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De handleiding bij Talenvent 

 Wat? 

Talentvent is een manier om aan talentontwikkeling te doen bij 
leerlingen van het 6de leerjaar lager onderwijs en in de 1ste 
graad van het middelbaar. Talentvent is een bundel van 7 
missie. Doorheen die 7 missies ontdekken leerlingen wat talent 
is en wat hun eigen talenten zijn.  

 Wie? 

Niet alleen de leerlingen worden betrokken in de zoektocht 
naar hun talenten, ook de deelname van ouders en leerkrachten 
is vereist voor het slagen van de opzet. 

 Voorbereiding? 

Indien je met de hele school een voormiddag gaat werken met 
talentvent ga je de avond ervoor met een aantal collega’s 
samenkomen om de bundel in te vullen. Zo ben je beter 
voorbereid om eventuele vragen te beantwoorden. 

 Groepsindeling? 

Het is aangeraden om dit met kleine groepen te doen. 1 
leerkracht per 8 leerlingen is een maximum verhouding. De 
groepen krijgen begeleiding van een leerkracht die ze goed 
kennen. Tussendoor wisselen de begeleiders niet van plaats, 
het is belangrijk voor de leerlingen dat ze een vertrouwd 
gezicht voor zich hebben.  

 Planning? 

Indien je de bundel met talentvent in de klas wil doen, doe je 
dit best in 1 voormiddag. In deel 1 doe je missie 1, 2 en 3. 
In deel 2 doe je dan missie 4, 5, 6 en de slotmissie. 

Houd ook rekening met de computers die je nodig hebt voor 
missie 4. Desnoods moeten de groepen even wisselen van lokaal 
om de computers ter beschikking te hebben. 

 Materialen? 
 

- Computers (met Schockwave geïnstalleerd) 

- Stickers 

- Tijdschriften 

- Schaar & lijm 

- Kleurpotloden, stiften 

- Gekleurd & wit papier, kladpapier 

- Woordenboeken (Nederlands) 
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Missie 1: Wat is talent? 

 

 

Duur: 15’ 

Deze eerste missie is een tekst waaruit de leerlingen 
verschillende kernmerken van talenten moeten ontdekken. Ze 
gaan ook de talenten benoemen die ze zien bij Greet en Guy. 

De talenten van Greet: Handig, creatief, zorgzaam, doorzetter 

De talenten van Guy: Muzikaal, dankbaar, nieuwsgierig,  

Wat is talent? 

Aan je talent beleef je plezier, het kost je geen moeite, je 
verliest de tijd uit het oog en je kan het al van jezelf 
(niemand moet het je leren). 

Op de vraag; ‘herken je een talent bij jezelf’, moet je de 
leerlingen aansporen om na te denken of zij met bovenstaande 
eigenschappen al een talent bij zichzelf kunnen benoemen. Deze 
schrijven ze op en als de hele bundel is ingevuld kunnen ze 
eens kijken of het klopt of niet. 

Na deze oefening kan je wat tijd maken om hier al eens over te 
praten met de klas. Je overloopt de antwoorden samen en 
luistert naar de meningen van de leerlingen.  
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Missie 2: Verkennen van talenten 

 

 

Materiaal: Stickers, tijdschriften, lijm, schaar 

Duur: 30’ 

Deze missie bestaat uit 2 delen. In het eerste deel krijgen de 
leerlingen stickers en een stift om op de stickers te 
schrijven. Ze gaan per 2 of 3 zitten en schrijven positieve 
eigenschappen van de andere op de stickers. Als ze een 
positieve eigenschap opgeschreven hebben plakken ze dit op 
hem. Op het einde plakken ze de briefjes op de voorziene 
invulruimte of schrijven ze de briefjes over. 

Tips: 

-  Niet iedereen is het gewoon om complimentjes te geven. 
Laat ze daarom beginnen met uiterlijke kenmerken (zoals: 
“je haar is mooi”) en laat ze zo verder gaan naar 
innerlijke kenmerken (zoals: “je staat altijd klaar voor 
je vrienden”). 

- Sommige kinderen gaan beginnen met slechte eigenschappen 
op te noemen zoals roddelen. Deze kan je heel goed 
omdraaien naar positieve eigenschappen. Iemand die 
roddelt die praat graag en die weet veel over mensen.  

Deel 2 is dan iets helemaal anders. De leerlingen gaan hun 
hobby’s, favoriete eten of tv- programma, … opschrijven. Als 
ze dat gedaan hebben gaan ze op zoek naar afbeeldingen van die 
zaken die zij leuk vinden in tijdschriften. Telkens als ze een 
leuk prentje vinden knippen ze dit uit. Als ze een aantal 
prenten uitgeknipt hebben nemen ze een nieuw blad papier 
(gekleurd papier is leuker dan gewoon wit) en plakken ze daar 
hun prenten op. 

Tips: 

- Vergeet de namen niet op de papieren. 

- Voorzie voldoende tijdschriften. Niet enkel roddelboekjes 
maar ook boeken over o.a. de natuur en tuin. 

