
Online sessie woensdag 7 april a.s. om 15.00 uur

Geef talent de ruimte
Ieder Talent Telt, de samenwerkingsorganisatie voor onderwijsvernieuwing in de regio, 
organiseert samen met MEE Gelderse Poort een online sessie met als doel om alle 
netwerkpartijen aan elkaar te knopen. Naast nauwe samenwerking, willen we  
gezamenlijk optrekken om te anticiperen op ontwikkelingen ten aanzien van  
onderwijs, werk en participatie.

Tijdens de bijeenkomst delen we kennis, genereren we ideeën en bespreken we hoe wij elkaar 
formeel of informeel kunnen versterken. We doen dit samen met onze relaties uit het onderwijs, 
sociaal domein én met ervaringsdeskundigen.

Programma

Aanvang 15.00 uur via MS Teams 
Dr. Lineke van Hal, associate lector Arbeid & 
Gezondheid (HAN) schetst de context. 
Ze geeft een kritisch perspectief op ‘Talent 
de ruimte geven’: niet alleen focussen 
op ‘talentontwikkeling’, maar ook op het 
ontwikkelen van ‘inclusieve ruimte’ daartoe. 
Ze kijkt naar de verschillen tussen jongeren: 
sociaal-economische omstandigheden, lager 
versus hoger opgeleide jongeren, generieke 
spanningsvelden voor kansen in onderwijs en 
werk én naar aangrijpingspunten om meedoen 
naar wens en vermogen mogelijk te maken. 

15.30 uur Best Practices 
Er worden 3 korte praktijkvoorbeelden 
gegeven van initiatieven op het gebied van 
Talentontwikkeling:
•  Jos Kersten, van Foooocus over de 4 O’s: 

Onderwijs, Ouders, Ondernemer, Overheid
•  Jorinda van Egmond, van de stichting Bloom 

over Open Badges
•  Frank Houben, van 3D-Ambacht, over 

talentontwikkeling bij mensen met autisme

16.00 - 16.10 uur korte pauze

16.10 Break-out sessies
Er zijn 3 werksessies in carrousselvorm 
waar we een begin willen maken om samen 
tot ideeën, oplossingen, netwerkvorming en 
concrete stappen te komen om onderwijs en 
werk beter te laten aansluiten. Belangrijk 
daarbij is om uit te vinden hoe wij elkaar  
kunnen versterken in ons gezamenlijke doel. 

16.50 Afsluiting
We blikken terug en kijken hoe we jullie 
input zoveel mogelijk kunnen omzetten in 
vervolgstappen.

Aanmelden
Wie zich nog niet heeft aangemeld:  
Inschrijven kan nog, maar let op: de plaatsen 
zijn beperkt. Meld je aan via:  
communicatie@meegeldersepoort.nl 

We zien je graag op 7 april! 
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