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Inleiding 
 

Dit document start met een overzicht van de activiteiten van Talentum in schooljaar 2016/2017. Dit 
is het tweede schooljaar waarin Talentum activiteiten verzorgt voor de Wassenaarse jeugd. In de 
eerste paragraaf van deze rapportage komen de volgende thema's aan de orde: schoolse activiteiten, 
naschoolse activiteiten en projecten. 
Na deze paragraaf zal worden beschreven op welke wijze de verbeterpunten van vorig schooljaar zijn 
opgepakt. Vervolgens worden de nieuwe verbeterpunten beschreven. In paragraaf drie komen de 
successen aan de orde om vervolgens in paragraaf vier de toekomstlijnen te beschrijven. De laatste 
paragraaf vormt de conclusie. 
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1.Overzicht activiteiten Talentum schooljaar 2016/ 2017  

 

Schoolse activiteiten 
 

Na het inventariseren van de wensen van verschillende Wassenaarse basisscholen heeft Talentum 
een aantal schoolse activiteiten uitgevoerd op de Wassenaarse basisscholen.  
De onderstaande workshops zijn gegeven door combinatiefunctionarissen van Talentum op 
verschillende Wassenaarse basisscholen. Deze workshops duurden 45 minuten en waren voor alle 
deelnemende scholen gratis. 
 

Schools aanbod 2016-2017 NME- workshops (Natuur en Milieu Educatie) 
 
Afgelopen schooljaar heeft Talentum voor het eerst de complete cyclus van NME-workshops en 

excursies uitgevoerd. Deze excursies werden eerst door de gemeente uitgevoerd, maar voor een 

betere inbedding van kennis zijn deze overgedragen aan Talentum.  Kinderen hadden zo al 

voorkennis over het thema, waardoor het thema in een bredere (historische, maatschappelijke) 

context kon worden geplaatst.  

Er zijn afgelopen schooljaar 2016-2017 vier thema’s vormgegeven. 

Thema 1: Strand/Wassenaarse Slag: zeeleven, natuurlijke aanspoelsels en zwerfafval 

Periode: september 

Leeftijdscategorie: groep 6 
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Ten aanzien van thema 1 vonden de onderstaande activiteiten plaats: 

 Met behulp van schepnetten en aquariumbakken Noordzee-diertjes, schelpen e.d. zoeken en 

bekijken. 

 Determineren met behulp van zoekkaarten. 

 Op het strand en in de duinen zwerfafval zoeken. 

 Afbraaktijden, oorsprong en gevolgen van verzameld afval bespreken met de kinderen.  

 Bespreken wat kinderen zelf tegen zwerfafval kunnen doen  

 

Thema 2: Bossen/Ganzenhoek: bos als ecosysteem 

Periode: oktober/november 

Leeftijdscategorie: groep 5 

 

Ten aanzien van thema 2 vonden de onderstaande activiteiten plaats: 

 Opdrachtentocht door bos Ganzenhoek. 

 Bespreken van de volgende onderwerpen: wat hebben bomen nodig om te leven, hoe 

hangen organismes en bodem  met elkaar samen, soorten sporen in het bos. 

 

Thema 3: Duurzaamheid /Waterzuivering Leiden: Zoetwatergebruik en waterzuivering 

Periode: januari 

Leeftijdscategorie: groep 8 

 

 
 

Ten aanzien van thema 3 vonden de onderstaande activiteiten plaats: 

 Door Hoogheemraadschap begeleide excursie langs alle stadia van zuivering die nodig zijn 

om van rioolwater weer ‘slootwaterkwaliteit’ te maken.  

 Bespreking van de ‘do’s and don’t’s met betrekking tot eigen omgang met water en riolering 

thuis. 
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Thema 4: Veenweide/Achterbos Leidschendam: flora, fauna en bodem 

Periode: mei/juni 

Leeftijdscategorie: groep 7 

 

Ten aanzien van thema 4 vonden de onderstaande activiteiten plaats: 

 Opdrachtentocht door nat, verwilderd bos aan rand veenweide-gebied. 

 Grondlagen bekijken met betrekking van grondboren.  

 Ervaren sponsige structuur veengebied door erop te springen.  

 Bespreken van de volgende onderwerpen: hoe het weidelandschap rond het bos is gevormd 

door specifieke bodemelementen, karakteristieken van oud hakbos en de huidige sporen 

daarvan, soorten bomen en planten op natte bodems, vogelsoorten spotten (bos-, water- en 

weidevogels). 

 

 

Schools aanbod 2016-2017: Cultuur - workshops 
 

De workshops zijn voorbereidend op de voorstellingen of het kijkkunstobject van het Kunstgebouw.  
Om docenten te ondersteunen bij het cultuureducatiepakket van het Kunstgebouw is er een 
workshop ontwikkeld die aansluit bij de voorstelling/kijkkunst. De workshops leveren een verdieping 
of verbreding van het pakket. 
 

