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De Southern Cross Schools zijn gelegen in een groot natuurgebied in Zuid-Afrika. Op school
worden de lessen dan ook in een groen kader ingekleed. Bovendien is er enorm veel oog voor
het welbevinden van de leerlingen. De school heeft al verschillende initiatieven op poten gezet
om te werken aan de socio-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. In de school kijken
leerkrachten met een growth mindset naar de kinderen. Ze gaan ervan uit dat elk kind evenveel
potentie heeft om talenten te ontwikkelen. De capaciteiten van elk kind kunnen groeien en
iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Met de juiste begeleiding en ondersteuning wil
de school het maximale uit elke leerling halen.
Toch vond de directeur, Mickey Viegas, dat er iets ontbrak. Hij wil de talenten van de kinderen
in de kijker plaatsen. In Zuid-Afrika is werken rond talenten helemaal nog niet bekend. De visie
van Dewulf met de 39 verschillende talenten is dan ook een totaal nieuw concept voor de
school. Voor de Southern Cross Schools is het wel een enorm interessant concept, omdat het
aansluit bij de visie van de school. Op vraag van Viegas is deze leerlijn voor het lager onderwijs
ontwikkeld om het welbevinden van kinderen te verhogen a.d.h.v. talentontwikkeling. Natuurlijk
kan deze inspiratiegids ook in Vlaamse scholen gebruikt worden om het welbevinden van de
leerlingen te verhogen door te focussen op talenten.
Doorheen deze leerlijn doorlopen we acht opeenvolgende doelstellingen. We gaan samen met
het kind op zoek naar zijn of haar talenten, maar ook naar de talenten van klasgenoten. We
gaan op zoek naar wat het kind graag doet en waar het in uitblinkt. Kortweg gaan we op zoek
naar wie het kind is, vandaar ook de naam ‘This is me!’.

Figuur 1. Het begrip ‘welbevinden’ (Van Zundert, 2014)
Als leerkracht heb je vast al eens gehoord van het begrip welbevinden, maar wat houdt het
eigenlijk allemaal in? Het begrip welbevinden kunnen we onderverdelen in het mentaal
welbevinden en fysiek welbevinden (zie figuur 1). Het mentaal welbevinden wordt nogmaals
onderverdeeld in het emotioneel, psychologisch, sociaal en academisch welbevinden (Van
Zundert, 2014). In deze leerlijn focussen we op het bevorderen van het emotioneel en
psychologisch welbevinden van kinderen.
Het emotioneel welbevinden heeft te maken met geluk. Wist je dat kinderen hun geluk voor
een deel in eigen handen hebben? Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat geluk
voor 50% erfelijk bepaald is. Dit heeft een kind zelf niet in de hand. Daarnaast wordt geluk
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voor slechts 10% bepaald door de omstandigheden zoals de thuissituatie en de gezondheid
van een kind. Dit is vast minder bepalend dan je gedacht had. De overige 40% van hun geluk
hebben kinderen wel in eigen handen. Het welbevinden (geluk) van een kind wordt beïnvloed
door hoe ze omgaan met situaties en door hoe ze in het leven staan. Deze 40% heeft te maken
met de veerkracht (psychologisch welbevinden) en de positieve emoties van kinderen
(emotioneel welbevinden) (Lyubomirsky, 2013).
Als leerkracht kan je op school inzetten op de strategie ‘ontdekken en inzetten van unieke
kwaliteiten’ die deze 40% maakbaarheid kan aanspreken en vervolgens het geluksniveau
(welbevinden) van je leerlingen bevorderd (Van Zundert, 2014). Elk kind heeft sterke
kwaliteiten. Toch komen ze vaak minder aan het licht. In scholen wordt er sneller gefocust op
de zaken die een kind minder goed kan (de tekorten) en nog zal moeten leren (Dewulf, 2016).
Martin Seligman, de grondlegger van de positieve psychologie, toont aan dat het wel
belangrijk is om te focussen op wat wel goed gaat en wat kinderen wel goed kunnen. Er moet
op school meer aandacht zijn naar het benoemen, stimuleren en ontplooien van deze sterke
kanten. Het ontdekken en bewust worden van deze kwaliteiten (talenten) van kinderen leidt
tot positieve emoties. Het is belangrijk om als leerkracht in te zetten op deze positieve emoties,
omdat ze een gunstig effect hebben op de mentale energie, studieresultaten, veerkracht en
weerstand van je leerlingen (Van Zundert, 2014).
Door het beleven van positieve emoties kunnen kinderen hun batterijen terug opladen.
Hierdoor groeit de veerkracht en weerbaarheid van het kind, het vermogen om om te gaan
met datgene wat moeilijk of lastig is. Dit sluit aan bij de inzichten van de ‘broaden-and-build’theorie van Fredrickson (2004). Doordat de veerkracht en weerbaarheid groeit, neemt het
geluksniveau van kinderen toe. Als leerkracht speel je door in te zetten op de strategie
‘ontdekken en inzetten van unieke kwaliteiten’ positief in op die 40% van het geluk
(welbevinden) van kinderen dat ze zelf in handen hebben (Dewulf, 2016).

