Talentvol en
toch
vastgelopen?
Begeleiding voor begaafde
thuiszitters en uitvallers
t

Kennismaken? Kom naar een open dag.
Kijk op www.fenikstalent.nl en meldt u aan.

Een plek
creëren voor
begaafde en
getalenteerde
leerlingen

Feniks Talent is een expertisecentrum voor (hoog)
begaafde onderpresteerders, uitvallers, en thuiszitters.
Wij begeleiden jongeren van 12-22 jaar die vastlopen
op school en in hun omgeving vanwege of ondanks
hun begaafdheid. Wij ondersteunen hen bij het
creëren van een voor hen passende en zinvolle weg in
de samenleving.
Wat is hoogbegaafdheid?
Een goed functionerende hoogbegaafde is een snelle
en slimme denker die complexe zaken aankan. Een
sensitief en emotioneel mens, intens levend. Autonoom,
nieuwsgierig en gedreven van aard. Hij of zij schept plezier
in creëren. (Kooijman-van Thiel, 2008).
Wat is het probleem?
Veel hoogbegaafden functioneren niet goed in het
bestaande schoolsysteem. In ons onderzoek “Hoge kansen,
lage cijfers” hebben we in 2014 vastgesteld dat jaarlijks
tussen de 1000 en 3000 leerlingen met hoogbegaafde
kenmerken thuis komen te zitten. Vaak gaat daar een
lange weg aan vooraf van onderpresteren en frustratie bij
ouders, leerlingen en begeleiders.
Waarom lopen deze hoogbegaafden vaker vast?
UIt onderzoek blijkt dat (hoog)begaafden bovengemiddeld
vaak last hebben van verveling (gebrek aan uitdaging),
gefrustreerd innovatief vermogen, zingevingsvragen,
communicatieproblemen met leeftijdsgenoten en
leerkrachten, onderpresteren en faalangst, anders zijn,
aansluiting missen, eigen talenten niet herkennen,
conflicten en stress.
Wat biedt Feniks Talent?
Feniks Talent biedt diagnostiek, begeleiding en advies.
Onze unieke benadering richt zich op het leren omgaan
met de eigen begaafdheid. We leren jongeren om
intelligentie en creativiteit in te zetten als ‘tools’ om
blokkades te overwinnen. In ons begeleidingscentrum
bieden wij vastgelopen jongeren een veilige omgeving
waar “like-minded peers” en uitdagende activiteiten een
grote rol spelen. Hier kan de jongere werken aan sociale
vaardigheden, probleemoplossend vermogen, een positief
zelfbeeld en talenten.

www.fenikstalent.nl

Wat doen wij bij Feniks Talent?
Dagbesteding

Trajectbegeleiding

Een leefgroep van jongeren die samen hun dag
zinvol besteden. Een plek om je thuis te voelen
en bijvoorbeeld samen spelletjes te doen, praten,
gamen, koken en eropuit te gaan. Vanuit deze
groep kunnen jongeren gebruik maken van het
activiteitenaanbod. De focus van de dagbesteding
ligt op activering, sociale vaardigheden en
zelfredzaamheid.

Iedere geplaatste jongere bij Feniks Talent heeft
een eigen trajectbegeleider. Deze begeleidt de
jongere om te herstellen, zelfvertrouwen op te
bouwen en de eigen talentontwikkeling vorm te
geven. Samen met de trajectbegeleider stelt de
jongere een eigen dag- of weekprogramma samen
uit het aanbod. De trajectbegeleider staat onder
supervisie van onze orthopedagogen.

Leercentrum

Activiteiten en evenementen

In het leercentrum helpen we jongeren om op hun
niveau te gaan leren. Dat kan door schoolvakken
via zelfstudie (alle niveau’s) of door eigen projecten
of ideeën uit te werken. Het doel is aanleren van
leer- en studievaardigheden en de eigen koers in
onderwijs/leren te hervinden.
Het leercentrum heeft een grote zelfstudieruimte
waar altijd een studiebegeleider aanwezig is.

In het activiteitenprogramma is er dagelijks een
aanbod op het gebied van sport en spel, persoonlijke
ontwikkeling, creativiteit en maatschappij.
Daarnaast organiseert Feniks Talent regelmatig
evenementen zoals: open podium, zeilkamp,
klimwand, escaperoom, boekenbeurs etc.

