When talent & passion come together,
great things happen.
Aanbod voor scholen

Talent
“het unieke vermogen om
de dingen sneller, beter en
met minder inspanning te
kunnen doen dan anderen”

Passie
“de energiebron die je
talent in beweging houdt”

TaPasCity heeft ondertussen al heel wat ervaring
opgebouwd in het werken met sterktes van
leerlingen. Een boeiend verhaal met vallen en
opstaan, maar ook met valkuilen en
springplanken. Die laatste willen we graag met u
delen.
We gaan eerlijk zijn: de mind switch om met
sterktes aan het werk te gaan is geen eenvoudige
maar we krijgen er wel opnieuw gemotiveerde en
zelfbewuste leerlingen door.
Wilt u daarvoor gaan?

Het Tapas statement
Bij TaPasCity zijn we ervan overtuigd dat
iedereen talent en passie heeft waarmee
men zich kan onderscheiden in de omgeving
waarin men leeft, studeert en werkt.
Ieder van ons heeft het recht om inzicht te
krijgen in die onderscheidende talenten en
de energie die daaraan gekoppeld is.
Hierdoor kunnen we onze unieke
waarde leren kennen en die op onze eigen
persoonlijke manier leren inzetten.
En zo leven, studeren en werken we vanuit
onze eigen Tapas.

Aanbod voor leerlingen
Start je mini‐onderneming met de sterktes van je klasteam.
Een mini‐onderneming is een traject waar veel van afhangt. Leerlingen leren elkaar door
en door kennen. Het zou fijn zijn als ze leren om vooral op elkaars sterktes beroep te
doen.
Nadat de leerlingen de Tapas for Students Light hebben ingevuld, komt een Tapas coach
langs op jouw school.
Aansluitend volgt er een sessie met de leerkracht(en) die de mini‐onderneming
begeleiden. Aan hen leggen we uit hoe je het inzetten van sterktes van leerlingen gericht
kan begeleiden, hoe leerlingen zelf initiatief kunnen nemen in functie van hun sterktes en
hoe ze dat op een grondige manier kunnen evalueren.
Wie: begeleiders van mini‐ondernemingen of andere jaarprojecten in het onderwijs.
Sessie met de leerlingen: 4 lesuren.
Sessie met de leerkrachten: 2 lesuren.

Aanbod voor leerlingen
Tapas Meets You
Tapas Meets You is een workshopdag waarmee leerlingen uit het secundair
onderwijs/middelbare school het volledige vocabularium van TaPasCity leren kennen.
Daardoor maken ze al doende kennis met de manier waarop een talentenprofiel is
opgebouwd.
In verschillende workshops maken ze kennis met hun talenten. Elke workshop eindigt
met een korte bespreking van wat ze over zichzelf ontdekt hebben. Op het einde van de
dag volgt er een nabespreking waarin hun talentenprofiel vertaald wordt naar
studiekeuze, leren leren en keuzes voor groepswerk.
Tapas Meets You kan uitgevoerd worden met groepen van 50 tot 150 leerlingen.
Leerkrachten en leerlingen van de laatste graad/bovenbouw kunnen de workshops
begeleiden, terwijl een Tapascoach de coördinatie op zich neemt.

Aanbod voor leerlingen
De begeleiders leren in een workshop van een halve dag het kader kennen en
oefenen zich in het begeleiden van hun workshop.
Tapas Meets You duurt een volledige schooldag met een voorbereidend overleg van
een halve schooldag. TaPasCity levert al het nodige materiaal aan.
Opleiding workshop begeleiders: 3u
Uitvoering en begeleiding de dag zelf: 6u

Aanbod voor schoolteams
Waarom is vertrekken van sterktes van leerlingen zo moeilijk? (lezing)
TaPasCity onderzocht de wetenschappelijke literatuur over de ontwikkeling van
sterktes in leerprocessen (of strength based development) en bouwde daar haar
instrumenten op. In deze lezing nemen we je mee in dat verhaal. We duiken
daarvoor in de geschiedenis van de psychologie en maken er een prettige lezing van
met tal van voorbeelden uit het onderwijs. We laten heel concreet zien hoe ons
denken over onderwijs ons onbewust beïnvloedt waardoor we veel gemakkelijker
vertrekken van wat er fout loopt. Maar… we tonen ook hoe het anders kan en maken
duidelijk dat de weg daar naartoe al bij al niet zo moeilijk is.
De lezing kan aangevuld worden met een workshop om de ‘theorie’
naar de praktijk te vertalen.
Lezing: 2u
Workshop: 3u