In deze leerlijn maken we gebruik van de preventiepiramide
van Johan Deklerck (2011). Het is een model dat een integrale
aanpak op school mogelijk maakt. De preventiepiramide wordt
gebruikt om het welbevinden van kinderen te vergroten en
problemen te voorkomen. De focus ligt op de preventie van
problemen en niet op het aanpakken van de problemen. De
piramide heeft een hiërarchische structuur. Hoe hoger in de
piramide, hoe groter de probleemgerichte aanpak en hoe
specifieker je te werk gaat. Het model omvat vijf niveaus.
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende niveaus
in een notendop:

Niveau 0: De samenleving in haar sociale, politieke en ecologische dimensie
Wat zich binnen dit niveau afspeelt heb je als school niet in de hand.
Niveau 1: Leefklimaatbevordering (niet-probleemgericht)
Er worden initiatieven genomen die een goed gevoel versterken en ervoor zorgen dat iedereen
zich veilig voelt op school en in de klas. Je investeert in het leer-, werk- en leefklimaat. De
aanpak op dit niveau draagt indirect bij tot de kwaliteit van de andere niveaus (4 – 3 – 2).
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Niveau 2: Algemene preventiemaatregelen (niet-probleemgericht)
De initiatieven op dit niveau zorgen ervoor dat de leerlingen ‘sterker worden’. We zetten in op
de veerkracht van de kinderen en proberen zo de draagkracht van kinderen te vergroten. Door
de kinderen sterker te maken voorkom je dat ze in de probleemzone belanden.
Niveau 3: Specifieke preventiemaatregelen (probleemgericht)
Op dit niveau neemt men directe maatregelen zodat een specifiek probleem (bv. pesten) zich
niet zal voordoen. Je richt je aandacht als leerkracht vooral op de risico’s en risicodragers.
Niveau 4: Probleemaanpak (probleemgericht)
Het probleem heeft zich op dit niveau reeds voorgedaan. Natuurlijk gaat de aandacht naar de
directbetrokkenen. Het doel is om de kern van het probleem aan te pakken én herhaling ervan
te vermijden. De onderliggende niveaus helpen dit niveau te dragen.
De initiatieven in deze leerlijn hebben het doel om het welbevinden van de leerlingen te
bevorderen. Ze sluiten aan bij ‘niveau 1: leefklimaatbevordering’ en ‘niveau 2: algemene
preventie’. De initiatieven zorgen ervoor dat de leerlingen zich goed voelen op school.
Vervolgens willen we de kinderen ‘sterker maken’. We zetten in op de veerkracht van de
kinderen en proberen zo de draagkracht van kinderen te vergroten. Door in deze leerlijn in te
zetten op de onderste twee niveaus proberen we allereerst problemen te vermijden. Als er zich
dan toch een probleem moest voordoen (niveau 4) hebben we goede fundamenten waar we
op kunnen terugvallen.

Als leerkracht ken je jouw leerlingen meestal door en door. Er zijn je dus vast al enkele talenten
in de klas opgevallen. Sommige talenten van leerlingen vallen al sneller op dan andere. Toch
heeft elk kind in jouw klas talent (Dewulf, 2016). Luk Dewulf heeft 39 verschillende talenten
ontwikkeld (bijlage 1). Elk kind ontwikkelt doorheen zijn of haar leven ongeveer 15
verschillende talenten. Elke leerling in jouw klas heeft dus zijn eigen unieke combinatie van
talenten. Toch zijn kinderen zich hier vaak niet bewust van, omdat ze op zoek gaan naar
uiterlijke competenties waar ze in uitblinken zoals rekenen, dansen, tekenen enzovoort.
Daarom is het belangrijk dat je doorheen deze leerlijn de leerlingen meeneemt op een
ontdekkingstocht naar hun talenten en die van hun klasgenoten.
Als leerkracht kan je een talent bij kinderen herkennen als activiteiten die moeiteloos gaan.
Het gaat voor het kind zo vanzelfsprekend dat ze vaak niet doorhebben dat het een talent is.
Bovendien zal het talent energie opleveren. Doen waar je goed in bent, zorgt voor veel plezier
en genot, en dus voor positieve emoties. Door deze emoties laden de batterijen van de leerling
(terug) op. De veerkracht en weerbaarheid van het kind nemen toe. Dit las u eerder al bij de
focus op welbevinden. Deze zaken sluiten aan bij de definitie van talent volgens Dewulf (2016):
“Talent wordt zichtbaar in die activiteiten die voor jou moeiteloos gaan en je energie
opleveren.”.
Zoals hierboven al werd aangehaald, benoemen we
het talent vaak in termen van een activiteit: ‘hij kan
goed voetballen’, ‘zij kan vrienden maken’ of ‘hij is
een schitterende muzikant’. De activiteit is niet het
talent van een kind. Het is de context die het talent
zichtbaar maakt, dit noemen we talent in actie. Het
talent gaat over wat maakt dat iemand schittert in een
activiteit en dat verschilt van kind tot kind.
Verschillende kinderen kunnen uitblinken in een
activiteit en er toch allemaal andere talenten voor
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inzetten. Als leerkracht is het belangrijk om contexten in de klas te creëren waarin kinderen
hun talenten kunnen ontdekken of ontwikkelen, want enkel in de juiste context wordt het talent
van je leerlingen zichtbaar (Dewulf, Beschuyt & Pronk, 2018).
In deze leerlijn maken we gebruik van de junior talentenkaarten van
Dewulf en zijn collega Peter Beschuyt. De talentenkaarten zijn erg leuk om
te gebruiken in de klas. Ze zijn speciaal voor kinderen ontwikkeld. Ze zijn
aantrekkelijk en beschrijven heel duidelijk wat een talent inhoudt en waar
het tot uiting komt (context).
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De leerlijn is opgebouwd uit acht opeenvolgende doelstellingen. Het is belangrijk om de
volgorde van de doelstellingen aan te houden. Het is dus niet de bedoeling dat je als leerkracht
doelen overslaat of ze in willekeurige volgorde gaat nastreven. De leerlijn biedt leerkrachten
de mogelijkheid om stapsgewijs te werken aan talentontwikkeling op school. Via deze leerlijn
krijgen kinderen een beter zicht op hun eigen talenten, maar ook op die van hun klasgenoten.
De werkvormen die je kan gebruiken om in te spelen op onderstaande doelstellingen komen
later in de inspiratiegids aan bod.

