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Op weg naar je
droomberoep!
Voor twijfelaars en zekerweters. Voor doeners en denkers.
Voor sportievelingen en creatievelingen.
TalentStad Beroepscollege is er voor iedereen die op het vmbo
het beste uit zichzelf wil halen.
Misschien wil je visagiste worden. Of metselaar. Je wilt
werken met kinderen. Of je vind niets leuker dan sleutelen
aan auto’s. Het kan ook zijn dat je eerst liever nog even de kat
uit de boom kijkt. Dat kan allemaal in TalentStad, de plek waar
jij je talenten kunt ontdekken en ontwikkelen.
Het draait om jou
Niemand is hetzelfde. Iedereen heeft z’n eigen karakter, z’n
eigen manier van leren en ontwikkelen. Op TalentStad houden
we rekening met wie jij bent en wat het beste bij jou past.
We laten je zien welke keuzes je allemaal hebt en we helpen
je bij het kiezen.
In dit magazine maak je kennis met leerlingen, docenten en
de vele mogelijkheden op TalentStad!
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AAN HET
WERK!
GA DIGITAAL
Op TalentStad gebruikt iedereen een laptop. Want zeg nou
zelf: de wereld wordt steeds digitaler. Bij ICT leer je hoe het
allemaal werkt, met inloggen en Word en Excel bijvoorbeeld.
Je leert ook hoe het leerlingvolgsysteem Magister werkt.
Daarin staat bijvoorbeeld je lesrooster. Met Peppels kun je
alles verzamelen wat je bereikt hebt op school, in een
portfolio. Ook bij veel lessen gebruik je je laptop. Klinkt het
ingewikkeld? Maak je geen zorgen, je wordt goed begeleid.
En vergeet het nooit: als je iets niet begrijpt, moet je het
vragen.

Even bijkomen bij TOM
Tom? Wie is Tom? TOM staat voor TalentStad op Maat.
Het kan soms gebeuren dat het allemaal niet zo goed lukt in
jouw eigen klas. Dan kun je naar TOM, een speciale klas van
TalentStad. Samen met de TOM-docent kijk je wat er aan de
hand is en wat eraan gedaan kan worden. Leerlingen vinden
het prettig dat TOM er is. Het is een plek waar je in alle rust
kunt werken aan de oplossing van het probleem.
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THINK
maakt je sterker!
Stel je kunt later auto’s repareren als geen ander. Of je bent
een echte super schoonheidsspecialiste. Maar je begrijpt je
klanten niet. Of je raakt overspannen omdat je het allemaal
veel te goed wilt doen. Dan heb je nog niks aan je
vakmanschap. Dat zou jammer zijn!
TalentStad houdt er rekening mee dat je niet alleen je vak
goed moet leren, maar ook alles eromheen. Zoals
samenwerken, nee kunnen zeggen, overleggen, dingen
afmaken, met nieuwe situaties omgaan en zo. Veel ervan
leer je spelenderwijs in de lessen. Maar op TalentStad heb je
ook eenmaal per week THINK.

Bij THINK ontdek je allerlei nieuwe dingen over de wereld,
over anderen en over jezelf. Gastdocenten leren je
bijvoorbeeld je grenzen aan te geven. Respect te hebben
voor anderen. Om te gaan met verschillen. Serieus samen
te werken om een doel te bereiken. Met THINK ga je beter
nadenken over de dingen. Je leert op een goede manier met
allerlei verschillende situaties om te gaan. Zodat later niets
jou hoeft te belemmeren om het werk van je dromen te
gaan doen. THINK maakt je sterker.
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‘Ik ben supertrots op
onze leerlingen’
Teamleider onderbouw Peter Gerritsen
Elke ochtend staan docenten en teamleiders klaar om de
leerlingen op school te ontvangen. Zoals meneer Gerritsen.
‘Ik vind het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt’, zegt
hij. ‘Dat de leerlingen merken dat ze er toe doen.’ Hij weet
als teamleider hoe hij de dingen goed kan regelen en je voelt
meteen dat hij het beste met je voor heeft. ‘Bij ons krijgen
de kinderen volop kansen. Wij kennen iedere leerling en wij
vinden ze allemaal even belangrijk. Ik ben supertrots als ik
zie hoe ze groeien.’