Aanbod voor schoolteams
Tapas Meets You als pedagogische studiedag
Tapas Meets You is een dag vol workshop rond talenten. Het is een ontspannende,
maar tegelijk erg leerrijke manier om te leren denken over talentontwikkeling en
leren. Een dag waarin leren, teambuilding, persoonlijke verrijking en zelfkennis hand
in hand gaan.
In verschillende workshops maken de leerkrachten kennis met hun talenten. Elke
workshop eindigt met een korte bespreking van wat ze over zichzelf ontdekt hebben.
De groep bepaalt hun mate van talent, de leerkracht bepaalt zelf hoeveel energie dat
talent hem of haar geeft.
Op het einde van de dag volgt er een nabespreking waarin hun talentenprofiel
vertaald wordt naar keuzes in manieren van lesgeven en werken in een schoolteam.

Aanbod voor schoolteams
Tapas Meets You kan uitgevoerd worden met schoolteams van 50 tot 150
leerkrachten. Een kernteam wordt van tevoren opgeleid om de verschillende
workshops te begeleiden.
Een coach van TaPasCity neemt de coördinatie op zich. Daardoor kunnen we de prijs
van zo ’n intensieve dag haalbaar houden voor scholen.
Opleiding workshop begeleiders: 3u
Uitvoering en begeleiding de dag zelf: 6u

Aanbod voor schoolteams
Studiestrategieën vertrekkend van de sterktes van je leerlingen
Leren leren komt meestal neer op het gekende lijstje van samenvatten, onderlijnen,
schema ’s maken, oefenen en plannen.
TaPasCity ontwikkelde een handboek met 90 verschillende studiestrategieën,
gebaseerd op de zes Tapas‐foci van de Tapas for Students en de Tapas for Kids. Zo
kunnen leerlingen hun studiestrategieën laten aansluiten bij hun talenten en passie.
Gevolg: tijdswinst, een hogere effectiviteit en vooral: terug zin in studeren!
In deze nascholing gaan we aan het werk met die studiestrategieën en leggen we de
focus op studiebegeleiding vanuit talent en passie. We garanderen een heel andere
kijk op studeren, zetten de lerende terug in de ‘lead’ en focussen op de
communicatie daarover met de school en de ouders.

Aanbod voor schoolteams
Je kan deze studiestrategieën inzetten bij leerlingen of studenten van 10 tot 25 jaar.
Deze masterclass is een echte eye‐opener voor alles wat met leren te maken heeft!
Ook voor jezelf.
Tijdsduur: 1 dag
Aan te vragen als schoolteam, maar kan ook individueel gevolgd worden.
De data komen op de website van TaPasCity: www.tapascity.com

Aanbod voor schoolteams
Werken met sterktes en didactiek (Powered by Ruimtevaarder)
Werken met de sterktes van leerlingen vraagt een aangepaste didactiek. We gaan er
immers vanuit dat leerlingen hun sterktes maar kunnen inzetten als ze divers gedrag
kunnen stellen. De opbouw van de les moet dat toelaten.
Hoe bereid je deze lessen voor? Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen toch objectief
kan evalueren, ook als ze divers gedrag stellen? Hoe pas je bestaande lessen aan,
zodat je niet alles opnieuw moet bedenken en ontwikkelen? Dit zijn de vragen die
leerkrachten zichzelf stellen.
De antwoorden en de praktijk krijg je in deze workshops.
Workshop 1: Lesopbouw en evaluatie: 2 halve dagen op 2 maanden
Workshop 2: Opdrachten formuleren: 2 halve dagen op 2 maanden

Aanbod voor directies, beleidsondersteuners
& leerlingenbegeleiders
Sanctiebeleid en talentontwikkeling: water en vuur verenigd?
Volgkaarten, afsprakennota’s, contracten, schoolverwijdering, … elke school heeft
ermee te maken en probeert telkens opnieuw negatief gedrag om te buigen naar
positief gedrag. Of op zijn minst aanvaardbaar gedrag.
Ruimtevaarder en TaPasCity werkten twee jaar in een multiculturele
secundaire/middelbare school. Samen met de leerlingenbegeleiding werd er gezocht
hoe de sterktes van de jongeren het vertrekpunt kunnen zijn om aan
gedragsverandering te werken.
Het hele systeem om leerlingen op te volgen werd aangepast, gaande van het
herwerken van formulieren tot de planning van en de communicatie voor en na de
klassenraden.

