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Bossche Talent School  15-19 februari 2021                                                                      
Datum: 18 feb 2021 
Artikel geschreven door Femke Gijsbers, bestuurslid Ondernemend Onderwijs en docent Avans Social Work 
 
Sinds afgelopen maandag 15 februari is een enthousiaste leergemeenschap van 
eerste- en tweedejaars studenten Avans hbo Social Work actief bezig bij hun 
gastvrije buren op de Bossche Vakschool. Daar geven zij middelbare scholieren 
tijdens deze Coronatijd de kans om zich op allerlei vlakken te ontwikkelen en 
nieuwe mensen te leren kennen. “Ontdek je talent!” is het motto van de week.  Er 
is een vol weekprogramma van 100 kleinschalige (max. 10 deelnemers op ruime 
onderlinge afstand) workshops, variërend van ‘Groter leren denken’ naar kennis 
over watermanagement in ‘Pompen of verzuipen’ en hoe je met geld omgaat in de 
‘Schuldenescaperoom’ tot kooklessen,  programmeren, teamsporten, techiektour 
en creatieve talentontwikkeling zoals Tie DIY, acteerles en stenen schilderen. En 
hiermee benoemen we echt slechts het topje van de groene ijsberg. De keuze is 
reuze! En deelnemers geven zelf wat ze graag willen doen en leren, waar het team 
dan ook rekening mee houdt. :-) 
 
 
Nu na drie volle dagen talentontwikkeling, blijkt uit de evaluatiegesprekken dat de deelnemers het fantastisch 
vinden: “We willen nog veel meer van dit!” en ”Was school maar altijd zo”. Ze noemen vooral hoe fijn het is 
om actief en bewegend te leren, zoals tijdens de Verwondertocht-wandeling buiten. En er worden nieuwe 
vrienden gemaakt. Zo kwam de pas 6 maanden in Nederland wonende Mariia maandagochtend wat verlegen 
en onwennig binnen. Dinsdag liep ze te stralen omdat ze nieuwe vriendinnen had gemaakt en zo haar 
Nederlands kon oefenen. De 38 deelnemende scholieren komen van wel 11 verschillende scholen in en om 's-
Hertogenbosch, super divers samen leren dus!  
 
De toppers van Avans worden bij hun Carnavalsvakantie-inspanningen 
ondersteund door ervaren professionals van Ondernemend Onderwijs 
en PowerUp073. Nathalie Cosentino van PowerUp073: “Het is zo gaaf 
om te zien wat deze club studenten in de afgelopen maanden online 
voor elkaar heeft gekregen. Ze runnen een heel project met alles erop 
en eraan, en dan te bedenken dat ze pas in hun 1e en 2e jaar van de 
opleiding zitten. Ondernemend-onderwijzer Femke Gijsbers vult aan: 
“Ja, het is vergelijkbaar met het organiseren van 5 daags-congres, 
zoveel komt erbij kijken. En hoe ze dat met alle Coronabeperkingen 
hebben gedaan, dat is echt heel knap. Ze ondernemen, activeren en 
verbinden, precies wat ze later als sociaal werkers ook gaan doen. Ik 
ben apetrots op de groep.”  
 

Locatiedirecteur Marelle Pronk: ”Bij de Bossche Vakschool zetten 
we de deur graag open! Juist ook in de vakanties is het zo 
belangrijk om in de stad dingen aan te bieden voor jongeren. In 
coronatijd zijn we daar alerter op, maar eigenlijk is dit altijd van 
belang. Opnieuw valt mij op hoe fijn de kinderen het vinden om 
nieuwe contacten te leggen en om samen te werken aan 
talentontwikkeling. De afwisseling van sport, dans, cultuur, 
koken, techniek, jezelf leren kennen, persoonlijke 
ontwikkelingsoefeningen - de afwisseling tussen 'doen' en 
'denken' het werkt, zorgt dat de kinderen graag de volgende dag 
weer aan de slag gaan. Daarmee is de Bossche Talentschool ook 
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een proeftuin voor ons reguliere onderwijsaanbod. Ik hoop van harte dat bij een volgende editie meer scholen 
hun deur openstellen en we samen een nog rijkere omgeving kunnen aanbieden. Het past bij de gezamenlijke 
maatschappelijke opdracht van o.a. onderwijs, jeugdzorg, gemeente, er zijn voor alle kinderen in Den Bosch. 
Ze een goede omgeving bieden om in op te groeien. En dat kun je alleen samen.” 
We gaan ervanuit dat de rest van de week nog meer mooie verbindingen gaat opleveren. Zowel tussen de 
deelnemers van alle verschillende achtergronden, als in de hersenen van de aanwezigen. Hier willen we 
allemaal wel meer van. Op naar nog veel meer inclusief, ondernemend & talentgericht onderwijs!   
 
Artikel is geschreven door Femke Gijsbers, bestuurslid Ondernemend Onderwijs en docent Avans Social Work 
 
De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door één van de studenten, Ahmad Soltanian en Mandy van Wanrooij van 
Ondernemend Onderwijs. Hieronder vind je nog meer foto's voor een sfeerimpressie van de week: 
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