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Datum: november 2018 

 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Het project Het Talent Centraal gaat weer van start. Een project waarin de leerlingen op een intensieve manier 
worden voorbereid op een bewuste keuze in de sector techniek. Doelstellingen van het project zijn – naast 
het optimaal oriënteren op beroepen in de technische sector – kennismaken met de regionale bedrijven en 
studiemogelijkheden en vermindering van de uitvalkans in het hoger onderwijs.  
 
Alle leerlingen van de deelnemende scholen in de klassen 4 HAVO en 5 VWO met een natuurprofiel mogen 
deelnemen aan een uitgebreide persoonlijkheidsanalyse, ontwikkeld door een gerenommeerd 
assessmentcenter. De analyse wordt op school digitaal afgenomen en pas wanneer alle vragen 100% ingevuld 
zijn worden de resultaten gegenereerd. De resultaten zijn niet direct zichtbaar voor u en uw kind. Eerst wordt 
de analyse op school met de leerlingen besproken en toegelicht. Daarna krijgt uw kind de gegevens ter 
beschikking. 
 
Aan de hand van de resultaten bepaalt het systeem hoe goed het profiel van uw kind matcht met de 
normprofielen van de stagebedrijven. Indien een goede match gevonden wordt, krijgt uw kind de kans een 4-
daagse stage te lopen bij één van de bedrijven in Zuid-Limburg waarmee we samenwerken. Tezamen met 
andere leerlingen (in groepjes van 4) en vaak onder begeleiding van een student van UM, Zuyd, Fontys, FH of 
RWTH, gaan de leerlingen aan de slag met een door het bedrijf geformuleerde opdracht. De stage wordt in 
overleg met de school gepland. Meer informatie over de stage, het stagebedrijf en de stageweek volgt op een 
later moment.  
 
Binnenkort krijgt uw kind via de schoolmail de inloggegevens voor de analyse (houd ook even de map 
ongewenste mail in de gaten). De decaan communiceert verder het moment waarop de analyse wordt 
uitgevoerd. 
 
Indien u bezwaar heeft dat uw kind deelneemt aan het project verzoeken wij u dit via onderstaand strookje 
vóór 21 november aan ons kenbaar te maken. Let wel: de stage is niet mogelijk wanneer er geen analyse 
voorligt.  
 
We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de 
decaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Meneer Didden 
Decaan havo/vwo 
 

 
Onderstaande leerling wenst niet deel te nemen aan de digitale persoonlijkheidsanalyse ten behoeve van het 

project Het Talent Centraal. 

 

Naam: _______________________________ 

Klas: _______________________________ 

Charlemagne College Eijkhagen 

Handtekening ouder(s) en/of verzorger(s):________________________________________ 
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