
 

 
 

 

 

WERKEN MET TALENT! 
Vergroten van veerkracht en 

zelfvertrouwen 

Nu ook beschikbaar voor het VO  
 

Geef leerlingen de mogelijkheid om zelf te ontdekken en te tonen 

waarin ze goed zijn en plezier hebben. 
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Aandacht voor Talent 
Uit de Evaluatie Passend Onderwijs (mei 2020) blijkt dat de aard en complexiteit 
van de onderwijsbehoeften van kinderen veranderd zijn. Zo is er vaker sprake van 
gedragsproblemen, al dan niet in combinatie met leerproblemen. Het vergt veel 
van docenten om hier gericht aandacht aan te besteden. Dit vergroot de kans op 
een negatieve handelingsspiraal waarbij de nadruk komt te liggen op wat de 
leerling niét kan.  
Er is een manier van werken die docenten en leerlingen energie kan geven om 
problemen aan te pakken en de dreigende negatieve spiraal te doorbreken. Dat is 
Werken met talent!  
 

Workshop Werken met Talent! 
Aandacht voor talent versterkt niet alleen het zelfvertrouwen en de leerprestaties, 
maar is ook gewoon een hele fijne manier van werken. Deze workshop helpt je bij 
het vergroten van je vaardigheden als docent op het gebied van talentontwikkeling 
in het onderwijs. Die vaardigheden zijn: talentgedreven werken en 
talentgesprekken voeren.  
 
De inhoud van de workshop bestaat uit de volgende onderdelen:  

• je krijgt informatie over de theoretische achtergrond van 
talentgedreven werken 

• je maakt kennis met de talentkaarten 
• je ontdekt je eigen ‘verborgen’ talenten 
• je leert een talentgesprek voeren  
• je leert omgaan met de Talenten Toolbox  

 

Positieve psychologie  
Onze trainers in talentgedreven werken (zelf ook werkzaam of werkzaam geweest 
in het onderwijs) zijn opgeleid vanuit de visie van de positieve psychologie, de 
wetenschappelijke studie van het optimaal menselijk functioneren waarbij 
veerkracht en zelfvertrouwen centraal staan.  
De kern hiervan is dat leerlingen sociaal-emotioneel groeien wanneer ze 
ontdekken waar hun talenten liggen en waar ze goed in zijn. Dan hebben ze een 
solide basis om op verder te bouwen. Ze staan steviger in hun schoenen en worden 
een blijer mens met een beter zelfbeeld. Dat komt ook hun schoolprestaties ten 
goede. 
 



3 
 

 

Hoe kun je inschrijven?  
Je kunt je als docent individueel inschrijven via het GRATIS aanbod van 
Gameeleon, het professionaliseringsplatform van UNITA en QINAS: 
https://gameeleon.nl/thema/toolbox 
 
Het KTC biedt ook de mogelijkheid voor een incompany training in jouw eigen 
school of instelling met jouw vaksectie uit de onderbouw. Informeer naar onze 
voorwaarden (zie https://www.kindtalentcentrum.nl/) of benader Qinas via 
ghorsthuis@qinas.nl  
 

Wat is het Kind Talent Centrum? 
Het Kind Talent Centrum (KTC) is in 2019 opgericht door specialisten uit het 
onderwijs en de kunstsector. Het KTC is een platform dat school en ouders 
ondersteunt waardoor talent niet verloren gaat.  Als pedagogische professionals 
weten wij dat iedereen in het onderwijs het vanzelfsprekend vindt dat leerlingen 
zich naar eigen vermogen moeten kunnen ontwikkelen. Bij de één gaat dat vanzelf, 
de ander heeft hulp nodig. Die hulp biedt het Kind Talent Centrum. Met deze 
workshop wil het KTC  kennis overdragen aan docenten die dagelijks met kinderen 
werken om leerlingen de kans te bieden hun eigen talenten te laten ontdekken.   
 
De workshop is in het schooljaar 2021-2022 twee keer met veel succes gegeven 
aan professionals uit het basisonderwijs. Beide workshoprondes waren 
‘uitverkocht’. In het schooljaar 2022-2023 wordt de workshop voor individuele 
inschrijvers aangeboden in november (7 + 14 nov. 2022) en maart (9 + 16 mrt 
2023). Beide keren bij UNITA in ’s-Graveland. Voor incompany training op locatie 
worden in overleg aparte afspraken gemaakt. 
 

Recensies 
Eerdere deelnemers aan de workshop zeiden het volgende: 

• "Inspirerend, vernieuwend, boven verwachting!"  
• "Inspirerend, positieve psychologie in de praktijk. Wie wil dit niet?"  
• “Zo’n workshop zet je echt wel even aan het denken” 
• “De workshop haalt ook bij leerkrachten onvermoede talenten naar boven en 

maakt hen enthousiast om het ook bij kinderen te doen.” 
• “Zeer waardevol.” 