Zoef, zoef, daar komt
mevrouw Baars aan
Teamleider bovenbouw Rebecca Baars
Tikketak, tikketak: als je iemand heel snel op haar hakjes
door de gangen ziet lopen, is het waarschijnlijk mevrouw
Baars. Ze is teamleider van de bovenbouw en altijd bezig om
van TalentStad een goede en leuke school voor de kinderen
te maken, met interessante praktijklessen en geweldige
activiteiten. Maar hoe druk ze ook is, ze heeft altijd tijd voor
de leerlingen, die ze ‘haar pareltjes’ noemt. En denk je dat ze
gaat stilzitten als ze vrij heeft? Nee hoor, dan loopt ze ook
hard, maar dan op gympen. Of ze juicht haar dochters toe
op het hockeyveld.
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Lekker gezond
Gezonde kantine met meneer Voorstok
Als je gezond leeft, kun je beter leren. Meneer Voorstok weet
dat, hij heeft er verstand van. Vroeger gaf hij lichamelijke
oefening, nu is hij Gezonde School-coördinator. Hij zorgt
ervoor dat iedereen goed nadenkt over gezond werken,
leren, leven, bewegen en eten. Zo heeft hij er samen met de
medewerkers voor gezorgd, dat TalentStad de Gouden
Kantineschaal heeft gekregen van het Voedingscentrum.
Dat betekent dat je in onze kantine allemaal gezonde snacks
kunt kopen. Het eet een stuk lekkerder, als je weet dat het
gezond is!

Sportief, rechtvaardig
en met respect
Teamleider bovenbouw René Reith
Een van de twee teamleiders van de bovenbouw is meneer
Reith. Hij is sportief, dat kun je zo wel zien. Zo gaat hij dan
ook met de leerlingen om: eerlijk, rechtvaardig en met
respect. Meneer Reith houdt van skiën en ook heel veel van
voetballen. ‘PEC Zwolle was vroeger een kleine profclub met
weinig aanzien en moet je nu eens kijken! Zo is het ook met
onze leerlingen. Als brugklassers moeten ze nog helemaal
ontdekken wat ze allemaal kunnen en willen en wat hun
talenten zijn. Maar moet je ze eens zien als ze met een
diploma van TalentStad af gaan!’

Kluissleutel kwijt? Pleister nodig?
Meneer Hammer weet altijd raad
Conciërge Henk Hammer
Meer dan veertig pond. Dat is een dikke twintig kilo!
Zoveel weegt je zusje van vier nog niet eens. Maar zo zwaar
was wel de spiegelkarper die meneer Hammer ooit ving.
Meneer Hammer is één van de belangrijkste personen van
TalentStad. Hij is de conciërge. Hij zorgt dat alles buiten de
lessen om goed gaat. Als je je kluissleutel kwijt bent, ga je
naar meneer Hammer. Ook voor een pleister op je knie als je
gevallen bent. En hij zorgt ervoor dat de school netjes is.
‘Voor vissen moet je geduld hebben. En met kinderen moet
je ook geduld hebben. Ik ben heel duidelijk en word vrijwel
nooit boos. Maar dat hoeft hier ook bijna niet. De kinderen
op TalentStad zijn hartstikke leuk. Het is geweldig om hier
conciërge te zijn.’
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Topvoetballer
Ibrahima
(12)
‘Ik ben van de snelle acties!’

gaat hij voor. En hij is al best een
Ibrahima Kouyate heeft maar één doel: profvoetballer worden. Daar
ut’, vertelt hij. ‘Eerst ging ik naar de
eind op weg. ‘Ik voetbalde bij SV Hatto Heim en toen werd ik gesco
Zwolle, maar dat lukte ook niet. En
KNVB, maar daar viel ik in de laatste ronde af. Toen ging ik naar PEC
Nu voetbal ik bij Go Ahead Eagles.’
toen zei ik: de derde keer moet het goed gaan! En dat ging het ook.
Ibrahima heeft al heel wat doelpunten gescoord in de
Eerste divisie A Onder-13. ‘We doen het echt heel goed! In
het begin ging het wat minder, maar iedereen heeft zich
goed ontwikkeld. We doen allemaal ons best want we
willen doorgaan, ook volgend jaar. Wat mijn kracht is? Ik
denk mijn snelle acties.’ Hij heeft veel respect voor zijn
trainer Yilderim. ‘Je moet altijd je best doen. Soms ben ik
niet goed wakker en dan roept hij mij. Dan denk ik: o ja, ik
moet opletten. En dan ben ik weer bij de les.’

