
  
  

 

  
  

  
  

Talent Docent & Talent Detective
Iedereen heeft een natuurlijk talent
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Productsheet

Middels het programma “Talent Docent & Talent Detective” worden zowel de docent als de leerlingen met hun 
talenten, dromen en intrinsieke motivatie verbonden. Beiden leren hun valkuilen en overlevingsstrategieën erkennen, 
herkennen en managen. Dit zorgt voor een afname in de stress die docenten en leerlingen kunnen ervaren.

Als docent ga je “Aan in je baan” en de leerlingen worden zich bewust van “Je bent een talent”. We leren de leerlingen 
hoe ze zichzelf "aan" kunnen zetten. Met het aanzetten van hun talent ontsluiten ze wie ze zijn en hoe ze leiderschap 
over zichzelf en als klas kunnen ontwikkelen. Bij de docenten komt deze ontsluiting mede tot stand met behulp van 
de Core Values Index (CVI).

Je ontvangt in het programma extra gereedschap hoe je de leerlingen van de weerstand in de leerstand kunt krijgen 
en houden. We stemmen het programma zorgvuldig af op jouw persoonlijke vraagstukken en laten je zo snel en 
zoveel mogelijk vanuit je eigen rol het programma invulling geven. 

Elke klas kent zijn eigen dynamiek, maar het werken met leerlingen die zichzelf zelfstandig in flow kunnen managen 
scheelt veel energie in het handhaven van de rust en in het overbrengen van de lesstof. Doordat je met de leerlingen 
een gezamenlijke taal en tools krijgt, is de drempel laag om het bespreekbaar te maken en elkaar positief te 
beïnvloeden.

Dit alles doen we door ondersteuning van de voorbereiding en evaluatie van de lessen, tijdens sport/drama 
(optioneel) en begeleiding en door middel van individuele coaching. We vergroten de kennis op het gebied van 
kwaliteit- en talentherkenning en je eigen uitdagingen. Vervolgens kiezen de leerlingen een project en gaan dit 
vanuit hun eigen talenten en intrinsieke motivatie vormgeven. We bepalen samen het thema en de scope van het 
leerproject.

Het programma

De eerste stap naar een passend programma
Wil je weten wat Talent Docent & Talent Detective voor jouw school kan betekenen en hoe het programma op jullie 
vraag kan worden afgestemd? Om dit goed in kaart te brengen starten we altijd met een uitgebreid en vrijblijvend 
intakegesprek. We schrijven een op maat programma met daaraan verbonden een offerte.   

Wil je een afspraak met ons maken of heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar office@bright-inc.nu of neem 
contact op met Maarten Laros (06 21181711) of Amarens Veenstra (06 51444778).


