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Passie & Talent® 
Een programma voor leerlingen/studenten en hun begeleiders 

 
 
Passie & Talent is een uniek 
programma voor leerlingen en 
studenten om te ‘leren leren’ en voor 
hun begeleiders om hen bij dit proces 
te faciliteren. Het programma is 
geschikt voor alle onderwijssectoren 
en bestaat uit thema’s als: leren, 
samenwerken, communicatie , 
projectaanpak en probleemaanpak.  
Er is een versie voor 10-15 jarigen en 
een versie voor 16 jaar en ouder. 
Deelnemers werken met deze 
thema’s volgens een vaste cyclus aan 
het vergroten van hun inzicht en 
vaardigheid in ‘leren hoe te leren’, in 
welke talenten zij van nature hebben 
en hoe zij deze verder kunnen 
benutten en ontwikkelen. 
Tegelijkertijd krijgen zij door het 
volgen van deze cyclus ook inzicht 
hoe anders dit bij anderen eruit kan 
zien. 
Begeleiders worden specifiek 
opgeleid om met dit programma te 
kunnen werken vanuit hun eigen 
context. 
 

Het programma bestaat uit: 

 een gelicenseerde trainers-
opleiding incl. begeleiders-
handleiding 

 een persoonlijk werkboek voor 
leerlingen/studenten (portfolio) 

 coaching bij de invoering   

 een website met intranet voor 
updates en maatwerk 

 ondersteuningsmaterialen 
o talentenspelen 
o posters met kwaliteiten 
o kleurencircels 
o woordencircels 

 

 

 
Passie & Talent heeft een versie 
voor leerlingen, 10-15 jarigen (PO, 
VMBO en Praktijkonderwijs en is 
geschikt voor: 
 De voorbereiding van leerlingen bij 

keuzes van domeinen of vervolg-
onderwijs 

 De invulling van het mentoraat  of 
andere vormen van leerling-
begeleiding 

 Ter ondersteuning bij loopbaan-leren 

 Als aan- en invulling op vakinhoud,  

bijvoorbeeld maatschappijleer, 

verantwoord burgerschap, sociaal-

emotionele ontwikkeling. 

Passie & Talent, de versie voor 
studenten van 16 jaar en 
ouder(bovenbouw HAVO/VWO en 
MBO/HBO)kan worden  gebruikt 
voor: 
 Begeleiding bij het keuzeproces 

richting een vervolgopleiding en 
beroepskeuze; 

 Verhoging van de kans op 
studiesucces door bewustwording van 
de eigen studie-aanpak; 

 Invulling van studieloopbaancoaching 
met langdurige 
gebruiksmogelijkheden 

 
Inbedding 
Het referentiekader van Passie & 
Talent is rechtstreeks toepasbaar op 
de volwassen- en werkwereld. Het 
programma kan een vliegwiel worden 
door gemeenschappelijk gebruik op 
alle niveaus in de school. Voor 
thema’s als communicatie en 
samenwerking bijvoorbeeld  zijn  
modules van een dag beschikbaar die 
zeer geschikt zijn voor docenten-
teams. Ook voor leidinggevers is een 
aparte module beschikbaar. Op het 
niveau van de individuele docent is, 
naast bewustwording van ‘wie ben ik 
als docent’,  een toepassing gemaakt 
voor het ’werken met verschillen 
tussen leerlingen in mijn dagelijkse 
praktijk’.  

 
Opbrengst 
Passie&Talent is ontwikkeld om; 

 Leerlingen inzicht te geven  in ‘wie 
zij zijn’ in hun manier van leren, 
communiceren, samenwerken en 
wat dit betekent voor hun 
leerloopbaan 

 Op groepsniveau, in de klas begrip 
en vaardigheid te ontwikkelen in 
het werken met onderlinge 
verschillen 

 Een gemeenschappelijk 
referentiekader in de school te 
brengen voor waarneembare 
verschillen in communicatie, 
samenwerken en leren 

 Directe toepassingen mogelijk te 
maken in docententeams ter 
verbetering van onderlinge 
communicatie en samenwerking 

 De handelingsbekwaamheid van 
individuele docenten te vergroten  
in het werken met deze verschillen, 
collegiaal en naar leerlingen; 

 

Passie & Talent kan in beide 
versies ook prima met  een 
INTRODUCTIEWEEK  of 
SCHOOLKAMP worden 
gecombineerd! 
 
Er is ook een internationale 
versie (Engelstalig) van Passie 
& Talent verkrijgbaar. 
 

 

 

 

  

Informatie/Aanmelden 
Truus van Putten, 

E-mail: tvanputten@reebv.nl 

www.humandynamics.nl 

www.passieentalent.nl 

 

REE! 

Postbus 720 

4116 ZJ Buren 

Telefoon: +31 (0)344 570019 

 

 

mailto:tvanputten@reebv.nl
http://www.humandynamics.nl/
http://www.passieentalent.nl/

