
Zoals je weet is KlasMastr helemaal gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Maar 

ken je de KlasMastr TalentScans al? Die helpen jou inzicht te krijgen in je talenten 

en competenties. Waar gaat je hart echt sneller van kloppen? Welke talenten kun je 

nog verder ontwikkelen? Deze kennis helpt jou bij het uitstippelen van je persoonlijke 

leerroute. Zo blijf je groeien, niet alleen als professional, maar ook als mens. Want vergeet 

niet: jij hebt het in je en KlasMastr helpt het eruit te halen!

Leer meer over jezelf
Maar wat kun jij en wil jij? Waar liggen jouw sterke kanten en de  

terreinen die je nog verder kunt ontwikkelen? Wat is de juiste route om 

jouw ambities waar te maken? En wat heeft de school of kinderopvang 

waar je werkt precies nodig? Met onze twee online TalentScans breng je 

al je talenten en competenties haarfijn in beeld. Je ontdekt waar je nu al 

in uitblinkt en welke vaardigheden je nog verder kunt aanscherpen.

Beter inzicht, meer vooruitgang
Met de KlasMastr TalentScans kun je je vakbekwaamheid analyseren  

en je persoonlijke ontwikkelplan opstellen. Je krijgt inzicht in je:

Je cognitieve vaardigheden

Je aangeboren talenten en ontwikkelde competenties 

Je persoonlijkheidskenmerken

Je drijfveren en motivatie 

Je ontwikkelpotentieel 

Deze inzichten kun je via KlasMastr samen met je leidinggevende   

bespreken en beoordelen.

Meer weten?
Neem dan contact op met een van onze KlasMastr adviseurs van de Rolf Groep,  

telefoon 088 410 10 20 of mail ons klasmastr@derolfgroep.nl

Jij hebt het in je, KlasMastr helpt je het eruit te halen! 

Met de KlasMastr TalentScans 
haal je heel gericht eruit wat erin zit

Zowel voor organisaties als medewerkers

Altijd een perfecte match?
Met de KlasMastr TalentScans kun je als lerende organisatie  

de talenten van je medewerkers op individueel, team- en 

organisatieniveau analyseren. Je kunt gemakkelijk met een van  

onze evidence based tools achterhalen waar jullie in de organisatie  

nog versterking kunnen gebruiken. 

Wil je als organisatie bouwen aan een sterke kwaliteitscultuur? Dat kan door middel 

van assessments die je inzicht geven in de kwaliteiten, drijfveren en potenties van je 

medewerkers. Je krijgt een scherp beeld van hoe jouw medewerkers individueel en in 

teamverband functioneren. Onze assessments zijn ook inzetbaar om de geschiktheid  

voor een bepaalde functie te analyseren. Of zelfs om een goed onderbouwd gesprek te  

voeren over een alternatieve carrièrerichting.

Geen geld verspillen met nutteloze trainingen
Je leest de uitkomsten van de KlasMastr TalentScans in een overzichtelijk  

rapport met heldere conclusies en adviezen. Dit helpt om jouw organisatie  

strategische keuzes te maken op het gebied van personeelsmanagement,  

scholing en coaching. Door samen te kijken naar de bestaande scholings- en 

ontwikkelingsplannen en naar de mogelijkheden om de vakbekwaamheid van  

je medewerkers verder te verhogen. Zo wordt er geen tijd, energie en geld  

verspild aan trainingen die niet passen bij de onderwijsvisie van jouw organisatie.

Van beeld naar beter 

Je eigen vakbekwaamheid 
analyseren

Feedback van je collega’s 
vragen en ontvangen 

E-assesment  

Persoonlijkheid, cognitie  
(incl. verbal) & drijfveren 

Persoonlijkheid, cognitie 
& drijfveren 

Persoonlijkheid, cognitie 

Persoonlijkheid  
& drijfveren
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