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Aanpak

We gaan graag in gesprek over het verbinden 
van jong hoogopgeleid talent aan het onderwijs 
(specifiek mbo). Binnen het mbo-traineeship 
Talent voor de Klas, worden universitair 
afgestudeerde psychologen en pedagogen 
bijgeschoold tot bevoegd docent specifiek gericht 
op de entreeopleiding en niveau 2. Binnen dit 
mbo-traineeship staan pioniers drie dagen voor 
de klas, volgen een dag PDG – afgewisseld met 
een persoonlijk Leiderschapstraject – en een dag 
Wederzijds Ontwikkeltraject (WOT). 

Het WOT zorgt naast voldoende uitdaging voor 
de pionier, er ook voor dat de mbo-instelling 
direct kan profiteren van de expertise van de 
academische vaardigheden van het talent. Als 
je vraagt wat generatie Y belangrijk vindt in 
hun werk: krijg je bijna altijd het antwoord: 
ontwikkeling. Maar hoe zorg je ervoor dat 
hoogopgeleid talent uitgedaagd wordt en blijft? 

En wat voor mogelijkheden zijn daarvoor binnen 
het mbo-onderwijs?

Voorwaarden voor succes

•  Heldere kaders.
•  Perspectief op ontwikkeling.
•  Fouten maken mag.
•  Inzet op talent.

Discussievragen

•  Hoe zorg je ervoor dat hoogopgeleid talent 
uitgedaagd wordt en blijft? 

•  Wat is het perspectief van jong hoogopgeleid 
talent? 

•  Op welke manier kunnen de academische 
vaardigheden hoogopgeleide starters benut 
worden binnen het mbo-onderwijs los van het 
lesgeven?
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Inzicht in kwaliteiten pionier
Benutten van academische achtergrond pionier :
extra ondersteuning van studenten, docenten 
en/of onderwijsontwikkeling
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