1. De visie op talent
introduceren
2. De leerlingen kunnen hun
eigen talenten ontdekken.

Werkvorm 1: Het talentenspel
Werkvorm 1: Het talentenspel
Werkvorm 2: Het
talenteninterview

3. De leerlingen kunnen de
talenten van anderen
ontdekken.

Werkvorm 5:
Complimentenmuur
Werkvorm 6: Talent in de
kijker

4. De leerlingen kunnen hun
eigen talenten benoemen.

Werkvorm 1: Het talentenspel
Werkvorm 2: Het
talenteninterview
Werkvorm 3: High Five
Werkvorm 4: Talentenmuur

5. De leerlingen kunnen de
talenten van anderen
benoemen.

Werkvorm 5:
Complimentenmuur
Werkvorm 6: Talent in de
kijker

6. De leerlingen kunnen hun
talenten verder ontwikkelen.
7. De leerlingen kunnen hun
talenten inzetten.

/

/

Werkvorm 7: Brainwriting

individueel
in groep
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Zoals al eerder aangehaald in deze leerlijn zijn de Southern Cross Schools gelegen in een
zeer groene omgeving. Dit creëert unieke leerkansen. Op school besteden ze veel aandacht
aan het leren over de natuur. Hierop is in deze leerlijn ingespeeld door een extra doelstelling
te voorzien die de context van de school aanspreekt.

8. De leerlingen kunnen de
talenten koppelen aan de
natuur (vakoverschrijdend).

Werkvorm 8: Talenten van
dieren
Werkvorm 9: Dieren-awards
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Doelstelling 1: De visie op talent introduceren
Het is belangrijk om eerst de visie op talent volgens Dewulf (2016) te introduceren in de klas
(zie punt 4 ‘focus talentontwikkeling’). Het leren kennen van de verschillende talenten vormt
een basis voor het vervolg van de leerlijn.
Je laat de kinderen kennismaken met de verschillende talenten. Dit kan op verschillende
manieren:
- Het talentenspel (zie werkvorm 1): hier leren de leerlingen de verschillende talenten
kennen a.d.h.v. een klassikaal bordspel.
- Plaats wekelijks enkele talenten in de spotlight: Doorheen de week leren de leerlingen
de talenten die in de spotlight geplaatst zijn beter kennen.
- Een memoryspel: de kinderen zoeken klassikaal om beurt twee dezelfde afbeeldingen,
dit zijn de afbeeldingen die we ook terugvinden op de talentenkaarten. Wanneer dit lukt
wordt het talent dat bij deze afbeelding hoort verduidelijkt.
- Een zoektocht doorheen de school/ buurt: de kinderen krijgen allemaal een schatkaart.
Tijdens de zoektocht met de hele klas moeten de leerlingen aandachtig kijken op hun
kaart wanneer we langs een talentenpost wandelen. Bij een talentenpost hangt een
talentenkaart. Deze wordt toegelicht wanneer we er voorbij wandelen.
Het zijn enorm veel verschillende talenten. Voor jonge kinderen (en anderstaligen) is het
moeilijk om al deze talenten in één keer te onthouden. Maak daarom bij jonge kinderen
(eerste graad) best een selectie van enkele talenten die je als leerkracht ziet terugkomen
bij de leerlingen in jouw klas. In bijlage 2 kan je een suggestie van 20 geselecteerde
talenten terugvinden. Focus eerst op deze talenten. Wanneer je merkt dat de leerlingen
deze talenten goed begrijpen, kan je de selectie talenten nog verder uitbreiden.
Daarnaast is er zelfs een 40ste talentenkaart. Dit is een lege talentenkaart. Dit biedt kinderen
de mogelijkheid om een eigen talent te verzinnen dat niet bij de andere 39 talenten zit.

