
Wegens succes herhaald: De Bossche Talent School! 

In de zomervakantie werd voor de eerste keer, in samenwerking met Ondernemend Onderwijs ‘sH, 
de Bossche Talent School georganiseerd. Deze eerste editie werd gelijk druk bezocht en was een 
enorm succes. Lees hier meer over de eerste editie. Niet alleen de organisatoren, deelnemers en 
workshopgevers waren enthousiast, ook nieuwe ondernemende studenten omarmden dit idee. Dit 
vroeg dus om herhaling! De Bossche Talent School won onder hun bezielende projectleiderschap 
‘Het Beste Idee’ van CityBoost.  

Bossche Talent School? 
De Bossche Talent School begon in 2020 als een educatieve zomerweek voor leerlingen tussen de 
12 en 19 jaar oud die wonen in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Deze week is mede mogelijk 
gemaakt door bevlogen sociale & onderwijsprofessionals vanuit Ondernemend Onderwijs ‘sH, 
PowerUp073 en de Bossche Vakschool, in samenwerking met een aantal actieve Avans studenten 
Social Work, een Fontys student Creative Design en uiteraard alle workshopleiders. De Bossche 
Vakschool stelde haar schoolgebouw open voor de Talent School. 
 
De insteek van de Talent School was om de ‘Corona-learning loss’ te verminderen en de sociale 
inclusie en participatie van jongeren in ’s-Hertogenbosch e.o. te vergroten. Dat is één van de 
unieke punten van de Talent School: een schoolweek waarbij de focus niet alleen ligt op de 
cognitieve ontwikkeling, maar juist ook op de sociaal-emotionele en persoonlijke ontwikkeling van 
jongeren.  
 
In de zomereditie van 2020 deden er ongeveer 30 jongeren mee, vanuit 11 verschillende Bossche 
middelbare scholen die samen in kleine groepjes hebben deelgenomen aan ruim 60 (!) 
verschillende workshops. De jongeren hebben in deze workshops leerervaringen opgedaan op 
allerlei gebieden: persoonlijk, creatief, sociaal-emotioneel, leren leren etc. Klik hier om het hele 
programma en het diverse workshopaanbod te lezen van de Talent School zomer 2020. 
 
Door en voor jongeren! De kracht van de 
leergemeenschap 
Het blijft spannend of het daadwerkelijk door kan 
gaan, maar de voorbereidingen voor de editie 
‘Carnavalsvakantie 2021’ zijn in volle gang. Het 
programma van dit jaar bevat o.a. workshops 
presenteren, logo-ontwerpen, koken, pompen & 
verzuipen, rock-that-paint, sport, programmeren, 
dans, tie-dye, houtbewerking en nog veel meer!  
Bijzonder is dat ook deze editie vooral wordt 
georganiseerd door eerste en tweedejaars studenten 
van Avans hbo-opleiding Social Work. Er is daar een 
leergemeenschap geënthousiasmeerd om ook van 
deze tweede editie van de Bossche Talent School 
een succes te maken. Teamleden van Ondernemend 
Onderwijs en PowerUp073 coachen de studenten bij 
hun ondernemende acties. Als je meer wilt weten 
over de leergemeenschappen van Avans Social Work 
Den Bosch, bekijk dan hier hun informatietrailer.  
 
Meedoen? 
Wil je meedoen? Een workshop geven of ben /ken jij 
iemand die zich wilt aanmelden als deelnemer? Op 
dit moment hebben we ruim 30 aanmeldingen en 
nog een paar plaatsen over… Bekijk de poster (klik 
voor een uitvergroting) voor meer informatie hoe je 
contact kunt leggen! 
 

https://www.ondernemend-onderwijs.nl/projecten/bossche-talent-school/
https://www.ondernemend-onderwijs.nl/media/3994/programma-weekoverzicht-bossche-talent-school-2020d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5QRpZLEypcg&feature=youtu.be
https://www.ondernemend-onderwijs.nl/media/4330/bossche-talent-school-poster-def.pdf

