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VERDIEP JE TALENT! ONTDEK JE TALENT! 
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VERDIEP JE
TALENT!

Talentontwikkeling voor alle leerlingen. Leerlingen
kunnen hun talent binnen een specifiek
interessegebied ontwikkelen. De inhoud van de
lessen is gerelateerd aan de eindtermen.

Selectie van leerlingen vooraf is lang niet altijd nodig;
het rijke onderwijsaanbod maakt het juist mogelijk dat
talenten van leerlingen zichtbaar worden, ook daar
waar men het niet verwacht. 
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ONTDEK JE
TALENT!

Talentontwikkeling voor alle leerlingen. Leerlingen
kunnen kennismaken met verschillende
interessegebieden. Talentontwikkeling staat los
van het reguliere lesprogramma, waarbij leerlingen
kunnen kiezen uit een zeer divers aanbod.
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DAAG
JEZELF UIT!

Talentontwikkeling is bestemd voor leerlingen die
over de volle breedte van het onderwijs (zeer)
goed (kunnen) presteren. Deze leerlingen worden
extra uitgedaagd om hun talent(en) verder te
ontwikkelen en te verdiepen.

Aanbieden van andere leerroutes
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PROFILEER
JE TALENT!

Talentontwikkeling is voor een speciale groep
leerlingen die zich verder willen verdiepen in een
specifiek talent. Hierbij worden de leerlingen goed
voorbereid op (eventueel) vervolgonderwijs binnen
dit interessegebied.
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2 Verbredingsproject = Wijze weters-project



WIJZE WETERS-
PROJECT

SELECTIEPROCEDUREDataverzameling
Onderwijsbehoefte van leerling
Lerarenteam
Informeren ouders
Niet o.b.v. resultaten en cijfers!

1.
2.
3.
4.
5.

1ste jaar: 28 leerlingen
2de jaar: 11 leerlingen
3de jaar: 13 leerlingen



"EIGEN"
PROJECT

DAAG JEZELF UIT! 
ONTDEK, VERDIEP en PROFILEER

JE TALENT!

VAST COACHING UUR 1x/week

ONLINE WERKPLATFORM 

PRESENTATIEMOMENT
Wijze weters-project



Betrokkenheid verhogen
Welbevinden verbeteren

Eigen specialiteit ontdekken
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EFFECTEN



WIJZE WETERS: 
zelf- en peerevaluatie, 

e-portfolio: coach
Graadsattest

EVALUATIE

EXTRA VAKKEN:
Attest

 
VAK VOORAF:

Universiteit/Hogeschool 



Wat als cijfers achteruit gaan? 1.

2. Wat als mijn kind niet wil meedoen? 

Wat als cijfers achteruit gaan? 1.

3. Wat als de werkdruk te hoog
wordt?

FAQ
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