Doelstelling 2: De leerlingen kunnen hun eigen talenten ontdekken.
Nadat de leerlingen hebben kennisgemaakt met de visie en de verschillende talenten, kunnen
de leerlingen op zoek gaan naar hun eigen talenten. Talent is moeilijk om bij jezelf te
ontdekken. Een kind beschouwt zijn of haar talenten als vanzelfsprekend en deze gaan
moeiteloos (Dewulf, 2016).
Kinderen kunnen zichzelf de volgende vragen stellen om een beter beeld te krijgen van hun
talenten:
- Wat doe ik met passie?
- Waar word ik enthousiast van?
- Waar krijg ik complimenten over?
- Van welke activiteiten/ opdrachten snap ik niet dat anderen er moeite mee hebben?
- Bij welke activiteit/ vaardigheid vragen anderen (vrienden, leerkracht, ouders, …) mij
vaak om hulp?
Bovendien bevat deze leerlijn ook twee werkvormen waarmee kinderen hun eigen talenten
kunnen ontdekken:
- Werkvorm 1: Het talentenspel (groepsniveau)
- Werkvorm 2: Het talenteninterview (individueel niveau)
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Doelstelling 3: De leerlingen kunnen de talenten van anderen ontdekken.
Nadat de leerlingen op ontdekkingstocht zijn geweest naar hun eigen talenten, zijn ze vast
nieuwsgierig naar de talenten van hun klasgenoten. Je eigen talenten ontdekken is helemaal
niet zo gemakkelijk. Wanneer ze echter naar hun klasgenoten kijken, merken ze bij hen wel
talenten op. Dit komt omdat de klasgenoten zaken doen die voor een kind helemaal niet
vanzelfsprekend zijn. Een kind is zichzelf niet altijd bewust van zijn of haar talenten. Het zijn
dus vaak anderen die hen erop wijzen dat ze talent hebben. Een reactie of compliment van
een klasgenoot of leerkracht kan hem of haar doen inzien dat ze toch iets bijzonder kunnen.
Hierdoor kan een buitenstaander (klasgenoot) soms een beter zicht hebben op de talenten
van een ander.
-

De leerlingen proberen de vragen van de vorige doelstelling te beantwoorden voor een
klasgenoot. Op deze manier kunnen ze op zoek gaan naar de talenten van een ander.

-

Ook kunnen de leerlingen allemaal een klasgenoot een hele week lang gaan spiegelen.
Doorheen deze week proberen ze aandachtig op zoek te gaan naar de talenten van
een klasgenoot.

Deze werkvormen kan je gebruiken om de leerlingen elkaars talenten te laten ontdekken:
- Werkvorm 5: Complimentenmuur (individueel niveau)
- Werkvorm 6: Talent in de kijker (individueel niveau)

Doelstelling 4: De leerlingen kunnen hun eigen talenten benoemen.
De leerlingen hebben hun eigen talenten al ontdekt. Nu gaan we een stapje verder. De
leerlingen gaan hun eigen talenten benoemen. De leerlingen gaan nadenken over de volgende
zaken:
- Wat zijn mijn talenten?
- Wanneer komen deze tot uiting (context)?
- Wat vind ik er zo fijn aan?
- Waarom is dit talent uniek?
- …
Enkele werkvormen die hierbij aansluiten en in deze leerlijn aan bod komen zijn:
- Werkvorm 1: Het talentenspel (groepsniveau)
- Werkvorm 2: Het talenteninterview (individueel niveau)
- Werkvorm 3: High Five (groepsniveau)
- Werkvorm 4: Talentenmuur (individueel niveau)

Doelstelling 5: De leerlingen kunnen de talenten van anderen benoemen.
De leerlingen hebben hun eigen talenten al kunnen benoemen. Nu gaan ze kijken naar de
talenten van hun klasgenoten:
- Wat zijn de talenten van mijn klasgenoten?
- Wanneer komen de talenten van mijn klasgenoten tot uiting (context)?
- Wat vind ik bijzonder aan zijn of haar talent?
- …
In deze leerlijn zijn er twee werkvormen die aansluiten bij deze doelstelling:
- Werkvorm 5: Complimentenmuur (individueel niveau)
- Werkvorm 6: Talent in de kijker (individueel niveau)
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Doelstelling 6: De leerlingen kunnen hun talenten verder ontwikkelen.
Wanneer een leerling zijn of haar talenten heeft ontdekt, kan je deze leerling als leerkracht
nog verder ondersteunen om deze talenten nog meer te laten bloeien (Dewulf, Beschuyt &
Pronk, 2018).
-

Het is belangrijk dat je goed kijkt naar jouw leerlingen in verschillende situaties
en oog hebt voor hun talenten. Probeer het talent te benoemen wanneer de
leerlingen het talent inzetten. Op deze manier worden de leerlingen zichzelf
ervan bewust van de momenten waarop het zijn of haar talent gebruikt. Op
deze manier leren de kinderen over hun talent. Ze krijgen meer inzicht van
wanneer ze dit talent inzetten (Dewulf, Beschuyt & Pronk, 2018).

-

Het is belangrijk dat je als leerkracht situaties creëert waarin een leerling zijn of
haar talent kan inzetten. Door het talent veelvuldig te kunnen inzetten, kan het
talent zich ontwikkelen (Dewulf, Beschuyt & Pronk, 2018).
o

Dit kan bijvoorbeeld tijdens een hoekenwerk of contractwerk.

