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Aansluiting bij Kickor: gereduceerd tarief voor TMA analyse 

Al enige tijd is Kalhorn Coaching & Training TMA-gecertificeerd. TMA staat voor 

Talenten Motivatie Analyse. Sinds kort ben ik aangesloten bij Kickor en daardoor 

kunnen jongeren t/m 30 jaar tegen een gereduceerd tarief deze analyse doen. 

Wil jij weten welke studie bij jou past, welke richting je op wilt of welk beroep bij je 

past? Wil je ook weten hoe je sterker staat in je sollicitatie of hoe je in jouw 

studiegroep het beste tot je recht komt en wat je ideale leer-en ontwikkelstijl is? 

Wil je écht weten wat jou drijft, hoe je in elkaar zit en welke vaardigheden je kunt 

ontwikkelen? Dan levert de talenten en motivatie analyse (TMA) je veel op. Met deze 

analyse krijg je jouw talenten boven tafel. Je ontdekt hoe je in elkaar zit, waar je goed 

in bent, waar je blij van wordt en welke vaardigheden je kunt ontwikkelen. Die kennis 

kun je inzetten voor je toekomstige carrière of in je nieuwe opleiding. 

Het effect van de TMA: 

 Je weet welke drijfveren en talenten je hebt 

 Je hebt meer zelfvertrouwen 

 Je staat sterker in een sollicitatiegesprek 

 Jij kiest de studierichting die écht bij jou past 

 Jij weet in wat voor werkomgeving jij je thuis voelt 

 Jij weet welke vaardigheden je verder kunt ontwikkelen 

Ontdek hoe je in elkaar zit en waar je goed in bent 
Jouw zelfstandige leven krijgt steeds meer vorm en je krijgt vast van iedereen advies. 

Als je zelf weet wat je kunt en wilt, zet je stevige stappen naar jouw toekomst! Of dat 

nu een (vervolg)studie is of een beroepscarrière. Met de talentenscan ontdek je hoe je 

blauwdruk in elkaar zit en welke aanleg je hebt voor het ontwikkelen van je talenten 

en competenties. Dat geeft jou meer zelfvertrouwen. Je staat sterker in welk gesprek 

dan ook.  

Mijn praktijk is erkend door Kickor waardoor het vanaf nu mogelijk is een TMA af te 

nemen tegen een gereduceerd tarief. Hierbij kan je kiezen uit: 

Kickor Sprint: TMA analyse + gesprek à 1,5 uur 
Kleine investering, helder resultaat 

Inzicht in talenten, rapportage, face-to-face nabespreking van de TMA analyse 

Kosten: €250,- 

Kickor Allround: TMA analyse + 3-5 gesprekken à 1,5 uur 
Meer aandacht, meer verdieping, bewuste studiekeuze 

Inzicht in talenten, rapportage, minimaal drie face-to-face gesprekken met 

nabespreking, coaching en/of begeleiding. Na deze gesprekken kun je een bewuste 

studiekeuze maken. 

Kosten: €575,- 

 

 


