
 

    

Studiedag 
Talentenschool 

Turnhout 

Inspiratie 

Kennis delen 

 Vakmanschap 

Uitwisselen 

Internationalisering 

Programma 

9.30 Inloop met koffie, thee & lekkers 

10.00 

Opening door Ineke Veerkamp, coördinator 
Landelijke Vereniging van Vakcolleges 
Keynote Hans Hoornstra,  
‘Het Columbusmodel van de 21e eeuwse 
vaardigheden’ 

10.45 
School met PIT door Wesley Wouters, 
directeur van Talentenschool Turnhout 

11.15 Rondleiding Campus Zenit of Workshops 

12.00 Reistijd andere locatie, lunch 

13.30 
Vervolg Campus Boomgaard 
Genomineerde filmpjes door leerlingen 

13.45 
Rondleiding Campus Boomgaard of 
Workshops 

14.30 Speeddaten op schoolniveau  

15.30 – 15.45 Prijsuitreiking filmpje en afsluiting 

  

 

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges nodigt Vakcolleges, Vakmavo’s en Vakhavo’s uit… 

  Studiedag Kriskras “Op ontdekkingsreis” op donderdag 13 februari, 9.30 uur - 15.45 uur 

Talentenschool Turnhout, de Merodelei 220, 2300 Turnhout, België 
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Samen op ontdekkingsreis! 
 
We zijn te gast bij Talentenschool Turnhout, België! U zult merken dat het even schakelen is om de 

eigen kaders los te laten en door te krijgen hoe het Vlaamse onderwijs is georganiseerd. Laat u 

inspireren door hun pedagogisch-didactische aanpak, samen over de grens op ontdekkingsreis! 

Ochtendprogramma 

Binnen het onderwijsconcept van ‘leren door doen’ spelen 21e-eeuwse vaardigheden een belangrijke 

rol. Het model van 11 vaardigheden van SLO|Kennisnet is algemeen bekend. Spreker Hans Hoornstra 

biedt ons een samenhangend model van 21e-eeuwse vaardigheden: het Columbusmodel. Het model 

brengt orde, samenhang en hiërarchie aan in de vaardigheden van de toekomst.  

Hoornstra belicht de evolutionaire ontwikkeling van 

vaardigheden en voert ons langs ijsberen op de 

Noordpool en confronteert ons met 

kaartenbakdenkers, pijplijninnovatie bij bedrijven, 

besluitvorming met wederkerig lerende 

organisaties. Onderweg leert hij ons óók nog wat 

droomdenken is. Na een voordracht van Hoornstra 

zijn we wakker en geïnspireerd.  

Zie ook www.digitaleintelligentie.nl. 

Aansluitend zal Wesley Wouters, directeur van de 

gastschool een uitleg geven over het onderwijs op 

de Talentenschool. U leert over hun pedagogisch-

didactische model met daarin de mogelijkheid om 

op alle niveaus beroepsgerichte vakken te volgen. 

Ze werken onder de vlag van ‘Cognosco’ en ‘Flextra’ 

met kernteams, leercoaches, vakkenclusters, 

groeigesprekken, STEM, talentmodules en 

projectgestuurd onderwijs. Zie ook de brochure op https://www.talentenschoolturnhout.be/ 

Na beide lezingen maakt u een keuze om deel te nemen aan de rondleiding over de Techniekcampus 

of aan een workshop naar keuze (zie aanbod verderop). 

Lunch en middagprogramma: locatie Boomgaard 

Tijdens de lunchpauze verplaatsen we ons naar campus Boomgaard. Hier zijn de zachte sectoren te 

vinden, vergelijkbaar met Horeca, Bakkerij & Recreatie, Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. 

Daarnaast zijn hier ook de sectoren die voorbereiden op het Hoger onderwijs. 

We genieten van een lunch die verzorgd wordt door leerlingen van de hotelschool in hun restaurant 

l’Artimuse. Vervolgens kunt u deelnemen aan de rondleiding of aan een workshop (zie aanbod 

verderop). 

 

http://www.digitaleintelligentie.nl/
https://www.talentenschoolturnhout.be/
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Afsluitend staat het uitwisselen tussen de deelnemende scholen centraal. U krijgt een tafel ter 

beschikking waarop u uw pareltjes kunt uitstallen. Hierbij kunt u denken aan: ontwerp opleiding, 

leerplan, programma voor toetsing en afsluiting, voorbeeld lesmateriaal, stageboekjes, werkstukken 

van leerlingen, innovatieprojecten (Sterk techniek) Onderwijs. Voor de Talentenschool graag ook een 

setje promotiemateriaal meenemen. 

Filmpje! Wedstrijd voor leerlingen 

Nieuw dit jaar is dat we ook leerlingen een rol willen geven op onze studiedag. We vragen u om een 

groepje leerlingen een filmpje te laten maken met als thema ‘Leren door doen’. Hoe ziet de school er 

van buiten en van binnen uit? Wat vinden ze prettig of juist lastig? Hun favoriete hangplek? Eigen 

inbreng of ideeën welkom. Voorwaarde is dat het filmpje niet langer duurt dan 2 minuten en 

gemaakt is door leerlingen. Een deskundige jury beoordeelt de filmpjes. Na de lunch worden de 

3 genomineerden kenbaar gemaakt en aan het eind van de dag verdient het winnende team een 

mooie prijs die door hun docenten in ontvangst wordt genomen. Aanleveren voor 31 januari (tip: 

tevens bruikbaar voor uw open dag). 