Talentwerkplaatsen

Ambulante begeleiding

Er zijn bij Feniks Talent talentwerkplaatsen waar
jongeren onder begeleiding aan eigen projecten
kunnen werken. De werkplaatsen worden begeleid
door begeleiders vanuit het leercentrum en waar
wenselijk wordt een koppeling gemaakt met
theoretische vakken.
We beschikken over de volgende werkplaatsen:
•
3d printlab/ict lab;
•
technieklab;
•
muziek- en opnamestudio;
•
edelsmeden;
•
atelier (beeldend);
•
ondernemerslab;
•
kookstudio.

Wanneer er lokaal onvoldoende mogelijkheden zijn
voor een jongere om de eigen ontwikkeling weer
op te pakken, bieden wij ambulante begeleiding
en advies. Dat bieden we aan de jongere zelf en
waar nodig ook aan ouders en school. Ambulante
begeleiding wordt door ons ook ingezet in het
voortraject en bij de uitstroom van plaatsingen.

“Wij zien in begaafde dropouts een groep creatieve,
innovatieve en slimme denkers die behoefte hebben om op
hun talenten te worden aangesproken.”
Albert Kaput, begeleider Feniks Talent

Klaar voor de toekomst!
Fasering begeleiding
Bij Feniks Talent werken we fasegewijs aan de
ontwikkeling van jongeren. We onderscheiden globaal
gezien de volgende fasen:
•
opbouwen van ritme en dagstructuur;
•
oriëntatie op zinvolle daginvulling en sociale
contacten;
•
actief participeren in activiteiten en werkplaatsen;
•
zich committeren aan activiteiten en eigen doelen;
•
studievaardigheden en planmatig werken;
•
uitstromen naar opleiding of arbeid.
Op deze stapsgewijze manier begeleiden wij jongeren
om de eigen regie over hun leven te (her)vinden en toe te
werken naar een zinvolle toekomst.

Uitstroom
Doelstelling van het programma bij Feniks Talent is om de
jongere in twee jaar tijd te laten doorstromen naar een
zinvolle plek in opleiding of arbeid. Dat kan zijn naar:
•
Voortgezet Onderwijs;
•
VAVO;
•
MBO;
•
HBO/WO
•
particulier onderwijs;
•
werkervaringsproject;
•
een arbeidsplek.
Speelt chronische psychische problematiek een rol, dan
zorgen we voor een helder ondersteuningsprofiel voor de
vervolgplek.

Wat is er voor ouders?

Ouders worden door Feniks Talent nauw betrokken
bij de begeleiding van hun kind. Enkele malen per
jaar vinden er ouders-kind gesprekken plaats met
de trajectbegeleider waar de voortgang wordt
besproken en doelen worden bepaald.

Kwaliteit
Bij Feniks Talent werken we voortdurend aan de
kwaliteit van onze begeleiding en dienstverlening.
Onze pedagogen zijn NVO en/of SKJ geregistreerd en al
onze begeleiders ontvangen bijscholing en supervisie.
Binnen Feniks Talent werken we met een
kwaliteitssysteem (HKZ) om de kwaliteit van zorg continu
te bewaken en daar waar nodig bij te sturen. Feniks
Talent kent een actief medezeggenschapsbeleid: er is een
medezeggenschapsraad van jongeren en een van ouders.
Feniks Talent is aangesloten bij de Klachtencommissie
Jeugd Midden Nederland.

Info(r)mail
Wekelijks houden wij ouders op de hoogte van het reilen
en zeilen op Feniks Talent. Dat doen we met ons nieuwsbulletin de Info(r)mail.

Oudercursus
Voor alle ouders van de geplaatste jongeren
organiseren wij twee maal per jaar een oudercursus
van vier bijeenkomsten. Dit doen wij samen met
stichting Timon. Deze cursus is gericht op het
ondersteunen en opvoeden van begaafde jongeren
met schooluitval- en ontwikkelingsproblematiek.
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Via de gemeente kregen we een plek bij Feniks
Talent en binnen enkele weken zag ik mijn
introverte zoon opbloeien. Hij lachte weer,
hardop. Hij zong. Hij had zin om naar Utrecht te
gaan. De toekomst was voor hem eerst een
donkere wolk, waar hij liever niet over nadacht.
Nu denkt hij na over wat hij kan doen, krijgt
zelfvertrouwen en is zelfs aan een studie Latijn
begonnen. Door middel van activiteiten zoals
theater, aikido en muziek leert hij zichzelf en zijn
mogelijkheden steeds beter kennen. Hij uit zich
beter, neemt meer initiatief en doet thuis vrijwillig
mee aan sociale activiteiten zoals uit eten of naar
een verjaardag. Hij is weer gelukkig. En daardoor ik
natuurlijk ook!
Nathalie Thielen uit Almere

