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Talentgedreven 
onderwijs geven

Talentontwikkeling in je school, van binnenuit!
Elk kind heeft talenten! Hoe ontdek, ontwikkel en benut je die, en hoe 
geef je op basis daarvan als leraar je onderwijs vorm, binnen of juist 
buiten de kaders? Hoe stel je veerkracht en welbevinden centraal in je 
onderwijs? Talentenbouwers vinden het antwoord. 
Het opleiden van Talentenbouwers in de school is een vervolg op het 
Kindertalentenfluisteraarsschool-traject. In dat traject is een belangrij-
ke intentie uit gesproken binnen de school:

Wij zorgen ervoor dat alle kinderen 
gedurende hun schoolloopbaan bij ons op 
school hun talenten zullen ontdekken.

Het betekent: 

het talentenverhaal 
diepgaand geïntegreerd 

in het onderwijs, 
op alle lagen in de 

school, voor iedereen 
die er werkt. 

Talentontwikkeling begint bij de 
leraar zelf. Een leraar die werkt 
vanuit haar eigen talenten is een 
voorbeeld en bevlogen begeleider 
voor de leerlingen. Dat is de reden 
dat ook deze opleiding starten 
vanuit de leraren en hun talenten.

Talentontwikkeling 
begint bij leraren
Steeds meer scholen maken, 
na het uitspreken van deze 
intentie, de keuze hun onderwijs 
fundamenteel te laten aansluiten 
op de talenten van hun leerlingen. 
Het is dan ook nodig om op een 
natuurlijke manier het werken 
vanuit talenten binnen de school 
aan te boren en uit te bouwen.

We noemen dat
Talentgedreven 

Onderwijs Geven

Dat is onderwijs waarbij het 
talentenverhaal een centrale 
plek krijgt in de dagelijkse 
onderwijspraktijk, aansluitend 
bij datgene dat er al ontwikkeld 
is in de school. Dit geldt voor 
de leerlingen, maar ook voor de 
leerkrachten en alle anderen 
die nauw betrokken zijn bij de 
kinderen van de school. 

Talentenbouwers krijgen een spe-
ciale opdracht binnen de school: 
ze integreren talentgedreven 
onderwijs in de school. Het kun-
nen leraren, intern begeleiders of 
mentoren zijn. Ze zijn extra be-
kwaam in het talentfluisteren en 
het talentgedreven werken met 
kinderen en hun ouders. Vanuit die 
visie, deskundigheid en ervaring 
ondersteunen zij de rest van het 
team bij het inzetten van het eigen 
talent en bij het werken aan talen-
tontwikkeling bij leerlingen.

Wie zijn

talentenbouwers?

Door meerdere teamleden op te 
leiden tot Talentenbouwer en op 
deze manier te betrekken bij talen-
tontwikkeling, ontstaat beweging 
van binnenuit! Wij zien talentont-
wikkeling namelijk niet als een 
methode, maar als een persoonlijk 
ingevulde manier van lesgeven.
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Talentenbouwers geven binnen de school ondersteuning door 
onder andere:

Onderdelen van dit traject kunnen 
zijn:

Talentenbouwers opleiden
Gedurende 2 of 3 schooljaren, 
begeleiding van minimaal 4 dagen 
per jaar.

Talentgedreven leiding geven
Gedurende een schooljaar, bege-
leiding van directie van minimaal 
2 dagen.

Talentgedreven werken met 
jonge kinderen
2 opleidingsdagen voor leraren uit 
de onderbouw

Graag ontwerpen we samen, 
door te kijken waar jullie staan als 
school en welke onderdelen het 
meest aansluiten bij de ontwik-
kelingsvraag die jullie als school 
hebben.

Versterkende talentgesprekken te voeren met kinderen op aan-
vraag van collega’s

Teamleden te ondersteunen bij het ontdekken en uitbouwen van 
hun eigen en elkaars talenten

Collega’s te helpen bij het inrichten van hun onderwijs op basis van 
talenten

Oudergesprekken te helpen voeren op een talentgedreven, waarde-
rende manier

Op vraag van een collega mee te kijken naar een kind, op zoek naar 
de talenten áchter het gedrag

Het gedachtegoed van talentgedreven werken binnen het team en 
de school te vertalen naar pedagogisch handelen en teamontwik-
keling

We adviseren om per school een groep leraren uit te nodigen om zich 
te specialiseren tot Talentenbouwer, zodat zij elkaar kunnen ondersteu-
nen, versterken en inspireren. Het is van belang dat de leerkrachten die 
Talentenbouwer worden, zelf zeer gemotiveerd zijn om op deze talent-
gedreven, waarderende manier met kinderen en collega’s aan het werk 
te gaan.

Hoe ziet een traject eruit?
Als vervolg op de opleiding tot Kindertalentenfluisteraarschool gaan we 
op zoek naar een betrokken groep leerkrachten en/of pedagogisch me-
dewerkers, die de taak van Talentenbouwer gemotiveerd op zich willen 
nemen.

Samen met de directie en andere betrokkenen willen we een traject op 
maat ontwerpen. Het traject zal 2 of 3 schooljaren beslaan. Naar aanlei-
ding van deze ontwerpsessie zullen we een offerte maken.
In die jaren worden de Talentenbouwers-in-opleiding diepgaander 
opgeleid. We doen dit aan de hand van concrete onderwerpen die er 
leven binnen de school. Je kunt daarbij denken aan het vernieuwen van 
de rapporten, de zorgstructuur of de rapporten. Het anders invullen van 
de tien-minuten-gesprekken kan een onderwerp zijn. Evenals de ma-
nier waarop een school de ouders wil betrekken bij het talentgedreven 
onderwijs. Het invulling geven aan sociaal emotionele ontwikkeling kan 
ook een thema zijn. 

Zaken die met de leerkrachten zelf 
te maken hebben, kunnen ook een 
plek krijgen in dit traject. Je kunt 
denken aan de functionerings- of 
sollicitatiegesprekken of het taak-
beleid. 
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