
DE BOUWSTENEN VAN 

MEESTERLIJK TALENT 

Willen jullie talentontwikkeling een centrale plek in het onderwijs geven? Willen jullie de professionals 
en de kinderen de ruimte bieden om het beste uit zichzelf en anderen te halen? Wil jij als professional 
nog meer regie voeren op een positief groepsklimaat? Lees dan verder en kies de Meesterlijk Talent 
bouwsteen, die hier bij past.

• MEESTERLIJK TEAM maatwerkprogramma voor het vergroten 

en versterken van een hecht, leuk en effectief team. Optie is een 

Studiedag Meesterlijk Talent: keuze uit diverse talent gerelateer-

de onderwerpen: Talent en het bouwen van een sterk fundament, 

Waarderend leren of bijvoorbeeld Mindset.

• TRAINING MEESTERLIJK TALENT bouwt aan Talent: in 1 dag leer 

samen te bouwen aan een leeromgeving met ruimte voor talent! 

Praktisch en direct toepasbaar.

• TRAINING MEESTERLIJKE KLAS in 1 dag leg je de basis voor het 

verder bouwen aan het fundament voor Talent! Regie te voeren op 

groepsvorming en talent ontwikkeling. O.b.v. Klasse(n)Kracht van 

Jelly Bijlsma.

• LEZING MEESTERLIJK TALENT Voor ouders, verzorgenden en be-

geleiders: samenwerken aan talentontwikkeling.

• MEESTERLIJK TALENT COACHING Individueel programma, waarin 

je ontdekt waar jij het verschil maakt en dat inzet! Optie: één 

TALENTGESPREK, waar krijg je energie van, waar ben je goed 

in? Alles wat je in je hebt komt eruit! Pas op de plaats en energie 

opdoen! 

• TALENTENSPEURTOCHT VOOR KINDEREN VAN 4 TOT 13 JAAR  
Tijdens het talentengesprek ontdekken we wat je talenten zijn en 

hoe die het beste kunnen groeien. Twee keer per jaar organiseer 

ik een POP-UP KINDERTALENTENFLUISTERAAR, een talenten-

speurtocht voor kinderen in bijv. de bibliotheek, die hun talenten 

willen vinden.

• OPLEIDING SPECIALIST KLASSE(N)KRACHT De opleiding voor leer-

krachten, intern en ambulante begeleiders, die zich ontwikkelen 

in hun coördinerende en begeleidende rol in de school volgens de 

RESPECT methode; met een positief en veilig groepsklimaat als 

resultaat.
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MEESTERLIJK TALENT
Met Meesterlijk Talent helpen we scholen, 

teams, leerkrachten, regie te voeren op de 

ontwikkeling van talent. Onderzoeken, 

(her)ontdekken, ontwikkelen en doen. 

Meesterlijk talent dat wordt gebruikt. Of je 

nou 4 bent of 100 jaar. Dan kunnen we sa-

men, met anderen, met meer plezier doen 

waar we goed in zijn. Nu en in de toekomst.

ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT 
GROEIT
In ieder mens zijn alle talenten en mo-

gelijkheden opgeslagen om ingezet en 

gebruikt te worden. Dit vraagt uitnodiging, 

uitdaging, aanmoediging en moed. Deze 

bron benutten we helaas nog onvoldoende. 

Leren en ontwikkelen gaat, vaak onbewust, 

meer over het wegwerken van tekortkomin-

gen in plaats van het uitbouwen van talen-

ten. Van sterktes en successen. Terwijl juist 

dat energie oplevert en voor groei zorgt.

HET DOEL
De bouwstenen van Meesterlijk Talent 

hebben als doel het beste uit directeuren, 

leerkrachten en ouders te halen, zodat zij 

het beste uit de kinderen kunnen halen. 

