
Online TalentenKracht training 
met het TalentenKracht 
e-learning platform



• Hoe kan ik de talenten van mijn leerlingen 
herkennen en hen ondersteunen in hun 
ontwikkeling?

• Hoe geef ik mijn leerlingen de ruimte om zelf op 
zoek te gaan naar oplossingen, maar bied ik ook 
de structuur die daarvoor nodig is?

• Hoe kan ik door middel van vragen mijn 
leerlingen helpen zelf belangrijke begrippen te 
ontwikkelen en te onthouden?

• Hoe ga ik om met leerlingen die behoefte hebben 
aan meer uitdaging dan de reguliere lesstof hen 
kan bieden?

Talenten ontwikkelen
In dit e-learning platform leer je als leerkracht 
een eigen antwoord te vinden op deze en andere 
vragen m.b.t. de ontwikkeling van de talenten van je 
leerlingen. In een combinatie van theorielessen en 
praktijk coaching vanuit TalentenKracht onderzoek 
worden je vaardigheden aangereikt die je eenvoudig 
kan toepassen in je lessen. Hoewel veel inzichten zijn 
ontwikkeld vanuit lessen Wetenschap en Technologie, 
zijn deze ook goed in te zetten in andere lessen, 
zoals taal, rekenen, muziek en geschiedenis. De 
vaardigheden die je in dit programma opdoet sluiten 
aan bij andere onderwijsvisies, zoals Onderzoekend 
en Ontwerpend Leren.

Tijdsinvestering
Dit online programma volg je zoveel mogelijk in je 
eigen tempo en op het moment dat het jou uitkomt. 
Dat kan doordat de theorielessen en -oefeningen 
online worden aangeboden. Ook de begeleiding door 
een ervaren coach op het gebied van TalentenKracht 
vindt online plaats. Het doorlopen van dit programma 
duurt vier tot acht weken, waarbij je 1 keer per 
week of per twee weken een onderdeel uitvoert. Het 
programma bevat theoriegedeelten (30 minuten), 
praktijkopdrachten (2 uur) en reflectie (1 uur).

• Heb je kennis over pedagogisch-didactische 
middelen die je kunt gebruiken om de van 
nature aanwezige nieuwsgierigheid van 
kinderen te stimuleren

• Beschik je over vaardigheden om deze 
kennis in te zetten in je eigen dagelijkse 
klassenpraktijk

• Heb je kennis over de specifieke 
aandachtspunten die aan de orde zijn bij 
excellente leerlingen

Heb je interesse in het programma, neem dan 
contact op met Lisette Schrage van het team Post-
HBO en Projecten van de Pedagogische Academie 
van de Hanzehogeschool Groningen via  e-mail 
l.schrage@pl.hanze.nl.

Worstel jij als 
leerkracht 
ook met deze 
vragen? 

Na het 
doorlopen 
van dit 
programma:
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