Jongeren aan het woord

Ouders aan het woord

Omdat mijn zoon (19) bijzonder intelligent is,
maar zowel in het reguliere onderwijs als op het
speciaal onderwijs niet tot werken kwam, was ik
de wanhoop nabij. Hij werd steeds somberder en
zag het nut van zowel leren als werken niet in.

Feniks Talent betekent veel voor ons. Onze dochter
(15) zat eerst depressief thuis. Maar nu zien we dat
zij in ontwikkeling is en haar talenten ontdekt.
Lusa van Gent uit Leiden

Onze samenwerkingspartners:
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Ik was 15 jaar toen ik bij een open dag van Feniks
Talent kwam. Ik voelde dit direct als een goede plek.
Ik voelde mij begrepen. Er waren jongeren met een
soortgelijk verhaal. Talentvol, maar niet passend in
het schoolsysteem. Toen het tijdens de intake niet
helemaal vlekkeloos verliep, werd ik direct opgevangen
door één van de jongeren zelf. Ik voel dat er bij Feniks
Talent echt naar mij als persoon wordt gekeken. Ook
wanneer ik bijvoorbeeld boos ben, dan word ik niet
direct op de vingers getikt, maar er wordt ook begrip
getoond voor mijn boosheid zodat ik kan onderzoeken
waar dit vandaan komt.
Daan, 18 jaar
Ik vind het fijn bij Feniks Talent. Het heeft me uit m’n
depressie geholpen en de activiteiten die hier te doen
zijn vind ik erg leuk. Ik ben verbaasd dat ik weer aan
het leren ben gegaan. Dat komt doordat ik hier IVIO
zelfstudie-vakken kan doen. Elke donderdag ga ik weer
naar mijn oude school. Daardoor zie ik mijn vrienden
ook weer.
Sebastiaan, 13 jaar

Open dagen locatie & data:

www.fenikstalent.nl/agenda
Meer informatie?

bel naar 030 - 7600 484
mail naar info@fenikstalent.nl
www.fenikstalent.nl

Wilt u overleggen?

We hebben een telefonisch spreekuur.
maandag van 11:45 uur - 12:45 uur
donderdag van 11:45 uur - 12:45 uur

Aanmeldprocedure

Wat kunnen scholen van ons verwachten?

Wilt u uw kind aanmelden voor een intakegesprek, dan
kunt u op onze website het aanmeldformulier invullen. Wij
nemen vervolgens binnen drie werkdagen contact met u op.
De intakegesprekken kunnen doorgaans binnen vier weken
worden gepland. Als uw kind geplaatst kan worden, volgt
daarna een proefdag en, bij succes, een proefplaatsing.

Ervaart u handelingsverlegenheid in het onderwijs
en de begeleiding van een (hoog)begaafde leerling?
Dan kunt u bij ons terecht voor advies. Wij kunnen
desgewenst op locatie samen met u, ouders en kind
zoeken naar mogelijkheden binnen of buiten uw school.

Hoe wordt de begeleiding van Feniks
Talent bekostigd?
In de meeste gevallen wordt de begeleiding bekostigd
door de gemeente, in sommige gevallen dragen de school
en/of het samenwerkingsverband daar aan bij. Feniks
Talent verwijst u desgewenst door naar consulenten die
helpen met het verkrijgen van de bekostiging.

Feniks Talent

Ravellaan 13
3533 JE Utrecht
030-7600484
info@fenikstalent.nl

Lukt dit niet of is er een intensievere stap nodig, dan
kunnen we in overleg de zorg tijdelijk van u overnemen.
De leerling blijft bij u ingeschreven staan en wij houden
daarin nauw contact met u.

Openingstijden

maandag, 09:00 - 17:00
dinsdag, 09:00 - 17:00
donderdag 09:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 17:00

Telefonisch spreekuur

maandag van 11:45 uur - 12:45 uur
donderdag van 11:45 uur - 12:45 uur