Ella, een swingend eendje: Een muzikaal sprookje over een waggelend eendje voor groep 1-2. 

De volgende workshop werd ontworpen en gegeven door Talentum: Een Charleston dansles, 

waarbij kinderen zelf met ideeën mogen komen voor een ‘routine’. 

 

Het verkeerde been van de koning: Een vertelvoorstelling voor groep 3-4 waarbij allerlei 

spreekwoorden en gezegden voorbijkomen. 

De volgende workshop werd ontworpen en gegeven door Talentum: Toneelspel, spelen van 

typetjes en snel schakelen met emoties. 

 

4beats: Een muziekvoorstelling met verschillende instrumenten, slagwerk en ritmes voor groep 7-8. 

De volgende workshop werd ontworpen en gegeven door Talentum: Workshop 

bodydrumming. Bij bodydrumming maak je geluid met je vuist of platte hand door te tikken, kloppen, 

klappen, in je vingers knippen. 

 

Schools aanbod 2016-2017: Sportclinics 
 
Op alle acht basisscholen zijn voor alle groepen 1 t/m 8 twee sportclinics per klas aangeboden in 
samenwerking met lokale verenigingen/sportaanbieders. Talentum coördineert de sportclinics.  
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Naschoolse activiteiten 
 

In samenwerking met verenigingen of zelfstandig uit gevoerd door  de combinatiefunctionarissen van 
Talentum werden de onderstaande activiteiten aangeboden door Talentum.  
 
Talentgebied Sport & Spel 

 

Zelfstandige activiteiten verzorgd door 
Talentum 

Activiteiten in samenwerking 

Beachgames Badminton – B.C. Wassenaar 

Sport- en spelinstuif (terugkomende activiteit 
ieder blok) 

Kickboksen – kickboxing Fearless 

Freerunning Tuimel Budo – Junansei 

Zelfverdediging Jeugd jujitsu & Aikido - Junansei 

Health Kitchen Kleutersport – Snel en lenig 

 Dansmix – DansSwing 

 Kennismakinglessen honkbal/ softbal – S.V. 
Wassenaar 

 

Talentgebied Kunst & Cultuur 
 

Zelfstandige activiteiten verzorgd door 
Talentum 

Activiteiten in samenwerking 

Talentum Toneelgroep: Podiumbeesten 
(terugkomende activiteit) 

Zet ‘m op - Eva Eykelenboom 
 

Jeugdredactie Kinderatelier – Sophie Zwartjes 

Fotoprofs Verhalen illustreren - bibliotheek 

Kinderkunstenaars (terugkomende activiteit) Dichter bij het schilderij – Stichting Noenki 

Je eigen ToyStory KUNST! – YMCA 

Bakbeesten Workshop gamedesign – Jan Boode 

MTV Junior Ontdek je creatieve talent – Ars et Studium 

Vlogkidzz (terugkomende activiteit) Moviestarts post Production - bibliotheek 

Moviestars (terugkomende activiteit)  

Knippen en Plakken  
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Storytime!  

Druk  

 

Talentgebied Natuur & Recreatie 
 

Zelfstandige activiteiten verzorgd door 
Talentum 

Activiteiten in samenwerking 

Fotofun Scoutingblok- Willibrord, VanWoesik, van 
Wassenaer van Obdam 

Natuurknutsels (terugkomende activiteit) Duurzame doeners – Familie van Os, Jumbo, 
Fiets 020, Waterzuivering Leiden 

 Natuur tot je groen ziet! - Staatsbosbeheer, Ga 
Den Haag, Leidse Amateur Fotografie 
Vereniging, IVN 

 Dierenparade  Rosa’s ezels, Herpetofauna, 
Stichting nationale Dierenzorg, Vogelopvang 
den haag, Kinderboerderij 

Buitenbende  

Waterwereld  
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Talentgebied Techniek & Wetenschap  
 

Zelfstandige activiteiten verzorgd door 
Talentum 

Activiteiten in samenwerking 

Meukmasters Raiders of the sky – Overview, Bouwman 
roofvogels, Leidse Luchtvaart Cub 

Zoek het lekker uit Bouw je eigen boot – Historische 
scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel 

Bouwen maar! 3D printen – LexaLab 

3 D met papier & karton  
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Projecten 
 
Boost Your Energy! (BYE!) 
 
Het BYE! project is in schooljaar 2015-2016 specifiek voor de middelbare scholen ontwikkeld. 
Vanwege het succes is dit project verder ontwikkeld in 2016-2017. Tevens heeft Talentum het 
Jongerenwerk Wassenaar betrokken bij het project. 
Binnen één inspirerende dag verbindt BYE! scholieren met elkaar én met zichzelf. Met workshops, 
energizers, tips en optimistische verhalen worden zij uitgedaagd om hun drive en wereldbeeld te 
updaten en deze te delen met anderen.  
 