Doelstelling 7: De leerlingen kunnen hun talenten inzetten.
In dagdagelijkse klassituaties kunnen de leerlingen hun talenten inzetten. Hieronder zijn
enkele voorbeelden.
Voorbeeld 1: Binnenkort is het weer schoolfeest. Als leerkracht zou ik wel wat hulp van enkele
ideeënfonteinen kunnen gebruiken om de act in elkaar te steken. Deze kinderen zitten altijd
boordevol ideeën en houden ervan dingen te bedenken.
Voorbeeld 2: In de klas begrijpt Ella de oefening niet. Waar zijn mijn trouwe vrienden die Ella
zeker de oefening wel willen uitleggen?
Voorbeeld 3: Er moet een briefje weggebracht worden naar het secretariaat. Een bewuste
beweger die veel energie heeft is ideaal voor deze taak. Ze worden terug rustig als ze hun
energie kunnen kwijtraken.
Voorbeeld 4: De leerkracht wilt graag de klasopstelling veranderen. Mooimakers en bezige
bijen kunnen de leerkracht hier perfect bij helpen.
Voorbeeld 5: We hebben een nieuwe leerling in de klas. De leerkracht geeft een vertrouweling
de taak om de leerling deze week op te vangen, zodat hij of zij zich niet alleen voelt. Dit zijn
kinderen die goed kunnen luisteren naar anderen en waarbij anderen zich snel veilig voelen.
Voorbeeld 6: Het is bijna Moederdag. Natuurlijk wil je een origineel versje dat de kinderen
kunnen voordragen aan hun mama. Een woordkunstenaar is de ideale persoon om deze klus
te klaren. Ze voelen in hun buik wanneer ze de juiste woorden vinden om iets te zeggen. Die
woorden opschrijven, daar kunnen deze kinderen echt van genieten.
Er zijn tal van situaties waarbij je als leerkracht de talenten van jouw leerlingen kan inzetten in
de klas. Niet zoveel inspiratie als leerkracht? Laat gerust je leerlingen helpen. Je kan met je
leerlingen brainstormen bij welke activiteiten ze hun talent kunnen inzetten op school
(werkvorm 7).
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Doelstelling 8: De leerlingen kunnen de talenten koppelen aan de natuur
(vakoverschrijdend).
De Southern Cross Schools leren veel over de natuur rondom de school. Dit komt omdat de
school gelegen is in een zeer groene omgeving van 1100 hectare ‘wildlife estate’. Het is
natuurlijk heel interessant om de natuur te koppelen aan de talenten. Zo leren kinderen dat
niet enkel personen in het bezit zijn van talenten, maar ook dieren.
Deze leerlijn bevat een werkvorm om op deze doelstelling in te spelen:
- Werkvorm 8: Talenten van dieren (individueel niveau of groepsniveau)
Bovendien houdt deze leerlijn ook een extra werkvorm (werkvorm 9) in waarbij de leerkracht
op zoek gaat naar een talent van de leerling dat hij of zij goed heeft ingezet. Op het einde van
de week wordt er in elke klas een dieren-award uitgereikt. Hier koppelt de leerkracht het talent
van een leerling aan een dier die dit talent ook bezit.
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Deze werkvormen zijn gebaseerd op werkvormen die ik zelf heb waargenomen tijdens mijn
opleiding/ workshop bij Luk Dewulf, Els Pronk en Elke Busschots. Ook heb ik inspiratie
opgedaan tijdens een schoolbezoek aan De Kleine Prins in Diest. Dit is een lagere school die
veel oog heeft voor talentontwikkeling en ook werkt volgens de visie van Dewulf.
Om de werkvormen te kunnen toepassen in Zuid-Afrika heb ik enkele aanpassingen gedaan.
Ik heb veel werk gestoken in het vertalen van de werkvormen naar het Engels om deze te
kunnen uitleggen aan mijn leerlingen. Ook de bijlage die ik nodig had om bepaalde
werkvormen te kunnen uitvoeren heb ik vertaald naar het Engels.
Daarnaast heb ik een bestaand initiatief van de Southern Cross Schools aangepast. De school
reikt op het einde van elk trimester ‘Big 5’ Merit Awards uit. Elke award staat voor enkele
unieke eigenschappen van een dier van de grote vijf. Jammer genoeg zijn deze
eigenschappen/ talenten zeer beperkt. Niet elke leerling zal zich in deze eigenschappen van
de grote vijf herkennen. In deze leerlijn heb ik dat initiatief aangepast en zijn er de dierenawards (werkvorm 9). Hier gaat de leerkracht bij de leerlingen op zoek naar een talent van de
39 verschillende talenten van Dewulf, of zelfs een ander talent. Er is namelijk een 40st
talentenkaart waar je zelf een talent voor kan verzinnen. Dit initiatief is veel breder. Hierdoor
zullen meer kinderen de kans krijgen om een award die echt bij hen past te ontvangen.
Ten slotte heb ik de voorlaatste werkvorm (werkvorm 8: Talenten van dieren) die inspeelt op
de natuurgebaseerde context in Zuid-Afrika zelf ontwikkeld. Hieronder heb ik de verschillende
werkvormen gebundeld.
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Introduceer de verschillende talenten aan de leerlingen.
Doel:
-

De visie op talent introduceren.
De leerlingen kunnen hun eigen talenten ontdekken.
De leerlingen kunnen hun eigen talenten benoemen.

Materiaal:
-

een spelbord;
een pion;
een dobbelsteen;
een talentenpaspoort voor elk kind (bijlage 3);
de talentenkaarten.

Voorbereiding:
De leerkracht gaat samen met de leerlingen in een grote kring zitten. In het midden ligt het
spelbord. De pion start op het vakje ‘mijn talent’. Elke leerling krijgt een talentenpaspoort.

