MyTalentBuilder | Snel aan de slag (v1.0)
Hieronder vind je een ‘Snel aan de slag’-gids zodat je makkelijk je weg vindt in het platform
MyTalentBuilder en vlot aan de slag kunt om jouw talenten te ontdekken.
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1. Registreren en aanmelden
Registreer je op de site www.mytalentbuilder.com met de unieke code die je vooraan vindt in
jouw boek of die je ontvangen hebt via jouw bedrijf, organisatie of school. Klik op ‘Ontdek je
talent’ in het menu en vervolgens op ‘Nu registreren’ om je te registreren.

Vul in stap 1 jouw unieke code in.

In stap 2 vul je de gevraagde gegevens in (e-mailadres, wachtwoord, naam) en je klikt op
‘Registreren’ om je registratie te voltooien.
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Je bent nu geregistreerd op het platform MyTalentBuilder en klaar om je talenten te verkennen.
Je kunt je voortaan aanmelden op de site met jouw e-mailadres en het wachtwoord dat je zelf
gekozen hebt bij de registratie.

Mocht je problemen ondervinden bij de registratie of het aanmelden op de site, neem dan contact
met ons op via info@lannoocampus.be

2. Talentenonderzoek
Je bent nu klaar om je talenten te ontdekken. Klik op ‘Ontdek je talent’ om naar de talenttesten te
gaan.

Met de eerste test krijg je meer inzicht in wat jouw talenten zijn. Klik hiervoor op ‘Naar
Talentenonderzoek’.
Je kan talenten herkennen aan zeer concrete gedragingen. Daarom leggen we je in de test telkens
een gedraging voor en vragen je om aan te geven in welke mate je dat gedrag herkent.
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In een eerste testronde krijg je 39 stellingen voorgeschoteld. Als je alle 39 stellingen beoordeeld
hebt, kun je in je Talentonverzicht een eerste indicatie vinden van jouw talenten. Klik hiervoor op
‘Toon mijn resultaat’. Zie verder 4. Mijn Talentenoverzicht.

Je kunt je resultaat verder verfijnen door nog een volgende ronde te starten van het
Talentenonderzoek en bijkomende stellingen te beoordelen. Klik hiervoor op ‘Naar Talentenonderzoek’. Je hoeft dit niet meteen te doen en kunt ook nog later terugkeren naar het
Talentenonderzoek. Je kunt ook meteen verder gaan naar de tweede test, de ‘Hefbomentest’, zie
3.
Tip: Voor een betrouwbare weergave van je talenten raden we je aan minstens 50% van de testen
(en dus van je talentenprofiel) te voltooien.
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3. Hefbomentest
Heb je de eerste ronde van het Talentenonderzoek gedaan, dan kun je ook de Hefbomentest
afleggen.
Als we onder stress of grote druk staan, hebben we de neiging om ons te talent te overdrijven, om
door te schieten. Ons vermogen om ons talent productief in te zetten, vermindert dan. Het is
belangrijk om te herkennen wanneer dit gebeurt. De items van deze vragenlijst brengen in kaart
wanneer jij je talent overdrijft.

In een eerste ronde van deze test krijg je opnieuw 39 stellingen voorgeschoteld. Als je alle 39
stellingen beoordeeld hebt, kun je in je Talentonverzicht een eerste indicatie vinden van de mate
waarin je het risico loopt om je talent te overdrijven. Klik hiervoor op ‘Toon mijn resultaat’. Zie
verder 4. Mijn Talentenoverzicht.

Je kunt je resultaat verder verfijnen door nog een volgende ronde te starten van de Hefbomentest
en bijkomende stellingen te beoordelen. Klik hiervoor op ‘Naar Hefbomentest’. Je hoeft dit niet
meteen te doen en kunt ook nog later terugkeren naar de Hefbomentest.
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Tip: Voor een betrouwbare weergave van je talenten raden we je aan minstens 50% van de testen
te voltooien.

4. Mijn Talentenoverzicht
In jouw Talentenoverzicht vind je een indicatie van wat jouw talenten zijn gebaseerd op de
resultaten van het Talentenonderzoek. Voor elk talent krijg je een indicatie van jouw persoonlijke
score.
Het groene Talent-balkje geeft aan in welke mate dit talent bij je past. Hoe hoger de score, hoe
meer het talent bij je past.

Klik links een talent aan om rechts de cijferscore te zien die je op dit talent behaald hebt in het
Talentenonderzoek (hoe hoger, hoe beter) en meer te lezen over de omschrijving van je talent en
de werkomgeving waarin je talent best tot ontplooiing komt.
Heb je ook de Hefbomentest al gedaan, dan krijg je ook een indicatie van de mate waarin je jouw
talent onder controle hebt of het risico loopt om je talent te overdrijven.
Het Overdrijven-balkje geeft aan in welke mate je jouw talent overdrijft. Hoe lager de score, hoe
minder de kans dat je jouw talent overdrijft en hoe meer hefboomvaardigheden je ontwikkeld
hebt. Kleurt het balkje rood dan loop je een groter risico om je talent te overdrijven. Een groen
balkje betekent dat je je talent goed onder controle hebt. Klik links een talent aan om rechts de
cijferscore te zien die je op dit talent behaald hebt in de Hefbomentest, dus het risico om je talent
te overdrijven. Hiervoor geldt: hoe lager, hoe beter.
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Vergelijk jouw talentscore met het resultaat op de Hefbomentest en leer hieruit wat je kunt
verbeteren om je talenten verder te ontwikkelen.

Klik op het rode balkje ‘Talent overdrijven’ rechts om meer te lezen over wat er gebeurt als je jouw
talent overdrijft. Je vindt er ook tips voor de vaardigheden die als hefboom kunnen dienen om je
talent onder controle te houden en effectiever in te zetten.

Wil je de testen volledig opnieuw maken, dan kun je jouw eerdere testen resetten.
Klik hiervoor in de pagina ‘Mijn Talenten’ onderaan op de knop ‘Start nieuwe test’. Bevestig
vervolgens dat je jouw vorige testresultaten wilt wissen. Je kunt nu via de pagina ‘Ontdek je talent’
het Talentenonderzoek (en vervolgens de Hefbomentest) opnieuw doen.

7

5. Talentenrapport afdrukken
Als je het Talentenonderzoek en de Hefbomentest hebt gedaan, kun je in ‘Mijn Talentenoverzicht’
ook jouw persoonlijke talentenrapport afdrukken met de 15 talenten die het beste bij je passen.
Klik hiervoor op het printerknopje bovenaan jouw lijst van talenten. Vervolgens kun je aangeven
welke informatie je in jouw rapport wenst: de talentomschrijving en beschrijving van de voor jouw
talent goede werkomgeving en/of de informatie over het overdrijven van je talent en de tips voor
de hefboomvaardigheden die je kunnen helpen om je talent effectiever in te zetten.
Klik vervolgens op ‘Afdrukken’ voor een pdf met jouw talentenrapport die je kunt bewaren en
printen.

6. Nog vragen of hulp nodig?
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over Mytalentbuilder.com neem dan gerust contact met
ons op via info@lannoocampus.be
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