Registreren en profileren op talentstimuleren.nl
Via de website talentstimuleren.nl – het interactieve platform van het Informatiepunt Onderwijs &
Talentontwikkeling (SLO) - kunnen professionals, experts, scholen en instanties zich profileren.

Iedereen die interesse heeft op het gebied van onderwijs en talentontwikkeling kan zich op dit platform
registreren om gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden die de website biedt:

Onderwijs,
Beleid &
Thema’s

Relevante (sector overstijgende) informatie is ondergebracht in diverse thema’s:
Talentontwikkeling – Begaafdheid – Stimulerend signaleren – Dubbel bijzonder
Er is beleidsinformatie over Toptalenten – Passend onderwijs – Wet- en regelgeving
Daarnaast is er sectorspecifieke (praktijkgerichte) informatie te vinden voor:
Primair onderwijs – Havo/vwo – Vmbo

Werkgroepen

In een werkgroep kan samengewerkt worden met andere professionals. Hier kunnen
documenten gedeeld worden. Er is uitwisseling mogelijk via Fora en op het Prikbord
kunnen interessante links, video’s en afbeeldingen geplaatst worden. Ook kunnen er
Agenda- en Nieuwsitems geplaatst worden om te delen met de leden van de werkgroep.

Professionals

In het overzicht van professionals is iedereen te vinden die een uitgebreid profiel heeft
aangemaakt. Iedere professional heeft zijn eigen profielpagina, waar informatie over o.a.
werk, expertise, opleidingen en beroepsregistraties vermeld wordt. De zichtbare
professionals kunnen bijdragen aan de website, met elkaar linken en berichten sturen.

Scholen &
Instanties

Wanneer professionals aangeven waar zij werkzaam zijn, is de betreffende school,
onderwijsinstelling, onderwijs gerelateerde instantie, of andere organisatie te vinden op
allerlei zoekcriteria. Bij de scholen kan o.a. gezocht worden op onderwijsaanpassingen,
begeleiding, doorgaande lijn en profilering. Bij instanties o.a. op expertise en diensten.

Nieuws

Relevant nieuws op het gebied van onderwijs, talentontwikkeling, begaafdheid en
excellentie wordt gedeeld, evenals alle ontwikkelingen met betrekking tot het
Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling. Zo kun je altijd op de hoogte blijven!

Agenda

Relevante activiteiten worden op de agenda geplaatst. Deelname aan de activiteit kan
kenbaar gemaakt worden. Dit is ook zichtbaar in ‘Mijn agenda’ voor professionals met
een eigen profielpagina. Het is mogelijk om zelf activiteiten te plaatsen.

Basisaccount of uitgebreid profiel
Ben je nog niet geregistreerd?
 Ga dan eerst naar www.talentstimuleren.nl
 Registreer je via het inlogblok (rechtsboven):
 Vul vervolgens je basisgegevens in
 Volg de verdere instructies

Tijdens (en na) het registreren kun je aangeven of je
een basisaccount of uitgebreid profiel wilt aanmaken:

(Op elk moment kan deze keuze weer veranderd worden van
basisaccount naar uitgebreid profiel, of andersom)





Wil je alleen gebruik maken van de voordelen die
het basisaccount biedt en NIET zichtbaar zijn in
het overzicht van professionals?
 Kies dan voor een basisaccount
Wil je gebruik maken van alle mogelijkheden en
zichtbaar zijn als professional en/of expert?
 Kies dan voor een uitgebreid profiel

(Nadat je registratie is afgerond, ontvang je een activatiemail om de registratie te voltooien. Daarna kun je inloggen op de website.)

Extra mogelijkheden met een uitgebreid profiel
Wanneer je geregistreerd bent met een uitgebreid profiel, is het belangrijk de
profielgegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Zo maak je voor anderen
transparant wat je doet op het gebied van onderwijs, talentontwikkeling en
begaafdheid.
 Ga via het menu rechts boven naar je naam en kies voor 'Bewerk profiel'

 OF: Zoek je naam in het overzicht van professionals en ga zo naar je eigen

profielpagina. Kies dan voor:

Je komt dan op de pagina waar je jouw profielgegevens kunt bewerken en aanvullen. Zo bepaal je zelf wat er op
je persoonlijke profielpagina getoond wordt. Als je al langer geregistreerd bent op de website, controleer dan of
alle gegevens nog juist en zo volledig mogelijk zijn, met name m.b.t. je persoonlijke gegevens (o.a. provincie),
werk, expertise en opleiding/scholing. Laat vooral ook zien waar je eventueel beroepsmatig geregistreerd bent
en welk(e) talentnetwerk(en) tot jouw werkgebied behoren.
Bij de privacy instellingen kun je aangeven welke persoonlijke gegevens voor wie zichtbaar mogen zijn.
Wanneer je graag automatisch “op maat” geïnformeerd wilt worden, geef dan aan welke updates en notificaties
je wilt ontvangen en hoe vaak je dit wilt. Dit kan zowel voor specifieke thema’s als op onderwijs typen.
Word na je registratie ook actief lid van een talentnetwerk! Zie www.talentstimuleren.nl/talentnetwerken