- Voorzie voldoende materiaal voor al de kinderen. Anders 
kan je ze in 2 groepen verdelen en groep 1 de eerste 
opdracht laten maken terwijl groep 2 de collage maakt. 
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Missie 3: Supertalent voor één dag 

 

 

Materiaal: Kleurpotloden, stiften (drukken wel door het 
papier!) 

Duur: 20’ 

Tijdens missie 3 kiezen de leerlingen een supertalent voor 1 
dag. Als ze hun supertalent gevonden hebben maken ze er een 
stripverhaal van. Het moet helemaal niet realistisch zijn. De 
leerlingen moeten hun fantasie gebruiken. Wat zouden ze die 
dag doen met dat supertalent? Er staan 9 kaders voorgetekend 
waarin de leerlingen kunnen tekenen.  

Moet de fantasie gestimuleerd worden? Hieronder staat een 
kleine spelletje dat je daarvoor kan gebruiken. 

 Fantasie voorwerp doorgeven (5’) 
Je staat in een kring. Als begeleider doe je alsof je een 
bal vast hebt en geef je deze aan je buur. Je geeft als 
instructie dat we de bal rond gaan geven. Als deze terug 
bij jou aankomt neem je een ander voorwerp zoals een pen. 
Een pen weegt niet zoveel dus je moet geen moeite doen om 
hem door te geven. Als de pen halverwege is ga je een 
zwaar voorwerp doorgeven zoals een stoel. Je doet dan ook 
alsof je iets heel zwaar doorgeeft.  
Op het einde mag ieder om de beurt een fantasievoorwerp 
aan zijn/haar buur doorgeven. 

Tips: 

- Bij missie 5 staat een hele lijst met talenteigenschappen 
waaruit je inspiratie kan halen. 

- Indien de leerling meer plaats nodig hebben om te tekenen 
geef je ze een apart blad, anders ga je de creativiteit 
van de leerling beperken. 
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Missie 4: Op welke god lijk jij? 

 

 

Materiaal: Computers met het programma Schockwave, 
woordenboeken 

Duur: 30’ 

De bedoeling is dat de leerlingen de godentest op 
www.ohmygods.be oplossen. Daarna krijgen ze een scherm te zien 
met de afbeeldingen van de goden en hoeveel procent ze 
overeenkomen met die goden. De god/godin met het meeste 
procent is de god/godin die het beste bij de leerling past. 
Als ze op hun god/godin klikken krijgen ze er uitleg over. Met 
die uitleg kunnen ze de vraagjes invullen. 

Tips: 

- Doe deze test zelf eens op voorhand. Zo weet je wat je 
waar kunt vinden op de site.  

- Zorg voor een aantal woordenboeken waarin leerlingen 
moeilijke woorden kunnen opzoeken 

- Indien je een digitaal bestand wil bijhouden kan je 
werken met printscreens. Je drukt op de knop ‘prt sc’ op 
je pc. Deze kopieert je scherm automatisch. Dit kan je 
dan plakken in Word of Paint. 

- Er bestaat ook uitleg zonder de testen. Deze kan je ook 
op de site vinden. Deze kan je ook afdrukken om een snel 
overzicht te hebben over de verschillende goden en 
godinnen. 

- Op de site staan ook nog verschillende leerstijlentest 
met bijhorende uitleg voor leerkrachten, zeer interessant 
voor leerlingen met leermoeilijkheden.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohmygods.be/
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Missie 5: Ontdek jouw talenteigenschappen 
 

 

Materiaal: pasfoto, woordenboeken 

Duur: 10’ 

Deze missie kan je niet volledig maken in de klas. Hiervoor is 
medewerking van ouders nodig. Het is de bedoeling dat de 
leerling eerst de talenteigenschappen aanduid waarvan hij 
vindt dat die het best bij zichzelf passen. Daarna laten ze 
dit invullen door hun vriend/vriendin/leerkracht/… op hun 
papier. 

Er staan ook lege vakjes waarin ze zelf iets in kunnen vullen. 
Daar kan je als leerkracht iets invullen wat zeker bij de 
leerling past.  

Als de missie door meerdere mensen ingevuld is, kan de 
leerling de meest voorkomende talenteigenschappen opschrijven 
in de tekstvakjes. Daar plakken ze ook hun eigen foto. 

Tips: 

- Voorzie ook bij deze opdracht een aantal woordenboeken 
waarin de leerlingen woorden op kunnen zoeken 

- Probeer bij ieder kind een eigenschap extra bij te 
schrijven die jij aan hen geeft 
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Missie 6: Hoe kom ik aan mijn talenten? 

 

 

Duur: 10’ 

Deze missie ligt in het verlengde van missie 5. De leerlingen 
kennen hun talenteigenschappen. Maar waar komen deze eigenlijk 
vandaan? Door wie zijn de ze beïnvloed? De leerlingen worden 
uitgedaagd om op zoek te gaan welke van hun 
talenteigenschappen ze kunnen toeschrijven op hun ouders en 
vrienden. 