De volgende thema’s/workshops zijn behandeld/gegeven: 

 Workshop: Jouw echte indruk - Jouw eerste indruk bepaalt hoe je over komt op anderen. Hoe 
presenteer jij je? Met de praktische en no-nonsense tips van een presentatie expert maak jij 
impact met jouw volgende eerste indruk.  

 Workshop: Van ToDo naar TaDa -  Heb je véél te veel te doen? En maken allerlei nieuwe 
mogelijkheden je onrustig? Grote kans dat je je vooral focust op de toekomst en dat je het nu 
vergeet. Vandaag ruilen we de ‘TO DO’-lijst in voor de ‘TA DA’-lijst. We staan stil bij behaalde 
doelen om te ontdekken wat je écht belangrijk vindt.   

 Workshop: SpiegelWeb - Heb jij ook zo’n moeite met keuzes maken? Reflecteren, het kritisch 
nadenken over jezelf, is een belangrijke vaardigheid om tot overwogen keuzes te komen. Bij 
deze workshop ga je samen nadenken over jezelf en leer je reflecteren. 

 Workshop: In je lijf! - Wanneer sta jij bewust stil 
bij wat je voelt? Laat je het dan ook toe wat je 
voelt? Samen met de coach ga je verschillende 
oefeningen doen om bewuster te kiezen vanuit 
gevoel in plaats van uit je hoofd.  

 Workshop: Pittig Pitchen - Als je anderen wilt 
overtuigen of enthousiasmeren moet je je punt 
kunnen maken. En ja, dat is écht mogelijk 
binnen 60 seconden! Tijdens Pittig Pitchen 
komen we tot de kern van jouw boodschap en 
deelt de coach handige tricks die meer rust, 
structuur en lol aan jouw pitch toevoegen. Die 
kun je overal toepassen.  

 Workshop: Jouw interne criticus - Arrrr, soms 
zeurt er zo’n stemmetje in je hoofd. Dat je wat 
je wil doen toch niet kunt of mag. In deze 
workshop ontdek je hoe je jouw interne 
monster kunt temmen. Want jij bent de baas 
van je leven, en de coach is benieuwd hoe jouw 
ideale leven eruitziet. Jij vast ook! 

 Over de Streep -  Bekend van het 
televisieprogramma ‘over de Streep’ en 
ontwikkeld door Challenge day is de workshop 
Over de Streep. Tijdens deze workshop laat je 
iets van jezelf onder de waterlijn zien. Super 
spannend, maar hierdoor zal je meer verbinding 
met anderen voelen. 
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 Thema workshop: SMS (Social media & Sexting) - “Less than a second to submit, a lifetime to 
deal with the consequences” Heb jij weleens een pikante foto van iemand voorbij zien 
komen? Een op de vijftien jongeren heeft weleens een pikante foto van zichzelf naar iemand 
anders gestuurd. Veel van deze foto's worden verspreid onder vrienden en klasgenoten met 
soms grote gevolgen. Wiens schuld is het eigenlijk dat een foto verspreid wordt? En hoort 
sexting er niet gewoon bij in deze tijd? Ga met elkaar de discussie aan!  

Inspirerende sprekers:  

 Giovanni Stoard: Een jongen met een visie voor ogen. Geboren in Eritrea, verschillende 
opvoeders gehad, faalde op school, maar nu een papiertje in zijn hand. Wie ben jij zonder 
diploma? 

 Nick van Breda: Ex- gameverslaafde heeft zijn verslaving omgezet in zijn kracht. Organiseert 
wereldwijde hacketons.   

 Corry Brandel: Cabaretière Tante Toos bespreekt het thema jonge mantelzorger (met de 
nadruk op alcoholverslaving) op een confronterende maar humoristische manier. 

 

 
LOB – LoopbaanOrientatie en Begeleiding  

 

Op aanvraag van het Rijnlands Lyceum heeft Talentum workshops gegeven rondom het thema 
persoonlijke ontwikkeling. Alle 5 VWO - klassen hebben 1 of 2 workshops gekregen rondom de 
thema’s zelfvertrouwen, bewustwording en wat zijn je kwaliteiten.  
 

SpiegelWeb 

 

Inspelend op de behoefte van het Adelbert College is een van de mentoren opgeleid tot 
SpiegelWebcoach. 
Het SpiegelWeb is een visuele reflectiemethodiek. Creativiteit, autonomie, visuele vormgeving, 
associëren en jezelf actief vragen stellen zijn de belangrijke fundamenten.  
Reflecteren, het kritisch nadenken over jezelf, is een belangrijke vaardigheid om tot overwogen 
keuzes te komen. Een leerling zou zelf moeten kunnen kiezen hoe hij zijn eigen reflectie vorm en 
structuur wil geven. In de SpiegelWeb-Coach Opleiding wordt deze methodiek eigen gemaakt. De 
vaardigheid tot SpiegelWebben en de ‘inspirerende intentie’ wordt eigengemaakt.  Tijdens het 
SpiegelWebben gaan leerlingen aan de slag met een groot A3 vel, waar ze een mindmap op maken. 
Alle gedachten komen op papier, dit kan in taal, maar ook visueel. De leerlingen stellen zichzelf 
vragen en proberen antwoorden te geven. Vragen als; Hoezo dan? Hoe komt dit? Waarom? Wat 
voelde je hierbij? Leg dit uit? Maak dit concreet. Uiteindelijk wordt er een conclusie getrokken, waar 
een nieuw startpunt voor een volgende sessie uit volgt. Het ordent de gedachten en biedt nieuwe 
inzichten.  
Tijdens deze opleiding worden een aantal leerlingen begeleid in reflectie. Na deze opleiding kan de 
mentor zelf gaan SpiegelWebben met de leerlingen en hiermee een nieuwe vorm van reflectie 
aanbieden.  
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Smaakvol Wassenaar 