Uitleg:
Om beurt mag er een leerling gooien met de dobbelsteen. De leerling mag de pion het aantal
gegooide ogen vooruit verplaatsen. De pion staat nu op een talentvakje. De leerkracht neemt
de bijpassende talentenkaart erbij. De leerkracht leest de uitleg van het talent voor aan de
leerlingen. De leerlingen luisteren aandachtig naar het talent. Daarna gaan ze over zichzelf
nadenken ‘past dit talent bij mij of niet?’.
Als het talent past bij de leerling, mag de leerling dit talent aanduiden op zijn of haar
talentenpaspoort.
Op het einde van het spel heeft elke leerling een ruw overzicht van enkele talenten waarin hij
of zij zichzelf kan herkennen.

Variant voor jongere kinderen:
Het duurt lang voordat alle talenten aan bod zijn gekomen. Voor jonge kinderen is het namelijk
moeilijk om zich een lange tijd op hetzelfde te concentreren. Daarom kan je het spel beter
opsplitsen en spelen over meerdere dagen.

Let op!
Zorg ervoor dat je als leerkracht niet enkel de talentenkaart voorleest, maar ook nog enkele
voorbeelden geeft. Voor sommige leerlingen kan dit duidelijker zijn.
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Samen op ontdekkingstocht naar mijn talenten.
Doel:
-

De leerlingen kunnen hun eigen talenten ontdekken.
De leerlingen kunnen hun eigen talenten benoemen.

Materiaal:
-

wit papier;
verschillende kleuren stiften;
eventueel de talentenkaarten.

Voorbereiding:
Zoek een rustige plaats waar je niet gestoord wordt.

Uitleg:
Een talenteninterview is een een-op-eengesprek met een leerling. Tijdens dit gesprek ga je
samen met de leerling op zoek naar zijn of haar talenten. Een talenteninterview heeft vijf fasen:
1. Een kader scheppen, de leerling op zijn gemak stellen
- Vertel de leerling wat de bedoeling is van het gesprek. De leerkracht gaat samen met
de leerling op zoek naar zijn/haar talenten.
- Elk kind heeft een potje goud dat vanbinnen verstopt zit. Het is belangrijk dat wij als
leerkrachten er licht op laten schijnen zodat dit gaat blinken.
- Iedereen heeft talent.
- Laat de leerling voordat jullie beginnen zelf een kleur kiezen waarmee je gaat schrijven.
Dit stelt de leerling op zijn gemak.
2. Naam schrijven op het blad
- Schrijf de naam op het midden van het blad. Maak er een wolkje rond.
3. Dig for the gold
- We gaan op zoek naar de talenten van een kind. De zaken die niet altijd zichtbaar zijn.
- We stellen vragen aan het kind om de talenten te achterhalen:
o Waar kijk je naar uit?
o Wat geeft je energie?
o Wat doe je graag?
o Wat maakt dat je dat graag doet?
o …
4. Systeem
- We betrekken het systeem van de leerling in de vragen:
o Als ik vraag aan je mama (/papa/broer/zus/ …) waar je blij van wordt wat zou
zij dan zeggen?
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5. Positief, negatief, positief
- Overloop eerst alle positieve zaken van de leerling.
- Kijk samen met de leerling of er iets minder goed lukt.
o Wat wil je anders zien? (bijvoorbeeld: dat ik niet meer alleen ben ik de
speelplaats)
o Wat gaan we dan wel zien? (bijvoorbeeld: dat ik vriendjes heb om mee te
spelen)
o Is er een talent dat jou daarbij kan helpen? (laat kinderen even terugkijken op
de mindmap)
o Wil je dat de komende weken proberen?
- Eindig altijd positief.
De mindmap krijgt de leerling mee naar huis.

Let op!
Zorg dat je enkel talenten op de mindmap opschrijft waar de leerling goedkeuring voor gaf.
Misschien denk je een talent ontdekt te hebben van het kind, maar vindt het kind dit helemaal
geen talent van hem of haar. Vraag altijd na wat je mag opschrijven.
Soms gaat een talenteninterview heel vlot en ontdek je wel acht verschillende talenten, maar
dit is niet altijd zo. Bij sommige kinderen is het moeilijker om talenten te ontdekken. Wees dus
niet teleurgesteld als je minder talenten kan ontdekken. Je kan het talenteninterview ook nog
altijd op een ander moment verderzetten.
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Wat vind ik zo fijn aan mijn talent?
Doel:
-

De leerlingen kunnen hun eigen talenten
benoemen.

Materiaal:
-

de talentenkaarten.

Voorbereiding:
De leerkracht legt alle talentenkaarten verspreid op een tafel.

Uitleg:
De leerlingen mogen allemaal een talentenkaart kiezen die bij hen past. Vervolgens gaan de
leerlingen rondwandelen in de klas. Wanneer ze een medeleerling tegenkomen geven ze
elkaar een high five. De leerlingen mogen dan om beurt aan elkaar vertellen voor welk talent
ze hebben gekozen en wat ze fijn vinden aan hun talent.
Nadat beide leerlingen iets verteld hebben over hun talent, gaan ze opnieuw rondwandelen in
de klas.

Let op!
Wanneer een talentenkaart is gekozen, kan niemand anders kiezen voor dit talent. Hierdoor
zullen sommige leerlingen een andere kaart moeten kiezen. Ze zullen opnieuw moeten
nadenken over hun eigen talenten.
Probeer dit spel meerdere keren te spelen in een schooljaar. Stimuleer de leerlingen om
telkens voor een ander talent te kiezen. Zo leren ze meerdere kanten van zichzelf kennen.
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Mijn talenten zijn zichtbaar in de klas.
Doel:
-

De leerlingen kunnen hun eigen talenten benoemen.

