
Aan de slag met talenten en tools! Daar gaan we! 

Driedaagse opleiding Talenten gedreven Werken met kinderen 

Wil je ook graag als leerkracht, IB-er of zorgcoördinator al het goede in 
kinderen naar boven halen, zodat ze met meer zelfvertrouwen in het leven 
staan? Wil je écht het talent in kinderen ontdekken en ze helpen dit te 
ontwikkelen? Misschien doe je het al en ben je op zoek naar meer manieren 
om hier invulling aan te geven. In deze tweedaagse opleiding gaan we heel 
praktisch aan de slag: afnemen van het talent-interview, werkvormen, 
woorden, materialen en veel tips voor jouw werk met kinderen. 

Het start altijd bij talent! 

Mijn manier van 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 ontdekken van talent vraagt een 
talentenblik en een onderzoekende houding. Talent is namelijk niet datgene 
wat je goed kunt. Talent is ook niet voorbehouden aan  kinderen of 
volwassenen die ergens in uitblinken. En tenslotte is talent ook echt iets 
anders dan een competentie. Dus wat is talent dan wél? 

Het gaat om de onzichtbare talenten, die maken een kind authentiek! Talent is 
wie je bent. Om je eigen talenten of die van kinderen te ontdekken, zal je 
onder het gedrag op zoek moeten gaan. Taal en tools om deze talenten te 
zien en te benoemen gaan je daarbij helpen. 

Elk kind heeft talent! 

En hoe ontdek je talenten bij kinderen die niet op het eerste gezicht ergens in 
uitblinken? Hoe spreek je hen aan en vind je manieren om op jouw eigen 
werkplek samen met dat kind de talenten te laten groeien? De taal en tools, 
met als belangrijkste tool het talent-interview, in deze opleiding helpen daarbij. 

"Ik kijk nu zo anders naar kinderen en hun gedrag, en dat is zo waardevol! Ook voor mijn 
eigen kinderen trouwens!" 

Talentontwikkeling vraagt groei-denken. 

Talent ontwikkelt zich niet vanzelf. Het vraagt oefening, volhouden, fouten 
maken en tegenslagen overwinnen. De juiste mind-set is dan noodzakelijk: 
groei-denken: de wil en inzet om je talenten tot ontwikkeling te laten komen. In 
de opleiding gaan we heel praktisch aan de slag met deze manier van denken 
over groei. Hoe krijgen we kinderen die vast-denken weer in beweging. De 
opleiding geeft daar een antwoord op. 



Talent wordt pas zichtbaar als je gedrag ontwikkelt bij je talent. En juist 
daarvoor is groei-denken nodig. De overtuiging dat vooruitgang en 
ontwikkeling altijd mogelijk zijn, zorgt er namelijk voor dat je uitdagingen 
aan durft te gaan, dat je fouten durft te maken en dat je hard wil werken 
om te blijven groeien. 

 "Ik werk al jaren met talent, maar dit is zo veel meer verdiepend!” 

 Als je áchter het gedrag kijkt, zie je zoveel meer. 

Áchter het gedrag, talenten ontdekken is een grote meerwaarde in de 
begeleiding van kinderen. Lang niet alle kinderen laten hun authenticiteit 
gemakkelijk zien. Het zit vaak verstopt achter hun gedrag dat ze op allerlei 
momenten inzetten. In deze opleiding leer je erachter te kijken, zodat je bij 
elk kind talenten kunt ontdekken en een waardevolle positieve relatie kunt 
opbouwen. Op die manier is talentontwikkeling er voor elk kind. 

 “Ik ben een echte meetrekker, want ik weet mijn hele team mee te nemen in deze manier 

van kijken naar kinderen!” 

 Talentenkaartjes en werkvormen 

De talentenkaartjes geven ons taal om meer de talenten bij kinderen te 
kunnen ontdekken, De werkvormen bieden allerlei mogelijkheden om met 
talenten aan de slag te gaan. Voor ouders, leerkrachten en kindercoaches. 
Daarnaast wil ik je graag meenemen en inspireren in de manier waarop ik met 
kinderen, ouders en leerkrachten werk. En dan kun je daarna nog meer vanuit 
(je eigen en hun) talenten kinderen 

"Ik zie nu overal talent, ik heb er een nieuwe bril bij: een talentenbril!" 

  

 