 

Op zondag 11 juni 2017 waren er verschillende Talentum activiteiten georganiseerd tijdens het 

culinaire evenement Smaakvol Wassenaar. 

- Appelflappen bakken 

- Smoothies fietsen 

- Schortjes schilderen 

- Kookworkshop couscous salade maken 

 

Nationale Buitenspeeldag 

 

Talentum heeft in samenwerking met het Jeugd- en Jongerenwerk Wassenaar (SJJW) de Nationale 
Buitenspeeldag 2017 opgezet. Ook dit jaar is er weer een zeer divers aanbod neergezet, mede 
dankzij de samenwerking met verschillende partijen. De volgende partijen zetten zich in op deze dag: 
Buurtvereniging Groot Deyleroord, Dunea, AH, Alles en nog meer, IJs van Matthijs, Nederlandse Klim 
en Bergsport vereniging. Er werden verschillende clinics aangeboden door Talentum en SJJW. Clinics 
die gegeven waren zijn: dans clinic, karate clinic, voetbal clinic. Er waren tal van andere sport- en 
spelmaterialen ter beschikking. Een mooie dag waarbij kinderen lekker konden spelen en ouders 
konden picknicken.  

BeweegWijs 
 
Talentum is in 2015-2016 door de St. Jan Baptistschool benaderd om een bijdrage te leveren aan het 
project BeweegWijs. Dit project stimuleert het bewegen op schoolpleinen. De combinatiefunctionaris 
Sport & Spel is opgeleid tot coördinator van BeweegWijs en stimuleert nu het bewegen op 
schoolpleinen. Vanwege de succeservaringen van de school en het enthousiasme van de 
combinatiefunctionaris wordt de uitvoering hiervan doorgezet.  
 

Koningsspelen 
 



12 
 

Op aanvraag van een tweetal scholen heeft Talentum ondersteuning geboden bij het organiseren en 
uitvoeren van de Koningsspelen. De uitvoering vond op de scholen zelf plaats. 
Talentum heeft de volgende clinics verzorgd: dansclinic “Charleston” en freerunning.  

 

Onderwijsdag 

Een keer in de drie jaar organiseert de SchoolAdviesDienst de Onderwijsdag binnen Wassenaar. Deze 
keer werd Talentum gevraagd om een bijdrage te leveren aan het maken van een decor. In 
samenwerking met leerlingen van het Adelbert college is er een prachtig decor gemaakt.  
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2. Verbeterpunten en daaruit voortgevloeide acties  
 

In het naschoolse aanbod is samengewerkt met verschillende lokale partijen. De samenwerking met 
zo goed als alle verschillende partijen is - in sommige gevallen na een verbeteractie (zie onder) - goed 
en naar tevredenheid verlopen. Daarnaast is er een verband gezocht tussen vraag en aanbod van 
activiteiten. Het percentage doorgaande activiteiten geeft inzicht in vraag en aanbod.  
  
Sport & Spel: 91,7 % van de aangeboden activiteiten ging door. Tegen 87,5% van vorig schooljaar. 
Kunst & Cultuur: 60 % van de aangeboden activiteiten ging door. Tegen 47,1% van vorig schooljaar. 
Techniek & Wetenschap: 87,5 % van de aangeboden activiteiten ging door. Tegen 83,3% van vorig 
schooljaar. 
Natuur & Recreatie: 71,4 % van de aangeboden activiteiten ging door. Tegen 85,7% van vorig 
schooljaar.  
Bij het Talentgebied Natuur & Recreatie is de daling te verklaren door een verschuiving van de 
naschoolse activiteiten naar activiteiten georganiseerd onder schooltijd zoals het NME-project. 
Uit deze cijfers is te zien dat in 3 van de 4 talentgebieden meer activiteiten zijn door gegaan ten 

opzichte van vorig jaar. Echter zaten niet alle activiteiten tot hun maximale capaciteit vol.  

 

De redenen hiervoor waren: 
 

 De activiteit valt op een dag waarop kinderen al een andere activiteit hebben.  

 Sommige ouders en kinderen waren niet op de hoogte van de activiteit.  

 Het aanbod van 2016-2017 is groter dan van 2015-2016. 
 