Materiaal:
-

wit papier;
kleurpotloden, stiften of wasco’s;
drie kaartjes voor elke leerling;
eventueel de talentenkaarten.

Voorbereiding:
Zorg ervoor dat elke leerling een wit papier en enkele kleurpotloden, stiften of wasco’s heeft.

Uitleg:
Elke leerling gaat een zelfportret maken. Een zelfportret is een tekening van de leerling zelf.
De leerling tekent zichzelf van de schouders tot het hoofd. In de rechteronderhoek schrijven
de leerlingen hun naam.
Al de zelfportretten van de leerlingen hangen we op op een prikbord. Onder het zelfportret
mag de leerling drie kaartjes hangen met een talent op die bij zichzelf het best tot uiting komen.

Variant voor jongere kinderen:
Sommige benamingen van de talentenkaarten zijn nogal lang, en dus voor jonge kinderen
moeilijk te onthouden. Je kan de talentenkaarten openleggen op een tafel, dan kunnen de
kinderen hier gaan kijken naar de namen van hun talent. Op deze manier gaan ze ze ook
correct schrijven.

Let op!
Er zullen kinderen zijn die het moeilijk vinden om drie talenten te kiezen, misschien heeft hij of
zij er nog maar één of twee ontdekt. De muur kan altijd worden aangevuld. Het ontdekken van
talenten is namelijk een proces dat bij iedereen op een ander tempo gebeurd.
Natuurlijk zullen er ook kinderen zijn die al meer dan drie talenten van zichzelf hebben ontdekt.
Dat is logisch, want elk kind ontwikkelt doorheen zijn of haar leven ongeveer 15 verschillende
talenten. Deze leerlingen kiezen dan drie talenten waar ze het meest trots op zijn, het leukst
vinden, …
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Laat kinderen elkaars talenten complimenteren.
Doel:
-

De leerlingen kunnen de talenten van anderen
ontdekken.
De leerlingen kunnen de talenten van anderen
benoemen.

Materiaal:
-

koffiefilters;
stiften;
complimentenpapier (bijlage 4);
kladpapier.

Voorbereiding:
Alle kinderen krijgen een koffiefilter en enkele stiften.

Uitleg:
Elke leerling versiert zijn of haar koffiefilter. De kinderen moeten:
- hun naam op de koffiefilter schrijven;
- stiften gebruiken;
- origineel/ creatief te werk gaan.
Al deze koffiefilters worden op een prikbord gehangen, dit wordt de complimentenmuur. Op
deze manier kunnen de kinderen op zoek gaan naar elkaars talenten en deze complimenteren.
De kinderen kunnen zelf hun complimenten schrijven op kleine stukjes wit papier of ze trekken
een compliment van het complimentenpapier (bijlage 4). De complimenten moeten anoniem
zijn. Spreek een dag af met de kinderen dat ze hun complimenten mogen lezen.

Variant voor jongere kinderen:
Jonge kinderen (eerste leerjaar) hebben nog moeite met lezen en schrijven. De hulp van de
leerkracht is dus essentieel.
Je kan jonge kinderen ook laten tekenen of werken met een complimentenpapier met
symbolen.

Let op!
Als leerkracht is het belangrijk om de dag voordat de leerlingen hun complimenten mogen
lezen te controleren of iedereen een compliment heeft ontvangen. Is dit niet zo, dan schrijf je
voor deze leerlingen zelf een compliment.
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Op zoek naar elkaars talenten.
Doel:
-

De leerlingen kunnen de talenten van anderen
ontdekken.
De leerlingen kunnen de talenten van anderen
benoemen.

Materiaal:
-

een plastiek mapje;
de talentenkaarten;
een wit papier;
een pen/ stift.

Voorbereiding:
De leerkracht hangt een plastiek mapje met een talentenkaart erin op. Hieronder plakt de
leerkracht een wit papier met een pen/ stift.

Uitleg:
De leerlingen gaan zich wekelijks focussen op ‘het talent in de kijker’. Ze gaan op zoek in de
klas bij welke leerlingen ze dit talent zien terugkomen. De leerlingen mogen onder de
talentenkaart schrijven bij wie ze dit talent zien (en in welke context).
Op deze manier kunnen medeleerlingen eventueel nog nieuwe talenten van een leerling
ontdekken. Natuurlijk is het ook fijn voor een leerling wanneer medeleerlingen zijn of haar
talent(en) opmerken.

Variant voor jongere kinderen:
Voor jonge kinderen is het handig om een lijst met de namen en een foto van de kinderen van
de klas te voorzien naast ‘het talent in de kijker’. Op deze manier kunnen de kinderen kijken
naar de foto van de medeleerling waarbij ze dit talent gezien hebben en vervolgens de naam
correct overschrijven.

Variant voor oudere kinderen:
Oudere kinderen (vanaf derde leerjaar) kunnen ook bij ‘het talent in de kijker’ schrijven
wanneer ze dit talent tot uiting hebben zien komen (in welke context).

Let op!
Start in het begin met ‘eenvoudigere’ talenten zoals de doorzetter en de bewuste beweger.
Naargelang het schooljaar vordert kan je meer ‘complexere’ talenten ophangen zoals de
buikdenker en de ontrafelaar.
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Hoe kan ik mijn talenten inzetten?
Doel:
-

De leerlingen kunnen hun talenten inzetten.