Update het profiel van jouw school en/of instantie(s)
In je persoonlijke profiel kun je aangeven waar je werkzaam bent. Wanneer jij degene bent die hierbij als eerste
de basisinformatie van jouw school of instantie heeft ingevuld tijdens het registreren, dan heb je de
mogelijkheid om het betreffende schoolprofiel of instantieprofiel aan te passen.



Bij een nieuwe registratie ontvang je automatisch een mail met het verzoek om het profiel aan te vullen.
Als je al geregistreerd bent, kun je dit als volgt doen:
 Ga naar je persoonlijke profielpagina (via je naam of 'Mijn profiel' in het menu rechts bovenin).
Klik vanuit je profielpagina op de [link naar jouw school/instantie] die zichtbaar is bij je werkgegevens
(zie onderstaand voorbeeld). Hiermee ga je naar het profiel van jouw school of instantie.

 OF: Ga naar het menu Scholen of Instanties en zoek op de 1e letter, naam, plaats of provincie
(zie onderstaand voorbeeld voor een school).

 Je zult dan jouw school of instantie vinden en door hier op te klikken, kom je op de pagina met het
bijbehorende school-/instantieprofiel.

Dit profiel laat in eerste instantie alleen de basisgegevens zien die zijn ingevuld bij de registratie van de
professional die als eerste heeft aangegeven hier werkzaam te zijn. Deze persoon kan dit aanvullen of wijzigen.
Beheerrechten en contactpersonen kunnen later (ook) toegekend worden aan collega’s.

Profileer jouw school: maak zichtbaar wat je school doet!


Als beheerder van een SCHOOL profiel kun je invullen wat de school doet met
betrekking tot:
o onderwijsaanpassingen (compacten en verrijken, versnellen);
o aanvullende begeleiding (peergroep/plusklas of inzet van een digitale leeromgeving als Acadin);
o invulling van doorgaande lijnen;
o waaruit blijkt dat er aandacht is voor talentontwikkeling en begaafdheid;
o de manier waarop de school zich eventueel profileert.

Tot slot kan er nog overige relevante informatie toegevoegd worden en kunnen er verwijzingen naar bestanden
of websites opgenomen worden.

Profileer jouw instantie: maak diensten en expertise zichtbaar!


Als beheerder van een INSTANTIE profiel kun je het volgende invullen:
o sectoren waarvoor de (onderwijs gerelateerde) instantie werkzaam is;
o type instantie (bijv. onderwijsadviesbureau, onderzoeks- of opleidingsinstituut, uitgeverij, etc);
o diensten die worden geboden (bijv. diagnostiek, opleidingen, ouderadvisering, etc);
o expertise die beschikbaar is (bijv. dubbel bijzonder, executieve functies, faalangst, etc);
o overige informatie (vrij in te vullen, net als bij het schoolprofiel).

Samengevat:
 Bepaal of je een basisaccount of uitgebreid profiel wilt, aansluitend bij jouw wensen m.b.t. de website
Kies je voor een uitgebreid persoonlijk profiel als professional en/of expert op de website?





Zorg dat jouw profiel dan zo volledig mogelijk is ingevuld en is voorzien van foto (geen logo’s!)
Controleer de profielgegevens van de school en/of instantie(s) waar je werkzaam bent
Zorg dat het school-/instantieprofiel zo volledig mogelijk wordt aangevuld (door de beheerder)
En: word na je registratie als professional ook actief lid van een regionaal talentnetwerk!

Tot slot: Draag zelf ook bij aan een inspirerende, actuele en interactieve website!
Professionals met een uitgebreid profiel kunnen via de (groene) knop voor
het leveren van een bijdrage zelf ook publicaties, leermateriaal,
hulpmiddelen, video’s, links, blogs, etc. aandragen.

 Kies het type bijdrage, zodat je vervolgens de benodigde gegevens in kunt vullen
 Geef een korte introductie en een uitgebreidere beschrijving waarmee je helder de essentie samenvat
 Geef aan voor welke thema(‘s) en of type(n) onderwijs de bijdrage relevant is en bevestig dat alles klopt
Bijdragen die aansluiten bij het doel van de website zullen na goedkeuring door de redactie geplaatst worden

Ga dus snel naar www.talentstimuleren.nl!
Like Talentstimuleren.nl op Facebook

Volg @infopunttalent op Twitter