Talentum zal blijven afstemmen op de belevingswereld van de kinderen en goed blijven 
inventariseren welke activiteiten waar en wanneer gevraagd worden. Tevens zal Talentum aandacht 
blijven besteden aan het optimaliseren van haar zichtbaarheid. Er zal extra aandacht besteed worden 
aan de promotie van activiteiten door het beter inzetten van social media. Hierbij is te denken aan 
Facebookadvertenties en Instagram. Ook zal Talentum Mailchimp in gaan zetten voor het beter 
verspreiden van de nieuwsflits.  
 
Dit alles zal onderdeel uitmaken van een evaluatie van het totale Talentum-aanbod in 2018. 
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Naschoolse activiteiten 

 
Verbeterpunten vanuit ouders 
 
Ondanks de zichtbaarheid vergeten ouders vaak op tijd in te schrijven, mede omdat de 
inschrijfperiode erg kort is. Deze inschrijfperiode zou iets langer mogen duren. Daarnaast geven 
sommige ouders aan dat het kenbaar maken wanneer in te schrijven nog wat meer gepromoot mag 
worden.  Niet alle ouders ontvangen op tijd de nieuwsflits. Door het inzetten van Mailchimp kan hier 
verandering in komen. 
Door de week zijn veel kinderen al met andere activiteiten bezig, waardoor het vaak niet mogelijk is 
om mee te doen. Erg jammer geven zij aan, omdat er leuke activiteiten georganiseerd worden. Een 
optie zou zijn om op zaterdagmiddag eens een activiteit aan te bieden. In blok 5 waren er minder 
inschrijvingen. Ouders geven aan dat kinderen erg vol zitten met afsluitingen voor alle clubjes waar 
ze bij zitten. Ook op school zijn er schoolreisjes en jaarafsluitingen, dit maakt de kinderen moe. 
Talentum zal minder activiteiten aanbieden in blok 5.  
 
Verbeterpunten vanuit kinderen 

 

De reden dat kinderen niet mee doen is niet omdat ze de activiteiten niet leuk vinden, maar omdat 
ze tijd te kort hebben om mee te doen. Ze gaven aan dat het misschien een optie is om een keer in 
het weekend een activiteit te geven.  De kinderen van groep 7/8 gaven aan dat ze op de woensdag 
het liefst aan hun huiswerk werken. Dit is namelijk de enige dag dat ze hier goed tijd voor hebben. 
Het is dan ook beter om voor de bovenbouw geen activiteiten op woensdag te organiseren. Ook 
mogen de activiteiten voor groep 8 wat uitdagender worden en liefst niet altijd gekoppeld aan 
jongere kinderen.   
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Verbeterpunten vanuit samenwerkingspartners 

 

Sommige samenwerkingspartners zouden graag eerder contact willen leggen als ze worden ingezet in 

het begin van het schooljaar. Rond april wordt het nieuwe programma gemaakt, hierdoor kunnen ze 

beter rekening houden met extra activiteiten en deze beter inplannen. 

Daarnaast geven sommige partners aan dat ze iets eerder de contactgegevens van de ingeschreven 

kinderen zouden willen ontvangen, zodat ze goed kunnen afstemmen. Talentum zal hier alert op zijn. 

Ook wordt aangegeven dat de promotie van activiteiten nog verbeterd zou kunnen worden. 

Talentum gaat hiervoor social media en mailchimp inzetten. Ook zal er meer promotiemateriaal 

aangeschaft worden. Hierbij valt te denken aan spandoeken en/of borden. 

Er zal worden gestreefd naar eerdere en betere samenwerking met boswachter Den Haag en betere 

samenwerking met Dunea, om een goed en sluitend programma te kunnen presenteren. 

Thema’s rond gezond eten, naar buiten gaan, bewegen worden steeds actueler. Wellicht is dit nog 

een punt waar Talentum op kan inspelen. 

Een optimaal contact tussen scholen en verenigingen zal worden voorgezet en gestimuleerd.  
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Schoolse activiteiten 

 

Verbeterpunten vanuit de scholen 

 

Er is een aantal scholen die de nieuwsflits liever nog eerder ontvangt, omdat ze deze dan eerder 

kunnen versturen. Hierdoor kunnen ouders zich op tijd inschrijven. 

Ten aanzien van promotie is het fijn om regelmatig posters op te hangen. Talentum zal ieder blok 

voor promotieposters zorgen voor op de scholen.  

De cultuurworkshops zijn minder uitgevoerd, omdat de zichtbaarheid hiervan was afgenomen. 

Scholen geven aan dat ze net zoals voor NME het fijn zouden vinden een rooster te ontvangen zodat 

ze deze zouden kunnen inplannen. Ook is er verwarring over de flitsbijeenkomsten die ter 

voorbereiding gegeven worden door Talentum en het Kunstgebouw. Vanuit een andere partij wordt 

deze naam ook gebruikt. Talentum zal hier in de toekomst een andere naam aan geven.  

