
Talent is wie je bent, dat wat je doet  
als je de tijd vergeet.

Aanbod Talententrainingen



Het werken met talenten gaat verder dan kijken waar een kind goed in is. 
Niet het goed zijn in voetballen is het talent, maar hoe het komt het dat 
een kind goed is in voetballen. Het gaat om de onzichtbare talenten, die 
maken een kind authentiek! 

"Ik ben een echte meetrekker, 
want als we aan het verliezen 
zijn weet ik mijn hele team 
weer op te peppen!"

Enthousiast geworden over 
talentgedreven werken?

Speciaal voor professionals die werkzaam 
zijn binnen scholen en kinderopvang
organisaties is er een trainingsaanbod dat 
uit verschillende onderdelen bestaat.
Ook anderen die met kinderen en/of 
jongeren werken en geïnteresseerd zijn, 
kunnen zich aanmelden. Mogelijk is er een 
plekje voor je vrij.



Via diverse werkvormen, waaronder 
een talentgesprek, help je kinderen en 
jongeren:

 zich bewust te worden wat talent is;

 hun eigen talenten onder woorden 
te brengen en laten inzien wat ze 
daarmee kunnen;

 op zo’n manier dat het bijdraagt aan 
een positief zelfbeeld, meer veerkracht 
en weerbaarheid, zodat ze beter 
kunnen omgaan met de uitdagingen 
die op hun pad liggen.
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In de opleiding staan de theorie van 
de positieve psychologie, de talenten
benadering en de mindsettheorie centraal. 
Daarnaast willen we je meenemen en 
inspireren in de manier waarop wij met 
kinderen, ouders en leer krachten werken. 
Heel concreet, zodat je de volgende 
dag zelf meteen kunt beginnen met het 
ontdekken van talenten en met het laten 
groeien van zelfvertrouwen en veerkracht. 

De training omvat 3 dagen. Voor deze 
training kun je je individueel of samen met 
een paar collega’s opgeven.

Wil je met je hele schoolteam 
of organisatie de training tot 
talenten  fluisteraar volgen, neem 
dan contact op. In overleg worden 
dan de trainingsdagen gepland. 

do. 15 september
GROEP 1 di. 27 september

di. 11 oktober
do. 15 september

GROEP 2 ma. 19 september
ma. 3 oktober
vr. 28 oktober

GROEP 3 vr. 4 november
vr. 18 november
di. 7 februari

GROEP 4 do. 16 februari
do. 9 maart
ma. 13 maart

GROEP 5 ma. 27 maart
ma. 17 april

Kinderen weten vaak niet wat hun talent is en waar ze blij van worden. Wil jij leren 
hoe je kinderen en jongeren kunt helpen ontdekken of zij bijvoorbeeld ideeën fontein, 
buikdenker of bewuste beweger zijn? Een talentenfluisteraar kijkt verder dan het 
gedrag van een ander. 



We geven zowel kinderen als leerkrachten 
inzicht in hun talenten en hoe deze 
ontwikkeld kunnen worden in de klas. 
In onderling overleg wordt een datum voor 
de praktijkdag gepland.

Door de positieve aanpak van 'Blij in de 
klas!' focussen we ons op datgene wat we 
graag willen:

 een positief klasklimaat;

 iedereen hoort erbij;

 een hechte groep;

 een veilige omgeving waarin iedereen 
helemaal zichzelf kan en durft te zijn.

Talentenbouwers krijgen een speciale 
opdracht: ze integreren talentgedreven 
onderwijs in de school of organisatie.  
Zij (2 of 3 medewerkers) onder
steunen het team bij het inzetten van 
het eigen talent en bij het werken aan 
talentontwikkeling bij leerlingen. 

De training tot Talentenbouwer omvat 
4,5 dag. Onderdeel hiervan is een halve 
praktijkdag ‘Blij in de klas!’. Dit is een 
vernieuwend, praktisch programma voor 
basisscholen waarin we met de leerkracht 
en de kinderen op een speelse manier 
zoeken naar en aan de slag gaan met 
aanwezig talent. 

Op www.opsterland.nl/kiestvoortalent vind je naast meer informatie ook het aanmeld
formulier. Aanmelden kan tot een week voor aanvang. Deelname is gratis. Let op: vol is vol.

Na de training tot Talentenfluisteraar is er de mogelijkheid om met een deel van 
het team een traject te volgen om het talentgedreven werken in jouw school of 
organisatie verder vorm te geven. 

Training Talentenbouwer

Aanmelden
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GROEP 1

do. 10 november
wo. 7 december
wo. 11 januari
di. 7 maart

GROEP 2

do. 8 december
di. 10 januari
do. 26 januari
wo. 8 maart

De trainingen worden verzorgd door: 
Luk Dewulf, Els Pronk, Daniëlle Kole en 
medewerkers van Keunstwurk.