‘Ik heb geleerd dat leren belangrijk is’
Drie keer per week gaat Ibrahima trainen in Deventer. ‘Dan
ga ik iets eerder uit de les. En ik mis een les Nederlands.’ Dat
kan allemaal op TalentStad. ‘Ik zit nu in de eerste klas basis,
maar wil graag kader proberen. Ik wil graag goed mijn best
doen. Vorig jaar dacht ik nog dat ik best wel veel wist en

s
Volop kansen voor topsporter
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niet veel hoefde te leren. Maar nu heb ik geleerd dat ik wel
goed moet leren en gefocust moet zijn. Soms ben ik snel
afgeleid, als iemand lacht moet ik ook lachen.
’ Ibrahima heeft het naar zijn zin op school. ‘Er is een goede
sfeer en we hebben een leuke klas. De leukste vakken vind
ik TIZ en ITC. Mevrouw Mulder is mijn mentor, zij heeft
geregeld dat ik altijd naar de training kan.’
‘Je hebt zo nieuwe vrienden’
Ibrahima heeft een tip voor nieuwe leerlingen: ‘Je moet
altijd je best doen, gefocust zijn en goed luisteren naar de
leraar. Niet altijd denken van: ik zit lekker op middelbare
school en dan een beetje stoer doen en zo. In het begin is
het een beetje spannend. Je kent niemand, maar als je
gewoon aardig en netjes tegen elkaar doet, heb je zo
nieuwe vrienden. En dan ben je het zo gewend!
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Topmotorcrosser Mirco:
‘TalentStad is een prima
school voor sporttalent’

Mirco ten Kate is motorcrosser. Het toptalent van het Arcabo MX team begon al toen hij een jaar of drie
was, op een mini-motortje. Hij werd steeds beter en won veel prijzen. Toen hij negen jaar was, werd hij
Nederlands Kampioen 50 cc. Op nationale- en internationale kampioenschappen eindigde hij de laatste
jaren altijd bij de top 10, ook in landen met onbekende, bergachtige crossbanen, zoals in Tsjechië,
Denemarken, Slowakije, Polen en Duitsland.

‘Ik wilde graag naar een school die rekening houdt met mijn
trainingen en wedstrijden’, vertelt Mirco. Hij zit in de eerste
klas KGT. ‘En dat doen ze op TalentStad. Ik mag op de
woensdag eerder weg. En ik mag ook een dag weg als ik
voor de KNMV train. De lessen haal ik dan later in. Dat kun
je allemaal met de mentor en de teamleider regelen.’
Trainen is niet alleen crossen. Je moet als motorcrosser
fysiek ook tiptop in orde zijn. ‘Ik ga een paar keer per week
naar de sportschool, hardlopen en met gewichten werken.’
Het gaat prima met de sport én met school. Want dat is
belangrijk. ‘Je moet wel goede cijfers halen.’

Crossen is Mirco’s lust en zijn leven. ‘Wat mijn kracht is?
Ik denk dat ik gewoon snel rij, snel inhaal en niet vaak val,
zo een beetje. Als het zwaar terrein is, moet je buiten het
midden blijven, goed langs de buitenkant gaan. Dat moet je
aanvoelen. Je moet er wel talent voor hebben, denk ik.
Mijn grote voorbeeld is Jeffrey Herlings, hij is al heel vaak
Wereld kampioen geworden.’ Mirco is blij met TalentStad.
‘Het is een goede school voor sporters. Ik ben blij dat ik hier
op school zit.’

FVDE photography ®

FVDE photography ®
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Ga naa
De mentoren zijn heel belangrijk op TalentStad. Je leert bij je mentor hoe het werkt op school, hoe je
moet leren en hoe je moet plannen bijvoorbeeld. Je kunt er terecht voor je vragen en problemen.
Maak kennis met vier van onze mentoren:
Mevrouw Gast is docent NaSk, natuur- en scheikunde, en
mentor van een eerste klas. Ze vindt het fijn om haar
mentorleerlingen goed te leren kennen en ze verder te
helpen. ‘Ik kan echt denken: “Oh heerlijk, ik heb zo weer
mijn mentorklas!’

Meneer Barto is docent Lichamelijke Oefening en mentor
van een tweede klas. ‘Het leuke is dat ik mijn
mentorleerlingen in de gymzaal op een hele andere manier
zie dan in de gewone klas. Ik kan helemaal met ze los gaan
in de gymzaal!’

Meneer Zwarthof geeft techniek en heeft allerlei hobby’s
zoals fotograferen, tekenen en voetballen. Hij is al bijna
veertig jaar mentor en hij vindt het nog steeds leuk.
‘Ik maak gekheid met de leerlingen, ik troost ze, maar ik
spreek ze ook bestraffend toe als dat nodig is.’

