeningen in deel II zijn gemakkelijk in te passen in bestaande les-
programma’s en kunnen worden gebruikt bij workshops en trainingen. Voor de meeste 
oefeningen moeten de deelnemers eerst de Talentenwijzertest hebben ingevuld (oefe-
ning 2, deel I). Als je 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 ontwikkelen van talenten (Hiemstra, Bohl-
meijer, & Van Woerkom, 2021). Wijs studenten erop dat een talent niet iets is wat je bent, 
maar iets waar je aan moet werken. Hierna zie je een voorbeeld van een keuzemenu.

Talentgericht coachen: hoe doe je dat?

Op de website bij het boek vind je een uitgebreide handleiding voor docenten, 
coaches en begeleiders, met een toelichting op zowel de theorie als de praktische 
toepassing van de sterke-kanten-benadering in het onderwijs. Daarnaast vind 
je op de website video’s waarin experts de talentgerichte benadering toelichten. 
Zo vertelt onderwijskundige Saskia Tjepkema hoe zij studenten en professionals 
coacht op hun sterke kanten en licht pedagoog Luk Dewulf toe hoe hij de sterke-
kanten-benadering gebruikt bij de opleiding en ontwikkeling van studenten en 
professionals.
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Figuur 1 Talentenwijzer als keuzemenu

Het is natuurlijk het beste om alle oefeningen te doen, maar het is ook mogelijk om het 
werkboek als keuze menu te gebruiken en zelf een korte reeks van opeenvolgende oefenin-
gen samen te stellen. In figuur 1 zie je twee voorbeelden. Het groene traject is een voorbeeld 
van een individueel traject waarbij een student eerst haar talenten identificeert met behulp 
van de Talentenwijzertest (oefening  2), vervolgens haar talenten beter leert kennen door 
middel van het talenteninterview (oefening 5), daarna activiteiten bedenkt om één van 
haar talenten verder te ontwikkelen (oefening 18) en tot slot een concrete planning maakt 
om een aantal van deze activiteiten uit te voeren (oefening 19). Het oranje traject is een 
voorbeeld van een traject waarbij een aantal studenten die als team gaan samenwerken 
in een praktijkproject eerst ieder voor zich hun talenten identificeren met behulp van de 
Talentenwijzertest (oefening 2), vervolgens een voorstelrondje doen aan de hand van hun 
talenten (groeps oefening 2), daarna elkaars talenten beter leren kennen door middel van de 
talentenspeeddate (groepsoefening 7), om vervolgens te onderzoeken hoe de talenten van 
elk teamlid zo goed mogelijk kunnen worden ingezet bij het project (groepsoefening 12).

• Als cursus
Talentenwijzer is oorspronkelijk ontwikkeld als cursus. Je 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 
bespreek je vervolgens deze oefeningen en doe je een aantal groepsoefeningen uit deel II. 
Aan het eind van de cursus beschikken de studenten over een goed doordacht Persoon
lijk 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 
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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: je talenten benoemen, je talenten 
beter leren kennen, je talenten effectief gebruiken, je ontwikkelingsdoelen bepalen en je 
talenten optimaal ontwikkelen. Een logisch moment voor een begeleidingsgesprek is na 
afloop van elke stap. Als er minder tijd is, probeer dan in ieder geval een gesprek in te 
passen na stap 1, als de studenten hun talenten hebben geïdentificeerd en na stap 5, als 
de studenten hun Persoonlijk Excellentie Plan hebben opgesteld. Op de website 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 je 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.

Op de website vind je een uitgebreide docentenhandleiding met meer informatie over het 
toepassen van de talentgerichte benadering

We wensen je heel veel plezier bij het werken met Talentenwijzer! We zijn benieuwd naar 
de ervaringen. Vragen, opmerkingen en suggesties kun je mailen naar djoerd.hiemstra@
nhlstenden.nl.
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Waar ben jij van nature goed in? Wat vind je leuk om te doen? 
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inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en leren je hoe je deze optimaal 
kunt gebruiken en ontwikkelen in je studie, werk en vrije tijd.
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maar vooral ook aandacht moet besteden aan het ontwikkelen 
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studenten. In de Verenigde Staten wordt in het hoger onderwijs 
veel met deze benadering gewerkt.

DE TALENTENWIJZERMETHODE BESTAAT UIT DRIE ONDERDELEN:
•  de talententest op de website.
•  het werkboek Talentenwijzer met groepsoefeningen en 

individuele talentontwikkelingsoefeningen.
•  de website bij het boek met video’s, achtergrondinformatie, 

handreikingen en downloads voor docenten en studenten.

Talentenwijzer wordt gebruikt bij studieloopbaanbegeleiding, 
introductieprogramma’s, studievaardigheidstrainingen, mentor-
klassen, 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 e� ectiviteit van 
de sterke-kanten-benadering. Als docent-onderzoeker is hij ver-
bonden aan NHL-Stenden Hogeschool.

www.boomstudent.nl
www.boomhogeronderwijs.nl
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