
"How futureproof is DaVinci?" 
 
Waarom? 
Inzicht krijgen en geven in wat natuurlijke talenten zijn en wat kinderen 
en ouders hiermee kunnen in hun ontwikkeling zowel op daVinci als op het 
Voortgezet Onderwijs. 
Zowel op DaVinci als in het VO moeten de kinderen zowel school- als 
sociale compententies ontwikkelen om zelfstandig en zelfredzaam te 
worden voor de toekomst. Dat hoogbegaafdheid en natuurlijke talenten 
twee verschillende vormen van talent zijn, maar dat beiden invloed 
hebben op elkaar. En dat de natuurlijke talenten van de ouders ook van 
invloed zijn op de wijze waarop een kind de benodigde competenties 
ontwikkeld en hoe zelfstandig en zelfredzaam hij/zij wordt. 
 
Als DaVinci willen wij met deze workshop laten zien dat wij niet alleen 
voor de kinderen en hun ontwikkeling zorgen in de basisschoolperiode die 
ze bij ons op school zitten, maar hen ook voorbereiden voor het leven 
daarna. 
 
UPside Company helpt ons daarbij! 
Zij zorgen ervoor dat iedereen, zowel kinderen als volwassenen, gelukkig 
succesvol kunnen zijn of worden. Door niet enkel bezig te zijn met het 
vergaren van kennis en het ontwikkelen van competenties die gevraagd 
worden door school, studierichting of functie. Juist door eerst inzicht te 
krijgen in de eigen natuurlijke talenten en bijbehorende drijfveren, kan 
iedereen tijdens school, studie en loopbaan de juiste keuzes maken in lijn 
met hun natuurlijke talenten en daarnaast kunnen ze de manier waarop 
ze kennis tot zich nemen en competenties ontwikkelen aanpassen aan hun 
natuurlijke talenten en aanleg, zodat het makkelijk gaat. 
 
Aan het einde van de ochtend zullen er twee talentscans worden 
uitgereikt, uit de hoge hoed worden getrokken. Deze worden ter 
beschikking gesteld. Alle ouders en kinderen kunnen indien gewenst zelf 
een afspraak maken voor een talentscan en deze komt dan voor eigen 
rekening. Dit is echter niet noodzakelijk. 
 
Degene die de talentscan hebben gekregen zullen hierover geïnterviewd 
worden voor het DaVinciNieuws. 
 


