De talentenarchipel
Een tool van het LOP basisonderwijs Aarschot in samenwerking met leerkrachten, directies, CLB,
buurtwerk, sociale dienst, jeugddienst…

Wat?
Via de Talentenarchipel kunnen leraren een kind in al zijn of haar facetten observeren en alle
terreinen verkennen bij het zoeken naar en stimuleren van mogelijke talenten.
Deze methode is gebaseerd op drie principes van talentdenken in het onderwijs:
1. Een positieve en waarderende bril die de focus op tekorten verschuift naar de krachten van
kinderen.
2. Empowerment en ownership door het kind: het kind gaat zelf op zoek naar wat hem of haar
aanspreekt. De rol van de leraar wordt hier niet kleiner maar verschuift naar het versterken
van kinderen in hun acties en intenties en het creëren van kansen die nodig zijn om te
groeien.
3. Talenten zijn complex, meerlagig en breed: talenten gaan om meer dan een bijzondere
vaardigheid of kunstje maar om een ‘potentie die kan uitgroeien tot een bijzondere
competentie’. Er wordt dan ook niet ingezet op één talent of prestatie maar op meerdere
dimensies via een breed en uitdagend aanbod.

Voor wie?
De talentenarchipel werd ontwikkeld voor het basisonderwijs en kan zowel in de kleuterklas als in
het lager onderwijs gebruikt worden.

Hoe?
Een archipel is een verzameling van allemaal eilanden, die samen één geheel vormen. Elk eiland
heeft een bijzondere vorm en een bijzondere betekenis. Zo is er het taaleiland, denkeiland,
muziekeiland, sameneiland, wereldeiland, beeldeiland, fijneiland, beweegeiland en
ondernemerseiland. Wat er te beleven is op de eilanden, werd nog niet ingevuld.
Na een korte introductie worden de kinderen uitgedaagd om aan te geven wat ze graag op een
eiland doen of wat ze er nog zouden willen doen. Hierbij komen ze samen tot nieuwe ideeën waar de
leraar vaak zelf niet aan denkt.
Bij het werken met de Talentenarchipel gaat het niet om te bewijzen wat je talenten allemaal zijn
maar om het op gang brengen van een groeigerichte dynamiek doorheen verschillende positieve
ervaringen waardoor kinderen de groeimogelijkheden in zichzelf kunnen ontdekken.

Praktisch
http://www.talentenarchipel.be/