Dit vullen de leerlingen in de kaders rond de pijl in. Ze 
beginnen met het beschrijven van de eigenschappen van hun 
ouders. Daarna doen ze dit van broer/zus. Vervolgens doen ze 
dit van een goede vriend of vriendin en ten slotte kunnen ze 
nog één iemand kiezen.  

De pijlen van de kaders verwijzen naar de grote pijl die van 
boven naar beneden loopt. Die pijl staat voor de levensweg van 
de leerling. De kleine pijlen zijn wegen van anderen (familie, 
vrienden, hobby,…) die invloed hebben op de levensweg van de 
leerling. 
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Slotmissie: Wat heb ik nu ontdekt? 

 
 

Materiaal: knutselmateriaal, tijdschriften, … 

Duur: afhankelijk van de gekozen middelen. 

Als laatste missie maken we een samenvatting van wat we 
ontdekt hebben. De leerlingen kunnen zelf kiezen op welke 
manier ze dat doen. Ze kunnen een tekening maken, een 
stripverhaal, een liedje, een gedicht, een raptekst, een 
spreekbeurt, een collage of een toneel. Dit mogen ze per twee 
doen maar dn moeten ze wel zorgen dat het duidelijk is welke 
talenten bij wie horen.  Inspiratie kunnen de leerlingen uit 
de vorige opdrachten halen. 

Tips: 

- Maak zelf een aantal voorbeelden van tekeningen of 
gedichten. Een voorbeeld verhaal vind je in het begin van 
de bundel. Zo hebben de leerlingen een voorbeeld en weten 
ze hoe ze kunnen beginnen. Geef dit wel niet in het 
begin! Ze moeten eerst zelf op zoek gaan. 

- Een toneel maken heeft meer tijd nodig dan een tekening. 
Je gaat de leerlingen hun creativiteit echter niet 
tegenwerken. Zorg voor een extra opdracht voor de 
leerlingen die klaar zijn. Laat dit wel een leuke 
opdracht zijn, anders voelen de leerlingen zich gestraft. 
(Bied verschillende opdrachten aan waaruit de leerlingen 
kunnen kiezen) 

Als begeleider van de groep heb je bij deze opdracht de kans om een 
samenvatting te maken van de aanwezige talenten. Op de volgende 
pagina kan je zo een samenvatting vinden in de vorm van een tabel. 
Doe jij dit liever op een andere manier, dan mag je dat zeker doen! 

Je vult de naam van de leerling  en de klas in, daarna enkele 
opmerkingen, zaken die je als leerkracht opgevallen zijn bij die 
leerling, en ten slotte kan je specifieke talenten invullen. Dit is 
niet eenvoudig, zeker niet als je dit voor de eerste keer doet. Niet 
al de leerlingen zullen hun talenten ontdekt hebben, maar er is wel 
al een eerste stap gezet naar het ontdekken van de talenten. Deze 
samenvatting kan bijgehouden worden in een talentenportfolio van de 
klas.  

Onder de tabel zie je nog 2 vragen staan die je als leerkracht 
achteraf voor jezelf kunt stellen. Deze vragen zijn om uzelf na te 
laten denken over het inzetten van talenten in de klas. Achteraf kan 
je met enkele collega’s samenkomen om deze vragen te bespreken.  
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Naam leerling + 

Klas 
 

 
Opmerkelijkheden 

 
Talenten 

 

 
BV.:Jan 1aa 
 

 
Veel Hobby’s (Chiro, 
muziek, …) 

 
Sociaal (goed in 
vrienden maken) 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

Wat doet u, als leerkracht in de klas, om de talenten van de 
leerlingen te laten schitteren? 

 

 

 

 

Bespreek 1 situatie waarin je een leerling hebt laten 
schitteren met zijn talenten. Hoe heb je dat gedaan? Waarom? 
Was dit gepland of niet? 
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Slotwoord 

Talentvent is een eerste stap richting talentgericht werken in 
een school. In het 6de leerjaar kan talentvent gebruikt worden 
om leerlingen te helpen met hun studiekeuze. In het middelbaar 
kan talentvent gebruikt worden als aanzet tot talentgericht 
werken in de klas. Je kan de bundel in het begin van het 1ste 
jaar doen en op het einde van het 2de om zo te kijken welke 
vorderingen leerlingen gemaakt hebben. Daarvoor moet 
talentvent wel bijgehouden worden in een talentendossier in de 
school. 

Talentvent is er niet vanzelf gekomen. Zelf had ik een 
talentenbundel geschreven met opdrachten die lijken op de 
opdrachten die je kan vinden in de bundel van talentvent. 

Zonder een testfase zou talentvent er ook niet zijn. Bedankt 
aan de directie, leerkrachten en leerlingen van de 
Martinusschool Bilzen om een woensdagvoormiddag hiermee aan de 
slag te gaan. 

Graag blijf ik graag op de hoogte van scholen die werken met 
Talentvent. Wil je iets aanpassen, bijvoegen of heb je enkele 
vragen? Contacteer mij dan via onderstaand e-mailadres. 
Sander.vreven@gmail.com 

Bedankt! 
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