 

De NME workshops en excursies worden als zeer positief ervaren, waardoor hier geen 

verbeterpunten vanuit de scholen op zijn ingebracht.  
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Projecten 

 

Verbeterpunten 

 

Het project BYE! wordt zeer goed ontvangen maar zou qua planning beter in het begin van het 

schooljaar passen. Daarom wordt komend schooljaar het project op het Adelbert college 

doorgeschoven naar het schooljaar daarop.  

 

DE LOB activiteiten worden als zeer positief ontvangen. Voortgang is wenselijk, maar prettig zou zijn 

als deze eerder in het jaar zouden vallen.  

 

SpiegelWeb 

Het SpiegelWeb was voor zowel Talentum als het Adelbert College een succes. Er zijn geen 

verbeterpunten ingebracht. 

 

Smaakvol Wassenaar 

De aangeboden activiteiten van Talentum op het culinaire festival Smaakvol Wassenaar zijn goed 

ontvangen. Voor Talentum zelf zijn er de volgende aandachtspunten: eerder aan de promotie werken 

door onder andere een berichtje op Facebook te plaatsen, materialen eerder klaarzetten, duidelijk 

kenbaar maken dat de workshops van Talentum deze dag gratis zijn, informatiebord vooraf maken 

zodat duidelijk is wat Talentum aanbiedt.  

 

Nationale Buitenspeeldag 

De Buitenspeeldag was voor de deelnemers een succes. Er zijn veel positieve reacties ontvangen van 

ouders en kinderen. In de evaluatie samen met Jeugd- en Jongerenwerk Wassenaar (JJW) zijn de 

volgende verbeterpunten naar voren gekomen: Eerste afspraak met elkaar plannen in december om 

dan samen een fonds aan te schrijven. Eventuele andere samenwerkingspartners eerder betrekken 

bij het geheel en duidelijk maken welke taken en verantwoordelijkheden hieraan vast zitten. 

Checklist in draaiboek opnemen en deze ook delen met externen. Ook voor de vrijwilligers duidelijk 

aangeven wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Het zou prettig zijn als de wijkagent 

aanwezig is voor eventuele zaken die buiten het terrein van de Nationale Buitenspeeldag vallen. Ook 

is het fijn als er duidelijker naar ouders gecommuniceerd over de verantwoordelijkheid van Talentum 

en JJW. Andere praktische zaken betreffen de voorbereiding van het evenement. Hierbij valt te 

denken aan het goed organiseren van stroom, benzine, wc, etc. 

 

BeweegWijs 

De St Jan Baptistschool is erg tevreden over de inzet van Talentum tijdens het project BeweegWijs. 

Hier zijn geen verbeterpunten naar voren gekomen. 

 

KoningsSpelen 

Talentum ervaart de evaluatie van de KoningsSpelen als erg stroef. Het blijkt lastig om tot een 

gezamenlijke evaluatie te komen met de scholen. Volgend jaar zal gekeken worden of deze op 

dezelfde dag nog plaats kan vinden. 

 

Onderwijsdag 

De samenwerking met het Adelbert College verliep goed met een prachtig decor als resultaat. 
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3.Successen 
 

Naschools aanbod 

Talentum ontwikkelt en professionaliseert zich steeds verder. Het activiteitenaanbod is veelzijdig en 
regelmatig worden nieuwe activiteiten ontwikkeld.  
 

 
 
Feedback van partners, kinderen en ouders: 

“Echt weer super kikke programma..” 

“Joep vond het leuk gisteren!” 
 
“Naomi heeft het sinds gisteren nergens anders meer over. Ze is super enthousiast.” 
 
“Ik vond de samenwerking met jullie heel fijn en gezellig, met heldere communicatie.” 

“Jullie gaven me het gevoel dat we de workshops samen gaven, en waren bijvoorbeeld altijd bereid 

wat materiaal mee te nemen.” 

“Het pluspunt van Talentum is het directe contact met de middelbare en basisscholen. En ik denk nog 

steeds dat we elkaar kunnen versterken.” 

“Je leert meer kinderen kennen via Talentum.” 
 
“Talentum is niet duur en hierdoor voor iedereen.” 
 
“Het zou jammer zijn als Talentum er niet meer zou zijn, want het is erg leuk. Veel kinderen doen 
mee.” 
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Schools aanbod 

“Op de Boni hebben wij de ervaring dat de workshops en de excursies goed op elkaar aansluiten. De 

één kan zonder het ander, maar het wordt gezien als een duidelijke meerwaarde om beide 

activiteiten te plannen.” 

“Dat is mij erg goed bevallen! Dat de communicatie rechtstreeks gaat van de scholen naar mijn 
dansschool is erg fijn. Hopelijk kunnen we dit seizoen weer meedoen met de clinics!” 

“We zijn tevreden over het aanbod. We kunnen veel kiezen.” 

“Er is zorg voor bijzondere groepen, sport gerelateerd en de wil om voor anderen iets te betekenen.” 
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Projecten 

“De combinatiefunctionarissen komen met veel goede ideeën bij het organiseren van een 
evenement. Flexibele houding.” 

