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Op 31 oktober 2018 werd het convenant voor De Leidse Aanpak 2.0 

getekend. Dit document verantwoordt het eerste jaar van De Leidse 

Aanpak 2.0. 
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Wat is er gerealiseerd in de projectperiode van 

De Leidse Aanpak? 

Ieder projectgroeplid (behalve die van gemeente en de partners) heeft zich verbonden 

aan één van de hoofdthema’s. Zij voelen zich verantwoordelijk voor de projecten die 

binnen hun hoofdthema vallen en zetten zich in om partners te verbinden aan de 

projecten. Soms zijn zij (in eerste instantie) de trekker, maar de bedoeling is dat de 

trekkersrol terecht komt bij één van de deelnemende partners. 

 

Hoofdthema’s: 

• Motivatie als motor voor talentontwikkeling 

• Onderwijs op Maat voor Talenten 

• Overgang & Aansluiting 
 

Visie op talent 

Onze visie op talent formuleren we als volgt: 

 

 

 

Talent floreert = talent + gedrag + context + betekenis 
 

 

 

Na drie jaar pionieren tijdens de projectperiode van De Leidse Aanpak tekenden de partners op 31 

oktober 2018 het convenant voor De Leidse Aanpak 2.0. Op één na alle partners bleven en nieuwe 

haakten aan. Eind november 2019 is De Leidse Aanpak een netwerk van 59 partners en er liggen 

opnieuw aanvragen van aspirant-partners. De Leidse Aanpak wordt gezien in het Leidse en wordt een 

aantrekkelijk netwerk voor partners om lid van te zijn. 

 

Inleiding 
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Profielwerkstukkenmarkt: 

- 80 leerlingen 
- 15 partners 
- 3 scholen 
- Gekoppeld aan 

prijs Rabobank. 

Hoofdthema’s 

 

 

 

Motivatie als motor voor talentontwikkeling 

Voorschools: Het VVE Innovatiecentrum loopt; teamleiders zijn getraind en voeren PM-interviews. In 

december 2019 vindt evaluatie plaats waarin de onderzoekers hun resultaten tot nu presenteren. 

VO: Drie groepen leraren zijn opgeleid; twee groepen schoolleiders zijn opgeleid; de Train-de-Trainer 

vindt plaats van september 2019 – september 2020; onderzoek vindt plaats door één van de eerdere 

deelnemers; klankbordgroep voor aanpassing van het PM-interview is gestart. Activiteitenlijn is 

geformuleerd tot en met 2022. 

 

Onderwijs op Maat voor Talenten 

Voorschools/PO: Traject Talent Ontdekken Zuid-West – 

training heeft plaatsgevonden; speelochtenden worden 

eerste helft 2020 gerealiseerd; tussenevaluatie in 

december. 

PO: Achter de Schermen bij de Schouwburg – gaat 

plaatsvinden voorjaar 2020 

VO/HO: PWS markt – vindt in 2020 voor de derde keer 

plaats 

PO/VO/HO: Museumdebat – loopt schooljaar 2019/2020 

PO: Design Thinking in de School – bijna afgerond; 

toewerken naar doorlopend project 

VO: Metacognitieve vaardigheden als sleutel tot 

studiesucces – pilot afgerond, voortzetting in de eigen 

scholen 2019/2020 

HO: Design Thinking in pre-university – universitair 

docenten zijn getraind, implementatie in onderwijs volgt 

VO: Praktische Differentiatie – Erasmus+ afgerond, 

vervolg i.s.m. ONZ voorjaar 2020 

 

Overgang & 

Aansluiting 

Voorschools-PO: Gluren bij de 

Buren: afgerond, wordt 

voortgezet in plan verbetering 

HB onderwijs 

VO-HO: concept ligt, wacht op 

uitwerking 2020 

Voorschoolse-MBO: contacten 

zijn gelegd, uitwerking 2020 
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Overstijgende Projecten 

 

 

 

Werkplaats Onderwijs & Onderzoek 

Eerste verkenning heeft plaatsgevonden; toewerken naar innovatiesubsidie en/of Erasmus+. 

Mayflower400 / UNLive / Leiden 2022 

Met meerdere partners is De Leidse Aanpak bezig om een leerlijn te ontwikkelen naar 2022, het 

jaar dat Leiden European City of Science is en de ESOF conferentie hier plaatsvindt. In de weg naar 

2022 werken we aan het Mayflower400 project, waarin Design Thinking de methode is waarmee 

gewerkt wordt. UNLive is een andere tussenstop, waarop we zichtbaar willen maken wat er in het 

Leidse onderwijs al gebeurt aan de Sustainable Development Goals. We doen dat door leerlingen 

te laten deelnemen aan debat-, ontwerp- of kunstactiviteiten. 

Zorglab 

Met zorgpartners en de gemeente hebben we het initiatief genomen om te komen tot een 

‘zorglab’ (werknaam). Doel is om kinderen en jongeren kennis te laten maken met werken in de 

zorg, op allerlei niveaus. Enerzijds om tekorten in de zorg tegen te gaan; anderzijds om kinderen en 

jongeren de kans te geven om te ontdekken of zij talent hebben op dat gebied. 

Ondersteuning begaafde leerlingen (voorschools, PO, VO) 

De subsidieaanvraag door de samenwerkingsverbanden PO en VO is in samenwerking met De 

Leidse Aanpak geschreven. Partners van De Leidse Aanpak hebben kunnen bijdragen aan de 

aanvraag tijdens bijeenkomsten in januari en februari 2019. De aanvraag is eind november 2019 

goedgekeurd. Per januari gaat het project van start. 
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De grote uitdagingen van deze fase:  

• Verdiepen 

• Bestendigen 

• Borgen   

Impact maken 

 

 

 

Gesprekken per werkveld 

Met de projectgroepleden is per werkveld besproken hoe De Leidse Aanpak meer impact kan 

maken en wat zij daarvoor nodig hebben. De uitkomsten van deze gesprekken zijn meegenomen 

in het profilerings- en communicatieplan. 

Tijdens een werkmiddag in december wordt de uitwerking van de visie in de verschillende 

projecten besproken. Dit moet bijdragen aan het hebben van een totaalbeeld van De Leidse 

Aanpak bij de projectgroepleden, zodat zij nog beter kunnen uitdragen waar De Leidse Aanpak 

voor staat. 

 

Communicatieplan 

De werkgroep communicatie heeft de profilering van De Leidse Aanpak beschreven, een 

communicatieplan gemaakt en een activiteitenoverzicht. In 2020 zal de website verbeterd worden 

en zal gewerkt worden aan meer en betere profilering naar buiten, zodat iedereen in de stad weet 

van de activiteiten en het nut van De Leidse Aanpak. 

 

Samenwerking andere netwerken 

De projectleider heeft het initiatief genomen om met de onderwijsnetwerken ONZ en het LEF een 

communicatiemiddel te laten ontwikkelen waarin duidelijk wordt wat de verschillende netwerken 

doen, hoe ze zich van elkaar onderscheiden en hoe ze samenwerken. Op deze manier treden we 

gezamenlijk naar buiten en is duidelijk dat we geen concurrenten maar collega’s zijn. Inhoudelijk 

zoekt De Leidse Aanpak regelmatig het LEF en ONZ op om de samenwerking verder te verstevigen. 

 

 Conclusie & Vooruitblik 

 

 

 De Leidse Aanpak is duidelijk aan een nieuwe fase 

begonnen: van opzetten, pionieren en creëren naar 

verdiepen, bestendigen en borgen.  


