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Talen

Groeien doe je samen, met al je talent

Onze visie - Kinderen en hun talenten
Onze visie vloeit voort uit het vertrekpunt van de
positieve psychologie: aandacht besteden aan positieve
ervaringen en kwaliteiten is veel effectiever voor groei
en ontwikkeling dan je richten op problemen of
tekortkomingen.
Wij geloven dat elk kind meerdere talenten bezit.
Sluimerend aanwezig of al volop in ontwikkeling. Als
een kind zich van deze talenten bewust wordt en de
ruimte krijgt om ze in te zetten, draagt dit sterk bij aan
een positief zelfbeeld, ontwikkeling en welbevinden.
Wanneer talenten herkend, benoemd en gestimuleerd
worden, kunnen kinderen zich ontwikkelen tot
krachtige en unieke individuen. Iets waar ze de rest van
hun leven profijt van zullen hebben. Vanuit ons motto
‘Groeien doe je samen’ biedt FloreoKids kinderen
daarom alle ruimte om spelenderwijs hun talent te
ontwikkelen.
Wat is talent?
Talent is de
optelsom van
alles wat je hebt
om iets tot stand
te brengen waar
de ander wat aan
heeft. Zo heeft
iederéén een
eigen uniek
talent, is iedereen heel
erg goed in iets. Ook bij
kinderen is dat soms al
op jonge leeftijd
zichtbaar. Denk aan de
dreumes die van nature
graag een ander
leeftijdsgenootje troost,
het ‘gaat vanzelf’. Of aan
een basisschoolkind dat
moeiteloos kinderen met
elkaar in contact brengt
en ook aanvoelt wanneer
iemand iets dwars zit.
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Met ons pedagogisch beleid als uitgangspunt, is
talentgericht bezig zijn met kinderen de afgelopen jaren
volledig opgenomen in onze manier van werken.
Om te beginnen is FloreoKids als organisatie zélf
een talentbedrijf. Alle medewerkers hebben een
traject doorlopen waarbij ze kennis hebben
gemaakt met hun eigen talent om zich met
nog meer werkplezier en nog waardevoller
binnen FloreoKids in te kunnen zetten.
Daarmee is een eerste basis gelegd voor
talentgericht werken met de kinderen.
Bij FloreoKids hebben wij kijk op uw kind.
Wij weten wat uw kind anders maakt dan
andere kinderen. Wat het talent is van uw kind.
Bij FloreoKids mag en kan uw kind zichzelf zijn.
Vanuit een positieve benadering ondersteunen wij
gericht uw kind in zijn/haar ontwikkeling. Wij stimuleren
het autonome in uw kind, zonder zijn/haar functioneren
in de groep uit het oog te verliezen. Wij zetten daarvoor
onze pedagogische en interactieve vaardigheden ten
volle in. Dat is waar wij bij FloreoKids voor staan. Want
groeien doe je samen.

Training, tools en coaching
Medewerkers van FloreoKids zijn getraind om
(ontluikende) talenten spelenderwijs en samen met
het kind te ontdekken. In talentgesprekken met
behulp van de talent toolbox (zie
kader) en in de dagelijkse omgang,
waarbij een positieve relatie en
emotionele veiligheid voorop staan.
Dit gebeurt al van jongs af aan: zelfs
bij baby’s kun je, als je goed kijkt, al
zien waar een bepaalde focus ligt. De
mate van betrokkenheid in spel is een
belangrijke voorspeller voor talent.
Hoe hoger de betrokkenheid
(concentratie, doorzettingsvermogen,
enthousiasme), hoe groter de kans dat daar talenten van
een kind liggen. Ons kindvolgsysteem KIJK meet de
betrokkenheid van een kind en is daarmee een
belangrijk vertrekpunt voor medewerkers.

Bij FloreoKids zijn een aantal pedagogisch
medewerkers opgeleid tot peuterexperts.
Zij hebben de kennis en vaardigheden om
ontwikkelingsvoorsprongen bij peuters
te herkennen en deze kinderen met de
juiste hulpmiddelen te begeleiden en
stimuleren. Uiteraard delen deze
peuterexperts hun know-how continu
met hun collega pedagogisch
medewerkers.
Daarnaast worden sinds 2018 alle
(pedagogisch) medewerkers opgeleid
tot Kindertalentenfluisteraar, waarbij
de focus ligt op: hoe ontdek je talent
bij een kind en zeker zo belangrijk: hoe
laat je hun talent groeien en leer je een kind zijn talent
te gebruiken?
Om talentgericht werken met kinderen verder te
stimuleren hebben we de Floreotheek ingericht. Door
onderlinge uitruil van speelgoed en andere (knutsel-)
materialen tussen locaties vergroten we de variatie voor
kinderen. Nieuwe ervaringen opdoen en ontdekken
door zelf te doen staan hierbij centraal. Het
eindproduct is niet van belang, de creatieve en
zintuiglijke ervaring van het kind staan voorop.
De pedagogisch medewerkers worden hierbij
ondersteund door een speciaal hiervoor
aangewezen Floreotheek
coördinator.
Tot slot ondersteunen de peda
gogisch coaches van FloreoKids
alle medewerkers in hun
persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Zo werken ze continu
aan het verbeteren van hun interactievaardig
heden, zoals: echt contact maken, leuke gesprekjes aan
tafel en het optimaal volgen en stimuleren van het kind.
Zo is en blijft talentgericht werken volledig vervlochten
in onze dagelijkse praktijk.

Talentgesprekken op de BSO?
Onze pedagogisch medewerkers voeren talentgesprek
ken met de kinderen met behulp van een toolbox waarin
tientallen talenten van kinderen beschreven staan. Doelen
van zo’n talentgesprek zijn onder andere dat:
• kinderen zich ervan bewust worden dat talent niet gaat
over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar over
elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening geeft.
Die maakt dat de tijd vliegt en dat je je batterijen oplaadt;
• kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen
brengen;
• kinderen beter kunnen omgaan met alle uitdagingen
die op hun pad liggen.

FloreoKids en talentgericht werken
Positieve
benadering

Ieder kind is
uniek en heeft
een eigen talent
Gerichte
ondersteuning

Training, tools
en coaching voor
medewerkers
Talentgesprekken
met kinderen

Emotionele
veiligheid
Optimale
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ontwikkeling va
kinderen n

Ruimte geven
en stimuleren

Meer informatie?
Neem contact op met
het locatiehoofd.

Talent als steeds
terugkerend
thema

www.floreokids.nl
peuteropvang kinderdagverblijven
ve peuterspeelzalen buitenschoolse opvang
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