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Voorstellen

• Meewerken aan ‘LOB beweging’ Gemeente Den Bosch ter 
realisatie van doorlopende leerlijn PO – VO.

• Begeleiden van PO scholen en VO scholen, i.s.m. collega.

Vandaag:

• Delen ervaringen en ideeën.

• Actief meedenken over mogelijkheden voor morgen.



Diversiteit aan talenten

Talent: dat wat zelfsprekend gaat. Vaak herkenbaar voor anderen.

Soorten talent:

• Sport, lijf en gezondheid

• Kunst en cultuur

• Techniek en ICT

• Wetenschap en natuur

Fasen in talentontwikkeling:

• Kennismaken

• Ontwikkelen

• Bekwamen

• (top) prestaties



Iedereen heeft talent

Het gaat om: Talent in actie

Kinderen tot 12 jaar: meest ontvankelijk voor 

nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en ervaringen.

Tieners van 12 tot 17 jaar meer ontvankelijk 

dan jongeren van 18 jaar en ouder.

Belangrijk: vroeg starten met ontdekken en benoemen ervaring.

Terugdringen ‘denken in stereotypen’.



Praktijkvoorbeeld PO

Welke aspecten van LOB ziet u terug 
in het filmpje?



Doelen loopbaanbegeleiding

• Opbouwen beroepsbeelden
Hoe ziet een werkweek eruit bij beroep x

Wat doe je? / waar moet je goed in zijn?

• Ontwikkelen loopbaancompetenties
Motievenreflectie: wat vind ik leuk?

Kwaliteitenreflectie: wat kan ik goed?

Werkexploratie: verkennen van beroepen

Loopbaansturing: paden uitstippelen

Netwerken: contact maken en onderhouden



Talentontwikkeling in het PO

- Kennismaken met/ontwikkelen van talenten

- Beroepsbeelden bouwen

Reportersproject

Bedrijfsbezoeken (mbv Jink)

Talentenkijker

Ervaringsgerichte lessen

- Oriënteren op het voortgezet onderwijs

Open dagen, samen lesactiviteiten opzetten, studenten uitwisselen

- Talent-/kindgesprekken voeren (+ betrekken ouders)



Activiteiten overgang PO - VO in opbouw

- LOB gerichte overdracht met leerling specifieke informatie over talenten, 
voorkeuren, hobby’s etc.

- Vaardigheden/cijfers

- Sociaal-emotioneel/thuissituatie

- Talenten/kenmerken kind

- Informatie aan over excursies/praktijkervaringen die leerlingen hebben opgedaan 
worden gedeeld.

- ‘Eigen’ ik-presentatie van leerlingen voorbereiden in PO.

Daarnaast: veel samenwerking, samen activiteiten oppakken zodat talenten ontdekt 
kunnen worden.



Links

• Reportersproject: http://www.techxperience.nl/14/reportersproject

• Talentenkijker: http://www.vhto.nl/projecten/talentenkijker/

• Expeditie Moendoes: http://dejongeakademieonwheels.nl/bestel-het-
spel

• Jink: http://www.jinc.nl/

• Techniekpact: http://techniekpact.nl/

• Bizworld: www.jongondernemen.nl

• www.talentstimuleren.nl
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Irma Romme
iromme@cinop.nl
06-10015882

Vragen of ideeën, mail gerust!

mailto:iromme@cinop.nl