Aanbod voor directies, beleidsondersteuners
& leerlingenbegeleiders
Het doel was om de sterktes van jongeren te kunnen inzetten op momenten dat ze
zich van hun zwakste kant laten zien.
In dit traject werken we graag samen met leerlingenbegeleiders, opvoeders en
zorgcoördinatoren. De school stelt een team samen dat een mandaat krijgt om hier
mee aan de slag te gaan.
Tijdsduur: 4 sessies van 3 uren, verspreid over 3 maanden.

Aanbod voor directies, beleidsondersteuners
& leerlingenbegeleiders
Accreditatie Tapas for Students
Tapas for Students brengt de sterktes van leerlingen in kaart van 17 tot 23 jaar. Die
sterktes zijn inzetbaar bij groepswerk, leren leren en studiekeuze.
Tapas for Students vertelt wat iemands unieke combinatie van vaardigheden is die
hem of haar energie geeft. Het instrument brengt in beeld wat de energie gevende
basis is van iemands werkproces, welke vaardigheden hij of zij inzet om dat
werkproces met meer energie en minder inspanning in te zetten en wat iemand gaat
doen wanneer hij of zij zijn/haar talenten niet kan inzetten of onder te zware stress
moet functioneren.
Het verschil tussen de Tapas for Students en de Tapas for Students Light is dat de
eerste ook in kaart brengt wat iemands stressmechanismen zijn.

Aanbod voor directies, beleidsondersteuners
& leerlingenbegeleiders
De accreditatie zorgt ervoor dat je leerlingen met specifieke noden of uitdagingen
beter kan begeleiden op basis van hun sterktes en dat je in de school een
‘kwaliteitsbewaker’ hebt die het werken met sterktes vorm kan geven en
implementeren.
5 sessies van een hele dag, verspreid over 5 maanden
Individuele inschrijving
De data kan je vinden op www.tapascity.com

Aanbod voor directies, beleidsondersteuners
& leerlingenbegeleiders
Personeelsbeleid op basis van sterktes: accreditatie Tapas for Professionals
Tapas for Professionals is een instrument dat talent en passie in kaart brengt van
volwassenen. Directies of beleidsondersteuners zetten het in om de sterktes van hun
team in kaart te brengen en hun personeelsbeleid op die sterktes te baseren.
Tapas for Professionals vertelt wat iemands unieke combinatie van vaardigheden is
die hem of haar energie geeft. Het instrument brengt in beeld wat de energie
gevende basis is van iemands werkproces, welke vaardigheden hij of zij inzet om dat
werkproces met meer energie en minder inspanning in te zetten en wat iemand gaat
doen wanneer hij of zij zijn/haar talenten niet kan inzetten of onder te zware stress
moet functioneren.

Aanbod voor directies, beleidsondersteuners
& leerlingenbegeleiders
Na de accreditatie kan je zelf Tapas for Professionals afnemen, op een sterke manier
terugkoppelen en een personeelsbeleid uitbouwen op basis van de sterktes van je
team.
5 sessies van een hele dag, verspreid over 5 maanden.
Individuele inschrijving.
Mogelijkheid tot intervisie en opvolging daarna.
De data kan je vinden op www.tapascity.com

Contacteer ons
Wilt u graag meer weten over TaPasCity? Contacteer ons dan voor meer informatie
en tarieven. Afhankelijk van de grootte van de vraag komen we graag bij u langs of
helpen we u verder via telefoon of email.
Voor verder inhoudelijke uitdieping neemt u best rechtstreeks contact op met Karel
Moons, verantwoordelijke voor Tapas Education.

TaPasCity
Zandstraat 85
2110 Wijnegem
www.tapascity.com

Karel Moons
Tapas Education
karel@tapascity.com
+32 (0) 486 25 08 43