Mevrouw Hogeboom is docent Biologie en mentor van een
derde klas. ‘Ik ben gek op mijn leerlingen. Het liefst zou ik
alles voor ze doen. Maar dat is niet goed. Je moet de
verantwoordelijkheid bij de leerling laten liggen, daar leren
ze veel meer van.’

Meneer Zwarthof
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Mevrouw Gast

Meneer Barto

Mevrouw Hogeboom

1500 abonnees,
175.000 weergaven!
Uh oh, binge-watch alert! Als je eenmaal video’s gaat kijken
op het TalentStad TV-kanaal op Youtube, hou je niet meer op.
De getallen zijn dan ook indrukwekkend: het kanaal heeft
1500 abonnees en al bijna 175.000 weergaven. De filmpjes
worden onder andere gemaakt door onderbouwleerlingen die
kiezen voor TalentStad TV. Wekelijks samen onder schooltijd
de mooiste, leukste, interessantste video’s maken over
bijvoorbeeld het TalentStad Festival. Of TalentStad Showtime
in de schouwburg. Of de jaarlijkse skiweek. Er zit zelfs een
heuse lipdub bij. Als je op een gave manier wilt kennismaken
met TalentStad, neem eens een kijkje! Ook meedoen straks?
Meld je aan bij mevrouw Harms en meneer Wildvank.
Zij begeleiden de TalentStad TV-makers. ‘Onze leerlingen zijn
heel enthousiast, dat kun je aan de video’s wel zien.
Geïnteresseerde onderbouwleerlingen zijn van harte welkom!’

Alvast snuﬀelen op het mbo
en in een echte fabriek
MET staat voor Mobiliteit en Techniek. Het is een vmbo-profiel
waar je alles leert wat er maar valt te leren over autotechniek.
Als je binnen dit profiel kiest voor Bedrijfsautotechniek, zit je
helemaal goed op TalentStad. ‘Als je uit school komt en linksaf
gaat, heb je een eindje verderop de mooie fabriek van Scania’,
vertelt MET-docent meneer Tavenier. ‘Als je rechtsaf gaat, kom
je bij het Deltion College, waar je allerlei technische vakken
kunt volgen. Bovendien werken we samen met Landstede
Transport & Logistiek. Het leuke is dat je al op TalentStad bij
alle drie uitgebreid lessen kunt volgen. Wat is er mooier dan
sleutelen aan een echte vrachtwagen?’
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www.2d3d.gratis: dè trainingswebsite voor gratis creatieve software
Bart Valkenier en 2d3dindeschool.nl
Meneer Valkenier is eigenlijk docent natuur- en scheikunde,
maar hij heeft zijn hart verpand aan media in alle soorten
en maten, of het nou 2d of 3d is. Vroeger maakte hij samen
met onderbouwleerlingen video’s voor TalentStad TV, nu
geeft hij medialessen aan de bovenbouw. Verder houdt hij
zich bezig met zijn droom: www.2d3d.gratis. ‘Leerlingen
willen graag mooie dingen maken op de computer, maar
lopen tegen twee zaken aan: taal en geld.
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Op mijn site breng ik gratis software bij elkaar, mét
Nederlandse training.’ Er staan programma’s op waarmee je
video’s en geluid kunt monteren, illustraties en animaties
kunt maken, 3D kunt printen, noem maar op.
‘Met www.2d3d.gratis staat niets jouw creativiteit meer in
de weg. Laat je inspireren en ontdek wat jij kan maken!’
zegt meneer Valkenier op de website.

ALGEMENE ACTIVITEITEN
Werken aan je talent
Op TalentStad leer je de vakken die je nodig hebt om een diploma te halen. Je hebt heel veel
praktijklessen. En je leert ook hoe je moet kiezen, hoe de maatschappij in elkaar steekt en hoe je met
anderen en jezelf moet omgaan. Maar je kunt er op nog veel meer manieren werken aan je talent!

Schoolband 'All Stars'
TalentStad heeft een heuse schoolband, de TalentStad All
Stars! Wie kan zingen, drummen, piano- of gitaar kan
spelen of een ander instrument kan spelen, is van harte
welkom! Met z’n allen muziek maken: leuk toch?
Techniekmanifestatie en Deltion Discover
Techniek is zo’n woord waar je heel veel bij kunt bedenken.
Er zijn zoveel soorten techniek! Metselen, sleutelen,
schilderen, 3D-tekenen en nog veel meer. Om eens te
kijken wat er allemaal mogelijk is, gaan de tweedeklassers
een dag naar de Techniekmanifestatie op het Deltion
College. Dan kun je nog beter kiezen. Deltion Discover laat
zien welke mbo-opleidingen er allemaal zijn.
En nog veel meer
Acties voor goede doelen, schoolavonden,
sportactiviteiten, skiweek, examenfeest, leerlingenraad,
excursies, festival Woest, culturele activiteiten, girlsday,
bezoeken aan (Landstede) sportwedstrijden en nog veel
meer!

