Leraren hebben een grotere invloed
op leerlingen, en uiteindelijk op onze
maatschappij, dan ieder ander.
Op de ouders na.

Op Pad met mijn Talenten
voor leerkrachten die meer vanuit hun talenten en sterke punten willen werken én leven
Voor wie
 Leerkrachten van PO of VO die de balans willen opmaken en de reis naar de toekomst
willen uitstippelen.
 Iedereen die zich realiseert dat hij/zij vooral zelf verantwoordelijk is voor een
goed/zinvol werkzaam leven.
 Iedereen die zich herkent in één of meer van de onderstaande vragen:
o Hoe komt het dat ik bij bepaalde werkzaamheden energie krijg en bij andere de
energie uit mijn lijf voel stromen?
o Zit ik nog wel op de juiste plek in de juiste organisatie?
o Wat zijn mijn kwaliteiten/sterke punten en zet ik die voldoende in?
o Klopt de balans tussen werk en privé nog en wat kan ik daaraan veranderen?
o Wat kan ik eraan doen om energiek mijn werk te blijven doen?
 Elke leerkracht die meer vanuit zijn talenten en sterke punten wil werken is van harte
welkom!
 Dit programma is ook uitermate geschikt voor MT/leerkrachtenteams die een verdieping
aan hun samenwerking willen geven.
Dit levert het op
 Inspirerende bijeenkomsten waar deelnemers met energie vandaan komen.
 Verhelderend inzicht in talenten en sterke punten, hoe je deze vaker en beter kunt
benutten en hoe je tot een niveau van excellentie kunt groeien.
 Inzicht in zwakke punten en hoe je daarmee om kunt gaan.
 De wereld bekijken vanuit sterke punten en ervaren dat deze nieuwe kijk invloed heeft
op relaties.
 Ervaren van zelfwaardering en waardering door anderen.
 Grotere bijdrage leveren aan de (onderwijs)organisatie waarin de deelnemer werkt en de
mensen in zijn/haar omgeving: in je kracht komen en je plek vinden.





Met als resultaat voor de deelnemer:
o Een helderder zelfbeeld en toenemend zelfvertrouwen
o Meer werkplezier binnen (of buiten) de huidige werkkring
o Creatiever denken en handelen
o Productiever werken
o Meer verbinding tussen hart, hoofd en handen
o Meer rust in het hoofd
o Voldaan gevoel na werk en/of privéactiviteiten
o Ontwikkeling van een plezierig  naar een goed  naar een zinvol leven
Met als resultaat voor de school:
o Een gemotiveerde en vitale leerkracht.
o Preventie voor mogelijke uitval (ziekteverzuim/burn-out) onder leerkrachten
(bijvoorbeeld in kader levensfasegericht personeelsbeleid, mobiliteitsbeleid).
o Kwaliteitsslag als school: van selecteren tot beoordelen van leerkrachten en van
opvangen tot begeleiden van leerlingen (in en buiten de klas) en ouders.

Inhoud
De training bestaat uit een combinatie van on- en offline componenten en is een grote, soms
spannende ontdekkingstocht die een ieder afzonderlijk aangaat. Stap voor stap maak je op
verschillende manieren kennis met je talenten en sterke punten. We gebruiken de groep, de
trainers, een eenvoudige talententest, de website en allerlei interessante werkvormen om
zelfinzicht te krijgen. Op basis van dat inzicht maak je plannen om zaken te behouden en/of
te veranderen. En die plannen zet je om in actie voor de korte en lange termijn.
Je bent op je best als je

Praktisch
dat doet wat je van
 De training bestaat uit een korte introductiebijeenkomst,
nature het beste doet.
een drietal dagen van 10.00 tot 17.00 uur en een
terugkomdag.
 Data worden in onderling overleg afgestemd.
 Tussen de bijeenkomsten voeren de deelnemers enkele opdrachten uit en houden ze de
site www.oppadmetmijntalenten.nl in de gaten voor nieuwe inspiratie.










Voor we starten organiseren wij een korte (gratis) infobijeenkomst. Deze bijeenkomst
dient als eerste kennismaking; de trainers geven informatie en deelnemers kunnen
vragen stellen.
De groep is minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers groot.
Indien gewenst is (tegen meerprijs) aanvullende persoonlijke coaching mogelijk.
Jaarlijks wordt twee keer een opfris/verdiepingsdag georganiseerd om, voor degenen die
dat willen, ‘het vuurtje brandend’ te houden.
Kosten op aanvraag
Indien gewenst maken we concrete afspraken over het borgen en meten van de
resultaten van dit professionaliseringstraject.
Inschrijven of meer informatie? Kijk op www.oppadmetmijntalenten.nl.
Ook een mooie kennismaking: de Talentenproeverij van een dag of dagdeel. Vraag gerust
om informatie.

Reacties van leerkrachten die aan ‘Op Pad’ meededen
 “Ik weet nu wat mijn talenten en sterke punten zijn en ben daardoor zelfverzekerder,
blijf dichter bij mijzelf en doe meer dingen die ik leuk vind.”
 “Ik vond het zeer boeiend en interessant. Het was soms hard werken en het kostte ook
de nodige energie. Maar het was beslist de moeite waard!”
 “Mensen die interesse hebben en al bezig zijn met persoonlijke groei zou ik deze training
zeker aanbevelen.”
 “Het is fijn om deze stappen te delen met mensen die elkaar respecteren. Ik heb de
samenstelling van de groep als prettig en veilig ervaren.”
 “Ik verloor veel energie aan zaken omwille van een ander en ben op weg daar heldere
keuzes in te maken.”
Sterk punt
Een combinatie van talenten
(= aangeboren) en daarbij aansluitende kennis,
vaardigheden en ervaring (= aangeleerd)
waardoor in een zekere activiteit consequent bijna
perfecte prestaties kunnen worden geleverd.
Kort gezegd: een sterk punt is een talent in actie!

Talent
Elk zich herhalend patroon
van denken, voelen of zich
gedragen dat op een
productieve manier kan
worden ingezet. Een talent is
aangeboren.

