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Word jij onze trainer ‘Cognitief talent in het voortgezet
onderwijs?’
Cognitief talent! Het is overal te vinden. Bureau Talent traint al meer dan tien jaar docenten en
scholen om dit talent te herkennen, te stimuleren en te begeleiden. Om aan de toegenomen vraag
naar trainingen te voldoen zijn we op zoek naar trainers voor uitbreiding van ons team.
Ben jij op zoek naar een nieuw trainingswerk? Is trainen voor Bureau Talent iets voor jou? Wij
zoeken verschillende profielen:
ECHA-specialisten uit het voortgezet onderwijs die graag kennis overdragen
Ervaren trainers met affiniteit met hoogbegaafdheid en voortgezet onderwijs
Trainers die ons kunnen overtuigen dat ze een goede match met Bureau Talent zijn
Een trainer van Bureau Talent verdiept zich in de context van de scholen, geeft een
gedifferentieerde training op maat en durft out-of-the box te denken. Hij of zij heeft ook onze
training ‘Onderwijs op maat’ gevolgd, een training onder begeleiding gegeven en een positieve
evaluatie gekregen.
Interesse?
Lees de bijlage voor meer informatie over de training. Stuur een motivatie met daarbij inzicht in je
kennis en ervaring voor 11 oktober naar lineke@bureautalent.nl. Kennismakingsgesprekken vinden
plaats op 3 november.
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BIJLAGE

Training Cognitief talent in het voortgezet onderwijs
Opbouw training
1. Gedeelte buiten de school
Bijeenkomst
SESSIE1
Introductie

Compacten & Verrijken

SESSIE 2
Oefensessie C&V

Hele Taak Eerst

SESSIE 3
Oefensessie Hele Taak
Eerst
Afronding training

Inhoud

Werkvormen

Huiswerk

Kennismaken met
elkaar en met Bureau
Talent
Vaststellen
persoonlijke
trainingsdoelen
Visie op cognitief
talent,
(hoog)begaafdheid,
onderwijs en trainen

Lezing
Discussie
Opdrachtjes
Design Thinking
activiteiten

Introductie
Eindopdracht
Literatuur
Compacten &
Verrijken

Renzulli/Reis
Pluijmakers&Span
…

Bespreking/discussie
literatuur
Opdracht
onderwijspraktijk

Eigen les
uitproberen
Oefensessie
voorbereiden

Renzulli/Reis
Pluijmakers&Span
…

Iedere deelnemer leidt
oefensessie

Methode Fred Janssen
…

Bespreking/discussie
literatuur
Opdracht (eigen)
onderwijspraktijk

Verbeteren
voorbereide sessie
Literatuur Hele
Taak Eerst
Eigen les
uitproberen
Oefensessie
voorbereiden

Methode Fred Janssen
…

Iedere deelnemer leidt
oefensessie

Verbeterpunten
(individueel; training)
Certificeringstraject

Iedere deelnemer
presenteert zijn
eindopdracht
Feedback

Verbeteren
voorbereide sessie
Eindopdracht
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2. Gedeelte in de praktijk
Na succesvolle afronding van het eerste gedeelte, vindt een training in de praktijk plaats. Jij traint en
een vaste medewerker van Bureau Talent observeert en begeleidt.

3. Certificering
Na succesvolle evaluatie bespreken we samen of je een vaste trainer bij Bureau Talent wordt. Je
ontvangt dan de materialen en we bespreken de vergoedingen en de Overeenkomst van Opdracht.
Kosten voor acquisitie en materialen zijn voor Bureau Talent.

Trainingslocatie
De opleiding vindt plaats in De Werkplaats, Maredijk 17c in Leiden. Mochten de
overheidsmaatregelen ons daartoe dwingen vindt de training online plaats.

Trainingsdagen en tijdsinvestering
Drie sessies van vier uur: 15.00 – 19.00 uur.
Eerstkomende data zijn: 2 februari, 3 maart, 25 maart.
Huiswerk: 8-12 uur in totaal.

Kosten
De kosten inclusief materialen, broodjes en drinken bedragen € 595. Betaling in termijnen is
bespreekbaar.

Trainer
Lineke van Tricht.

Meer informatie
Lineke van Tricht (lineke@bureautalent.nl) of Akke Tick (akke@bureautalent.nl).
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