“Pluspunten zijn veel initiatieven, bereidheid om mee te denken, enthousiasme. Het contact is altijd 
erg prettig en inspirerend.” 

“De coördinator reageert snel. Neemt de regie en maakt duidelijke afspraken.” 

“Superblij met BeweegWijs en Stefan!” 

“Erg tevreden. Vriendelijkheid staat hoog in het vaandel bij jullie. In de communicatie krijgen we 

vooraf altijd van jullie een duidelijke overdracht met wat er verwacht wordt van ons. Taken zijn 

duidelijk en tijdens evenementen goede aansturing en communicatie.” 

“Pluspunten zijn het enthousiasmeren van jeugd voor sporten en verenigingen. Inhaken op 

maatschappelijke ontwikkelingen. Innovatief en ondernemend.” 

“Wat een succes was het vorige week woensdag. Ik heb van zowel docenten als leerlingen allemaal 

positieve feedback gekregen. (BYE)” 

 

“De workshop in het kader van LOB in 5VWO: het was erg leuk en leerzaam en hoewel de leerlingen 

schoorvoetend begonnen kwam er toch wel wat los, voor herhaling vatbaar!” 
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4.Toekomstlijnen 
 

Naschools aanbod 
 
Voor het naschools aanbod blijft Talentum zich inzetten voor de zichtbaarheid van organisaties en 
verenigingen die zich richten op de ontwikkelingen binnen Wassenaar. Talentum blijft werken aan 
het opzetten en onderhouden van goede samenwerkingen om zo een sluitend netwerk te vormen. 
 
Met de komst van een nieuwe coördinator zal er een nieuwe impuls worden gegeven aan het 
verstevigen van het netwerk. 
 
Uit de analyse van het naschools aanbod van schooljaar 2016-2017 komt naar voren dat er weinig 

vraag is in blok 5. Dit was vorig schooljaar ook al naar voren gekomen. Er is afgelopen schooljaar veel 

meer ingezet op een gecombineerde activiteit dan losse activiteiten per talentgebied. Echter er 

waren nog steeds erg weinig inschrijvingen in blok 5. Hierdoor gaat Talentum nog minder 

lessenseries aanbieden maar zich meer richten op losse activiteiten die éénmalig zijn. 

Talentum zal tevens inspelen op de 21-eeuwse vaardigheden die binnen het onderwijs centraal 

staan. Een aantal activiteiten zal meer hierop gaan aansluiten door hier in de voorbereiding rekening 

mee te houden. Door middel van zelfontworpen 21-eeuwse vaardigheden icoontjes worden ook 

ouders op de hoogte gebracht, zodat zij zien welke activiteiten aansluiten bij welke vaardigheid. 

Echter niet alle activiteiten zullen aansluiten omdat het naschoolse aanbod ook een hoog “fun” 

karakter heeft. 
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Schools aanbod 

De sportclinics zijn als goed ervaren, desalniettemin is naar voren gekomen dat scholen hier minder 

op inzetten. In komend jaar zal Talentum gaan onderzoeken wat hiervan de oorzaak is, waarbij de 

mogelijkheid ontstaat dat Talentum hier minder op zal gaan focussen.  

De schoolse workshops zijn erg positief ontvangen en worden in volgend schooljaar voortgezet en 

daar waar nodig aangepast en verbeterd.  

Een deel van de schoolse workshops is samen in één pakket aangeboden onder de noemer Natuur en 

Milieu Educatie (NME). De combinatie met de NME-excursies die afgelopen jaar door Talentum zijn 

gegeven wordt als zeer positief ervaren. Talentum zal deze voortzetten. 
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Projecten 

Boost Your Energy! is afgelopen schooljaar weer uitgeroepen tot een succes. Dit jaar zaten er meer 

workshops in het programma en waren de thema’s nog beter afgestemd in overleg met de scholen. 

Ook is er tijdens dit project een samenwerking aan gegaan met het Jeugd- en Jongerenwerk 

Wassenaar. Talentum wilt deze samenwerking tijdens BYE! graag voortzetten. Komend schooljaar zal 

het Rijnlands Lyceum in het voorjaar weer een programma BYE! Energie uitvoeren. Het Adelbert 

college heeft aangegeven dit schooljaar over te slaan, omdat ze het project liever aan het begin van 

het schooljaar uitvoeren.  Hierdoor wordt komend jaar overgeslagen. 

LOB workshops gegeven door Talentum zijn een toegevoegde waarde tijdens de mentoruren van het 
Rijnlands Lyceum. In komend schooljaar zal hier opnieuw gehoor aan worden gegeven. 

Het SpiegelWeb is met open armen ontvangen door het Adelbert College. Talentum gaf de school de 
mogelijkheid om een van hun docenten op te leiden tot SpiegelWeb coach. De mentor die opgeleid is 
heeft komend schooljaar extra ruimte gekregen voor het reflecteren met hun leerlingen. Zij zal 
intervisie momenten bezoeken met het SpiegelWeb zelf.  