Materiaal:
-

voor elke leerlingen een formulier voor
brainwriting (bijlage 5);
schrijfmateriaal.

Voorbereiding:
Alle leerlingen krijgen een formulier dat geschikt is voor brainwriting.

Uitleg:
1. De leerlingen vullen bovenaan in de vraag op het formulier één van hun talenten in.
2. De leerlingen gaan eerst zelf nadenken tijdens welke activiteiten zij hun gekozen talent
kunnen inzetten. De leerling schrijft één tot drie mogelijke ideeën op in de kaders voor
‘leerling 1’.
3. Na vijf minuten schuift het formulier door naar de leerling die rechts zit. Iedereen heeft
nu een ander formulier en mogelijks ook een ander talent waarover ze moeten
brainstormen. De leerlingen schrijven opnieuw één tot drie ideeën op, maar nu in de
kaders voor ‘leerling 2’.
4. Deze stappen worden nog tweemaal herhaald, zodat het formulier helemaal vol is. Er
hebben uiteindelijk vier verschillende personen hun ideeën op het papier geschreven.
5. Daarna laat je het formulier nog één keer doorschuiven naar de rechterkant.
6. Elke leerling kiest nu uit het formulier dat hij of zij voor zich heeft liggen de twee beste,
leukste, inspirerende, … ideeën. Rond deze ideeën trekt de leerling een cirkel.
7. De omcirkelde ideeën worden met de groep gedeeld. De leerling benoemt het talent
en de twee mogelijke ideeën. De leerkracht leidt het gesprek.
8. Ten slotte worden de formulieren bij de leerkracht ingeleverd. De leerkracht leest de
ideeën na en kan inspiratie opdoen om de leerlingen hun talenten meer in te zetten in
de klas/ op school.

Variant voor jongere kinderen:
Verdeel de kinderen in groepen/ duo’s. Elke groep ontvangt één formulier. De kinderen gaan
in groep brainstormen over ideeën. Dit is voor jonge kinderen vaak gemakkelijker, omdat het
voor deze kinderen soms moeilijk is om zelf op ideeën te komen. Op deze manier kunnen de
leerlingen elkaar helpen tijdens de oefening. De rest van het concept blijft hetzelfde.

Let op!
De leerlingen geven jou, als leerkracht, ideeën. Je bent nog altijd zelf verantwoordelijk wat je
met deze ideeën gaat doen en of je ze daadwerkelijk in de praktijk zal omzetten.
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Hebben dieren ook talenten?
Doel:
-

De leerlingen kunnen de talenten koppelen aan de natuur (vakoverschrijdend
werken).

Materiaal:
-

een wit papier;
verschillende kleuren stiften.

Voorbereiding:
Verdiep je als leerkracht in het dier dat vandaag
besproken wordt. Denk zelf al eens na over mogelijk
talenten van dit dier.

Uitleg:
Leg uit aan de kinderen dat niet enkel mensen talenten kunnen hebben, maar ook dieren. Elke
les staat er één dier centraal.
De leerkracht gaat samen met de leerlingen op zoek naar de talenten van dit dier. De kinderen
vertellen allerlei zaken die ze weten over het dier. Nadat iemand iets specifiek verteld heeft
over de eigenschappen van dit dier, gaan we samen nadenken over de verborgen talenten.
We stellen samen een mindmap op over de talenten van dit dier. De mindmap kan naderhand
worden opgehangen in de klas.

Variant voor oudere kinderen:
Vanaf het derde/ vierde leerjaar kan je de kinderen zelfstandig in kleine groepjes laten
nadenken over de mogelijke talenten van het dier. Elk groepje maakt zijn eigen mindmap.
Naderhand vergelijken we de verschillende mindmaps met elkaar.
Dit kan eventueel ook individueel. De kinderen maken allemaal hun eigen mindmap.

Let op!
Zorg ervoor dat de leerlingen niet te veel de focus leggen op de uiterlijke kenmerken van het
dier. Maak duidelijk dat we net zoals we bij onszelf hebben gedaan op zoek gaan naar de
talenten van het dier (de binnenkant).
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Welke talenten heb ik die een dier ook heeft?
Doel:
-

De leerlingen kunnen de talenten koppelen
aan de natuur (vakoverschrijdend werken).

Materiaal:
-

een dieren-award (bijlage 6);
eventueel stickers of stempels.

Voorbereiding:
Denk goed na over welk talent je van een leerling in de kijker wilt plaatsen. Denk ook al eens
na over welk dier dit talent ook bezit en in welke context dit talent jou het meest opvalt bij deze
leerling. Vul de dieren-award in en versier de award eventueel nog een beetje met stickers of
stempels.

Uitleg:
Elke week wordt er één dieren-award uitgereikt aan een leerling door de leerkracht. Een
dieren-award is een award voor een talent dat de leerlingen goed hebben ingezet. Het talent
wordt gelinkt aan een dier die hetzelfde talent bezit als de leerling. De leerling wordt samen
met zijn of haar talent in de spotlights geplaatst.
1. Je kan deze award wekelijks uitreiken in de klas.
2. Je kan er ook een schoolgebeuren van maken. Laat alle leerlingen samenkomen op een
wekelijks afgesproken moment op de speelplaats. Reik hier de awards samen uit.

Let op!
Zorg ervoor dat elke leerling doorheen het schooljaar minstens één dieren-award heeft mogen
ontvangen.
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