
De 7 jongeren die hier aan bod komen zijn echt1. Ze hebben één voor één bijzonder veel sterktes en talenten in zich. Elk van deze jongeren zat 
op een bepaald moment en elk op hun manier vast. Een kerntalentenanalyse (KTNA) gaf hen inzicht in hun kerntalenten en dus in hun 
persoonlijke groei.  

In welk profiel herken jij jouw kind? 

Jonas – 5de jaar Wetenschappen en Techniek 

Kenmerken:  

werkt heel precies  

kan moeilijk loslaten of relativeren  

gaat vaak in het rood  

valt mentaal en fysiek geregeld uit  

heeft veel last om te falen  

draagt een rugzak door scheiding ouders  

wil voor beiden heel goed doen, maar heeft het gevoel steeds iemand te moeten teleurstellen  

laag zelfbeeld 

Interesses: de artiesten van de wereld 

Droom: gewoon gelukkig worden 

Obstakels: de grote zelftwijfels, hardnekkig perfectionisme en de controledrang 

Uitdagingen: moet meer aan zichzelf denken en zo ondervinden hoe die controle kan loslaten  

KTNA gebruikt voor: faalangst 

 
1 Deze jongeren wilden hun verhaal wel delen, maar niet hun gegevens. We respecteren dit. Om privacy-redenen zijn hun namen veranderd.  



 

Emma – 6de jaar Latijn-Wiskunde 

Kenmerken:  

alles tot in de puntjes voorbereid  

houdt fel rekening met wat anderen zeggen (over haar)  

zet zichzelf daardoor vaak op de tweede plaats  

verliest persoonlijk doel (ambitie) niet uit het oog, maar haar aandacht voor anderen bezorgt haar veel extra werk 

is de primus van de klas  

heeft het er lastig mee dat ‘slim zijn’ niet zo populair is (i.t.t. sportief zijn) 

vindt dit zeer onrechtvaardig  

twijfelt daardoor hard aan de eigen-waarde en heeft dus de neiging zichzelf naar beneden te halen  

houdt van het leven en wil genieten  

is eigenlijk een durver  

maar heeft steeds bevestiging nodig.  

 

Interesses: dans, eten 

Droom: kinderarts worden 

Obstakels: twijfel aan eigenwaarde 

Uitdaging: wil alles zo perfect doen dat er steeds tijd tekort is → stress stijgt 

KTNA gebruikt voor: perfectionisme 



Jetteke (6de jaar Economie - wiskunde) 

Kenmerken:  

heeft het hart op de tong  

schrikt hierdoor soms mensen af  

is zeer gedreven  

ondernemend en plantrekker  

heeft heel hard vrienden nodig  

neemt veel risico wat haar soms in problemen brengt  

experimenteert  

heeft een sterk beeld van zichzelf   

 

Interesses: alles wat het leven nu te bieden heeft 

Droom: school afmaken 

Obstakels: haar impulsiviteit  

Uitdagingen: kan moeilijk inschatten voor zichzelf wat haar echt vooruit helpt en wat niet – blijft zo in haar impulsiviteit 

KTNA gebruikt voor: eigen waarde herontdekken en zo impulsiviteit leren afbouwen 

 

 

 

 



 

Sem (6de jaar Latijn – Wetenschappen) 

Kenmerken:  

wordt omschreven door anderen als een multitalent  

kan zowat alles aan: school, dansen, muziek, communicatie  

is zeer sociaal  

studeert nauwelijks  

werkt enkel last-minute  

slaagt met de vingers in de neus  

rekent op zijn karma 

dromer  

alles lukt omdat mama/papa alles oplost 

 

Interesses: zang, muziek, musical 

Droom: het maken in de musicalwereld 

Obstakels: steeds rekenen op anderen 

Uitdaging: weet echt niet hoe die de zaakjes zelf moet regelen en blijft dus aangewezen op de hulp van anderen 

KTNA gebruikt voor: ouders die wilden weten in welke taken ze hem konden loslaten (= zijn verantwoordelijkheid laten nemen) 

 

 



Janne – 5de jaar Sociaal-Technische Wetenschappen 

Kenmerken:  

super lief en zacht  

onzeker 

heeft het soms moeilijk met schoolwerk omdat het echt niet gaat 

bezwijkt onder de druk van de school  

heeft heel veel twijfels over uiterlijk  

heeft twijfels over eigen capaciteiten  

zou haar leven geven voor haar vrienden 

heeft ondersteuning van vrienden nodig als het niet gaat  

is een gesloten boek  

kan fel opgaan in wat haar boeit 

 

Interesses: series, thuis gezellig op het gemak zijn  

Droom: andere mensen helpen 

Obstakels: is heel verlegen en ligt wakker van de verhalen van anderen 

Uitdaging: een studie kiezen waar ze toch mensen kan helpen zonder er zelf aan ten onder te gaan 

KTNA gebruikt voor: studiekeuze hoger onderwijs 

 

 

https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-science-in-de-bestuurskunde-en-het-publiek-management/2023


 Maarten – 2de bachelor in bestuurskunde en publiek management 

Kenmerken:  

vlekkeloos secundair onderwijs  

gaat niet graag in discussie  

vindt snel dat iets overroepen is  

staat heel sterk met de voeten in de realiteit  

zeer moeilijk te motiveren voor zaken die niet relevant zijn (bijvoorbeeld bepaalde vakken)  

blokkeert als hij hier geen impact op heeft en moet buigen voor een ‘meerdere’  

kropt alles op  

als ouder merk je dat er iets is, maar je kan er de vinger niet op leggen  

gaat in het hoger onderwijs volledig onderuit  

 

Interesses: gamen en economie 

Droom: veel geld verdienen 

Obstakels: sterk winnaarstype en aanvaardt daarom zelden hulp van een ander  

Uitdagingen: inzien waar die echt energie van krijgt, blik verruimen en met minder twijfels en dus meer zelfzekerheid in het leven staan 

KTNA gebruikt voor: weten waar die het zelf kan oplossen en waar die hulp kan inschakelen zonder gezichtsverlies 

 

 

 



Nathan – 5de jaar Moderne Talen-Wetenschappen 

Kenmerken:  

sportief voetballend  

is fel met imago bezig  

heeft op school nooit moeten studeren  

vindt dat net geslaagd meer dan voldoende is  

ook op sportwedstrijden is het vaak ‘net niet’ omdat hij zich inhoudt  

is eigenlijk eerder bang  

wil dat vooral niet toegeven  

laat zich niet zien op onbekend terrein  

gaat onder niveau studierichting kiezen om zeker te zijn van succes  

stapelt onzekerheden en frustraties op 

 

Interesses: voetbal en de nieuwste kledij 

Droom: weet dat niet  

Obstakels: zijn angst voor deuk in imago 

Uitdaging: totaal geen idee hoe die moet studeren 

KTNA gebruikt voor: studiemethode 

 

 