De Nationale Buitenspeeldag was ook dit jaar een groot succes. In samenwerking met Jeugd en 
Jongerenwerk Wassenaar is er een mooie dag neergezet. Ook komend schooljaar zal deze 
samenwerking worden voortgezet en zullen beide partijen de organisatie oppakken. Ook stimuleren 
zij andere verenigen om hieraan mee te doen. 

Tijdens Smaakvol Wassenaar is Talentum niet meer weg te denken. Talentum is een vast item in het 
programma geworden en biedt veel leuke activiteiten op de familiedag aan. Talentum zal de 
samenwerking met Smaakvol Wassenaar voortzetten. 

Talentum zal een coördinerende rol blijven vervullen tijdens BeweegWijs. 

Tijdens de Onderwijsdag heeft Talentum in samenwerking met het Adelbert College een mooi decor 
gemaakt. De Onderwijsdag is er één keer in de drie jaar. Over drie jaar zal Talentum weer openstaan 
en nadenken over de invulling van het decor. 
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Samenwerkingen 

Talentum bouwt aan een netwerk waar partijen elkaar kunnen vinden. Een netwerk waarbij we 
gebruik kunnen maken van elkaars expertise en kwaliteiten. Talentum promoot organisaties, 
instellingen en verenigingen die een bijdrage leveren aan de ontwikkelingskansen van kinderen door 
deze zichtbaar te maken. Met de komst van de nieuwe coördinator zal Talentum meer inzetten op 
het versterken en verbeteren van haar samenwerkingen. 
 
Gerealiseerde samenwerkingen: 
 
Jumbo,  
Fiets 020,  
Waterzuivering Leiden, 
Staatsbosbeheer,  
Ga Den Haag,  
Leidse Amateur Fotografie Vereniging,  
IVN, 
Rosa’s ezels,  
Herpetofauna,  
Stichting nationale Dierenzorg,  
Vogelopvang Den Haag,  
Kinderboerderij 
Overview,  
Bouman roofvogels,  
Leidse Luchtvaart Club, 
Historische scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel 

LexaLab 

Eva Eykelenboom 

Sophie Zwartjes 

Bibliotheek Wassenaar 

Stichting Noenki 

YMCA 

Jan Boode 

Ars et Studium 

B.C. Wassenaar 

Kickboxing Fearless 

Junansei 

S.V. Snel en lenig 

DansSwing 

S.V. Wassenaar 

Jeugd en jongerenwerk Wassenaar 

Stichting Leergeld 

Scoutinggroep van Wassenaer van Obdam 

Scoutinggroep Willibrord 

Scoutinggroep Van Woesik 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Buurtcentrum Kerkehout 

Wassenaarse reddingsbrigade 

Haagse rugby club 

Circus Kabel 
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W Boxig 

Tennis club oude Eijk 

Extreme fit 
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5. Conclusie 
 

Talentum is als organisatie steviger in Wassenaar komen te staan. De projecten, het schoolse en 

naschoolse aanbod hebben een solide basis. Ieder jaar, ieder blok wordt er opnieuw goed nagedacht 

over maatschappelijke thema’s en gekeken waar Talentum op kan inspelen en hoe zij een 

meerwaarde kan blijven in de gemeente Wassenaar.  

De schoolse workshops als mede de NME excursies worden zeer positief ontvangen door de scholen. 

De meerwaarde om de workshops en de excursies als één pakket aan te bieden wordt door scholen 

bevestigd.  

Komend jaar zal bekeken worden hoe de sportclinics nog beter vorm kunnen krijgen en aan kunnen 

sluiten op de vraag van de scholen en verenigingen. 

Het naschools aanbod blijft gevarieerd met een hoog fun karakter, maar zal ook inspelen op de 21- -

eeuwse vaardigheden die binnen het onderwijs geïntroduceerd zijn.  Op deze manier zal er een 

doorlopende lijn gecreëerd worden van schoolse activiteiten en niet-schoolse activiteiten.  

BYE! en de LOB activiteiten worden zeer positief ontvangen. De projecten op het voortgezet 

onderwijs blijven zich ontwikkelen en Talentum zal blijven afstemmen met de scholen welke 

maatschappelijke thema’s van belang zijn. Persoonlijke ontwikkeling blijft een mooi onderwerp voor 

de middelbare scholieren om aan te werken. De huidige maatschappij vraagt om sterke 

persoonlijkheden die uitgedaagd worden om authentiek te blijven.  

Komend jaar zal Talentum meer aandacht gaan besteden aan het aanhalen en verbeteren van 

samenwerkingen. Als ook het verbeteren van het netwerk waarin organisaties, verenigingen en 

instellingen gericht op talentontwikkeling van kinderen opereren. Met de komst van een nieuwe 

coördinator zal er frisse energie zijn om deze zaken opnieuw op te pakken. 

 

 

 

 