Meer weten?
Kijk op de website TalentStad.nl en volg ons op:
Facebook.com/TalentStadZwolle
instagram.com/talentstad_beroepscollege
Natuurlijk kun je ook altijd langskomen of bellen voor meer informatie!
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'Op TalentStad heb je heel veel doe-dingen'
‘Als je voor TalentStad kiest, kies je voor een hele leuke school met een goede sfeer’, daar zijn Jada,
Sofie, Quincy en Delinya het over eens. ‘Het gaat hier niet alleen om leren, maar ook om heel veel doen.
Je zit nooit de hele dag alleen maar op je stoel.’
‘Bij koken heb ik eens tomatensoep gemaakt’, vertelt Sofie.
‘Dan ga je gewoon gezellig met een groepje boodschappen
doen.’ Quincy vindt koken ook leuk. ‘Ik wil chef-kok worden.
Bij Economie en Ondernemen gingen we een logo voor je
eigen bedrijf verzinnen. Ik deed een restaurant: Vintage
Paris, met daaronder: ‘Always the best food!’ Jada houdt ook
van de praktijklessen. ‘Op de basisschool kregen we hier
pluslessen om te kijken hoe het hier is, en toen gingen we
dingetjes van hout maken. Dat vond ik meteen al heel leuk!’
Delinya wil later tandartsassistente worden. ‘Dan kun je
hier voor Zorg & Welzijn kiezen. Daar krijg je ook allemaal
praktijklessen.’
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‘In het begin moet je heel eventjes wennen’, zegt Quincy.
‘Het is hier best groot, met veel leerlingen. Maar je weet al
snel waar alles is en je maakt gauw nieuwe vrienden.’ ‘Je
krijgt eerst ook een kennismakingsdag’, legt Delinya uit.
‘Dan doe je allemaal leuke spelletjes en weet je al snel wie
iedereen is.’ ‘Het is belangrijk om te zorgen dat school leuk
blijft’, vindt Sofie. ‘Niet alleen leren, maar ook andere
activiteiten doen. Het gaat helemaal niet over “overleven”,
dat klinkt veel te negatief. Het is eerst eventjes spannend,
maar dan is het heel fijn op school.’ Jada knikt. ‘Het is
gezellig en de docenten kunnen tegen een grapje. Ik ben
wel trots op deze school!’

der:
a
k
2
r,
a
ja
13
,
n
a
n
ja
n
o
K
a
Jad
te
en, maar jezelf

e te lop
‘Probeer niet me
zijn.’

Sofie Mulder, 14 jaar, 2 k

ader:

‘Je moet school
niet àl te serieu
s
nemen. Het is oo
k belangrijk om
plezier te
hebben en vrien
den te maken.’

r, 2 basis:
a
ja
13
r,
e
e
V
e
d
n
a
v
y
c
in
Qu
r
oot en stoer, maa

lijken wel gr
e
‘De ouderejaars
het is het leukst
ar
Ma
.
ee
m
el
w
ze vallen best
. En ik heb
oten om te gaan
en
sg
jd
ti
ef
le
et
om m
el na de
huiswerk in of sn
je
k
aa
m
p:
ti
n
nog ee
je hoofd!’
nog helemaal in
t
he
je
b
he
n
les, da

Delinya Huisman, 12 jaar,

1 basis

‘Je krijgt nieuw
e vakken, maar
daar hoef je
niet tegenop zi
en. Ik vind wisku
nde
harstikke leuk, v
eel leuker dan re
kenen!’

15

Ontdek wat je leuk vindt met
TIZ: Talent in Zicht

'Een profiel kiezen? Een beroep kiezen?
Maar wat?!?'

'Of chef-kok in een
driesterrenrestaurant!'

eigen auto…'
'Sleutelen aan onze

'Metaal mis
schien? In
de technie
vinden we
k
altijd een
baan.'

'Hout moet!'

'ICT heeft ook wel wat.'

'Weet je wat? We beginnen gewoon
zèlf een bedrijf! We kiezen het
profiel Economie en Ondernemen!'
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