Regiobijeenkomst
Regionaal Talentnetwerk Groningen Drenthe

23 maart 2015
Provinciehuis Assen, Westerbrink 1
16.30 – 17.00 uur inloop
17.00 – 19.30 uur talentvol programma
met inspiratie, uitwisseling en broodjes

Programma

Grenzen
verleggen door talentgericht werken in
• Welkom door kwartiermakers toptalenten
de klas!
Ard van der Tuuk, gedeputeerde Provincie Drenthe
•• Opening
In opdracht
van het Ministerie van Onderwijs,
• Keynote
Talentontwikkeling
door Louwien
Eising (teamleider
Cultuur
en Wetenschap
wordt
er hardPabo,
Stenden Emmen) en Rob van 't Veer (docent rekenen/wiskunde)
gewerkt aan de realisatie van het Plan van
• Bijdragen over (top-)talenten:
Aanpak Toptalenten, dat door staatssecretaris
- Ondernemend
Itie van den
Berg (o.m.
Meesterlijk
Sander
Dekkertalent,
in maart
2014
is opgesteld.
De
Ondernemen in Drenthe, Entreprenasia)
grondslag
van
het
strategisch
plan
is dat
- Sport talent,
Stinne
Rasmussen,
Elitetrainer
Badminton,
o.m.er
bij
Badminton Talentencentrum Veendam
structurele
aandacht moet komen voor
- Muzikaal talent, Nico Sieffers, dirigent Drents Jeugdorkest
leerlingen die meer kunnen en willen
• Talentontwikkeling binnen en buiten de school: „Ronde tafels" met de
uitblinken op een bepaald gebied of wellicht
sprekers
meerdere gebieden. Scholen zijn aan zet om
• Terugkoppeling en oogst
de talenten, in brede zin, van leerlingen op
• Jong politiek talent (o.v.b.)
alle niveaus optimaal te ontwikkelen. Het gaat
• Afsluiting
hierbij niet alleen om cognitief talent, maar
ook om ondernemend talent, creatief talent,
Van sportief
harte welkom!
Neem een
mee! talent.
talent
encollega
sociaal
Aanmelding (graag vóór 20 maart i.v.m. catering) via talentstimuleren.nl
of bij de kwartiermakers:
Nienke Bouwman, n.bouwman@kwartiermakertoptalenten.nl
Jurr van Dalen, j.vandalen@kwartiermakertoptalenten.nl

Regionale
Talentnetwerken
In opdracht van het
ministerie van OCW wordt
ingezet op het stimuleren
van acht regionale
talentnetwerken in het
primair en voortgezet
onderwijs. De Regionale
Talentnetwerken zijn een
onderdeel uit het Plan van
Aanpak Toptalenten van
de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.

Het Sirius Programma
werkt hierin samen met
het Informatiepunt
Onderwijs &
Talentontwikkeling (SLO)
en School aan Zet.

Kwartiermakers voor het
talentnetwerk GroningenDrenthe zijn:
Nienke Bouwman (PO)
06 1400 3634
Jurr van Dalen (VO)
06 5519 3602