Zo werken we samen aan krachtige jonge 

mensen, die de toekomst met vertrouwen, 

veerkracht en wendbaarheid tegemoet 

treden. Jonge mensen, die meer durven te 

uiten waar ze trots op zijn, durven te ver-

tellen wat hun talenten zijn, keuzes kunnen 

maken en weten wat ze met hun leven 

willen doen.

WAT ZIJN DE BOUWSTENEN VAN MEESTERLIJK TALENT?



RESULTAAT
• Kinderen en volwassenen die hun Talenten en Sterke 

Punten kennen en inzetten. 

• Kinderen en volwassenen die weten hoe zij hun talen-

ten en kwaliteiten kunnen inzetten ten behoeve van de 

groep, het team en het doel.

• Een positief leer- en leefklimaat.

• Zelfbewuste kinderen en volwassenen, die goed voor 

zichzelf kunnen zorgen en met zelfvertrouwen en 

veerkracht de wereld instappen.

Benieuwd? Wil je mee doen aan één van de bouwstenen 

van Meesterlijk Talent? Kijk op www.meesterlijktalent.nl 

voor data, locatie en schrijf je in. Hartstikke leuk. 

Heb je nu een vraag of een persoonlijke vraag? Bel of mail 

mij. Ik beantwoord graag je vragen.

BAUKJE UILKEMA
Meesterlijk Talent is het talentontwikkelingsprogramma 

voor het onderwijs. Met Meesterlijk Talent geef ik vorm 

aan mijn ambitie om het talentenvirus te verspreiden in 

het onderwijs. Blijven voeden wat in de kern al aanwezig 

is: ongekend Talent!! Met mijn ervaring als begeleider van 

jonge en ervaren potentials en mijn onderwijsbevoegd-

heid heb ik mij nu volledig gericht op het onderwijs. 

Talent en groepsdynamiek zijn de belangrijkste pijlers. 

Talent ontwikkelt en groeit in de positieve voedende 

omgeving van de klas, de school. Met Meesterlijk Talent, 

mijn specialisme, en de samenwerking met Klasse(n)

Kracht van Jelly Bijlsma krijgt mijn Talent de ruimte!

ERVARINGEN
‘ Baukje Uilkema weet door haar enthousiasme en bevlo-

genheid het talent van ieder kind op een hoger niveau te 

brengen. De soepele, flexibele samenwerking, afstem-

ming en uitwisseling tussen de leerkrachten en Baukje 

maakt dat niet alleen de leerlingen maar ook de leer-

krachten komen tot hun eigen talentontwikkeling. Een 

leerzaam traject, van harte aanbevolen!’ ANNEMIEK VAN 
DE VLIET, DIRECTEUR VAN DE DUIF

‘ Wat mij gelijk aansprak, was dat de kinderen centraal 

staan en mogen laten zien wie ze zijn. Het is mooi om te 

zien, hoe kinderen nieuwe contacten aangaan en elkaar 

waarderen, waar een ieder zijn of haar kracht ligt. Voor 

mij ook een feest!’  JEANINE DE WAARD, LEERKRACHT DE 
DUIF. 

‘ In de samenwerking ervaar ik Baukje als creatief, betrouw-

baar en leergierig. Vanuit de helikopterview blijft Baukje 

naar de situatie kijken. Ze houdt een goede balans tussen 

steunen en sturen, afwachten en actie ondernemen.’  

JELLY BIJLSMA, KLASSE(N)KRACHT

CONTACTGEGEVENS
Baukje Uilkema | Sparkling Talents

Anna van Renesseplein 8

1911 KN  UITGEEST

06 51 51 05 19

baukje@meesterlijktalent.nl

www.meesterlijktalent.nl    

 
Meesterlijk Talent 
is onderdeel van 
Baukje Uilkema |
Sparkling Talents

In de kern van ieder persoon, 
leerling, leerkracht, liggen talenten en 

mogelijkheden opgeslagen.  
Klaar om ontdekt, gevonden  

en ingezet te worden.  
En daar kunnen we zo vroeg mogelijk 

mee te beginnen.  
Ontketen het TALENT.