 

Rondleiding en workshops (11.15-12.00 uur, 13.45-14.30 uur) 
 

  

Titel Omschrijving Workshopleider 
 

Rondleiding 
Campus Zenit 
(harde sector) 

Campus Zenit heeft de volgende techniek-afdelingen: Elektro, Hout, Auto, 
Grafisch, ICT. Daarnaast ook aandacht voor STEM (science, technology, 
engineering en mathematics). Om leerlingen te motiveren voor wiskunde 
en wetenschappen moeten ze weten waarvoor ze nodig zijn. De werking 
van een alternator is niet zo interessant op zich, totdat je weet dat de 
werking van windmolens hierop gebaseerd is. Tevens beschikt de school 
over een escaperoom voor het basisonderwijs. 

Gunther Melis 
technisch 
adviseur, 
Talentenschool  
 

Rondleiding 
Campus 
Boomgaard 
(zachte sector) 

Campus Boomgaard heeft de volgende afdelingen: Natuur & 
Wetenschappen,  Economie, Zorg & Welzijn, en Hotel. 
Het secundair onderwijs van Campus Boomgaard heeft een unieke brede 
eerste graad. Leerlingen kunnen via talent- en praktijkmodules proeven 
van verschillende vervolgopleidingen. Ze kunnen zo ontdekken wat ze 
graag doen, waar ze sterk in zijn en zo bewuster kiezen in de hogere 
graden die voorbereiden op de arbeidsmarkt of hoger onderwijs. 

Peter De Ceuster, 
directeur, 
Talentenschool 
 

Pedagogisch-
didactisch 
beleid 
Talentenschool 

We staan samen met u stil bij het beleid van Talentenschool Turnhout. 
Vanuit onze strategische kaart 2017-2020 stellen we in samenspraak met 
het personeel ons jaarlijks beleidsplan op. Daarnaast vertellen we hoe we 
dit beleid vertalen naar de klasvloer, bijvoorbeeld ons jaarthema 
‘feedback geven aan leerlingen’.  

Peter De Ceuster/ 
Wesley Wouters 
directeuren, 
Talentenschool 
 

Tools voor de 
docent vanuit 
Talentenschool  

We maken u deelgenoot van de visie op leren van scholengroep Fluxus en 
de hierbij horende bouwstenen: instructief waar nodig en 
zelfonderzoekend waar het kan. We reiken concrete tools aan zoals een 
weekplanning, stage-doeboeken en lesmateriaal. Daarnaast tonen we 
kijkwijzers voor activerende werkvormen, feedback geven en STEM-
onderwijs.  

Wesley Wouters 
(directeur), Lien 
De Busser 
(coördinator) 
Talentenschool  
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Aanmelden 

Graag ontvangen wij per Vakcollege/school een ingevuld excelformulier met daarin namen en 

e-mailadressen van deelnemers. Deze kan gemaild worden naar onderstaand emailadres.  

De inschrijving op de workshops vindt na de kerstvakantie plaats. 

Let op: Wij hanteren een vroegboekkorting! Bij inschrijving vóór de kerstvakantie bedraagt de prijs 

per deelnemer € 95,-. Komt de inschrijving vanaf 21 december binnen, dan betalen deelnemers 

€ 110,- per persoon (prijzen vrijgesteld van BTW). Bij verzorging van een workshop of onderdeel is 

deelname aan de gehele dag voor één persoon gratis. 

Niet aangesloten Vakcolleges kunnen ook aan de  studiedag deelnemen. Na de keynote is er voor 

hen een workshop over de unieke kenmerken van het Vakcollege-concept en de positieve impact van 

het lidmaatschap.  

Wilt u ook een workshop aanbieden of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Ineke 

Veerkamp, iveerkamp@hetvakcollege.nl, 00316-28666100. 

We hopen op een inspirerende dag! 

 

 

 

 

*Kosteloos annuleren tot uiterlijk 13 januari 2020 

Titel Omschrijving Workshopleider 
 

Samenwerking 
met het 
bedrijfsleven 

Bij het opleiden van jonge vakmensen speelt het bedrijfsleven een 
belangrijke rol. Goede en diepgaande samenwerking leidt tot 
professionele stages en leerbanen. Van belang voor jonge mensen met 
een praktische leerstijl! 
Toekomstgericht beroepsonderwijs moet kunnen inspelen op de snel 
veranderende arbeidsmarkt. Hybride docenten, professionele 
praktijkopleiders, werkplekleren, leven lang ontwikkelen, human capital; 
inspirerende voorbeelden die direct toepasbaar zijn! 

Ruud Porck 
Ambassadeur 
Vakcollege en 
ondersteuner 
Sterk Techniek 
Onderwijs 

Internationali-
sering & 
Burgerschap 
Talentenschool 

Campus Zenit zet maximaal in op internationalisering. Via Erasmus+ 
individuele leermobiliteit, strategische partnerschappen en E-twinning-
projecten doet de school aan uitwisseling en professionalisering van 
studenten en docenten. 

Ben Bastiaensen 
en Leen Van 
Beeck, docenten 
informatica, 
Talentenschool 

Vak Mavo 
Actief College 

Vak Mavo: meer dan theorie alleen of meer dan alleen theorie.  
Tijdens de workshop vertellen op welke wijze de theorie en de praktijk 
vorm krijgt binnen de profielen BWI, PIE, M&T, Z&W en E&O. Over stages 
en uiteraard onze invulling van het profielwerkstuk. Naar onze mening 
een goede vormgeving van De nieuwe leerweg! 

 

Rianne Koole, 
directeur Actief 
College 

mailto:iveerkamp@hetvakcollege.nl

