
Talent University 
 
  

Voor wie?  

• Jongeren die voor de examencommissie studeren. 
• Schoolgaande jongeren die iets extra nodig hebben. 

 
Je kind heeft dus het basisonderwijs afgerond. Uitzonderingen na intake en onder 
voorbehoud. 
  

Door wie? 

 
Oprichters  
Els De Wit 
 
 
 
Begeleiders 
Isabelle is al een vaste kracht bij Talentvol. Ze geeft de Vlinders in Hasselt en Re-Ru 
(kleuters) in Bornem. Ze heeft lange tijd lesgegeven en is zorgleerkracht geweest. Doordat zij 
ook de kleuters op zich neemt, kan zij beste de kleuters met de juiste tienermentor 
matchen. Zij neemt de studiebegeleiding op zich. 
 
Cathy is zaakvoerder van Cum Laude en coacht hoogbegaafde volwassenen. Vanuit die 
expertise neemt zij haar netwerk mee naar onze Talent University en gaat zij onze jongeren 
mee onder handen nemen in afgelijnde projecten. 
  
Els De Wit is ook regelmatig aanwezig om gesprekken te begeleiden en de vinger aan de pols 
te houden van de projecten.  
 
 Jef Abbeel heeft ons al blij gemaakt met diepgaande informatieve sessies over geschiedenis. 
Hij schrijft vele boeken en recenseert voor o.a. Doorbraak. Hij heeft nooit een verhaal te 
kort. Hij komt enkele keren langs voor het mentorschap op zich te nemen voor onze 
jongeren. 
 
Kathleen Caenen  
 



Pierre Van Mechelen is fysica-professor aan de Universiteit Antwerpen en voert 
experimenten uit bij de Large Hadron Collider in CERN, Genève.  Zijn specialisatie is de 
experimentele studie van de kwantumchromodynamica, de theorie die de sterke 
wisselwerking tussen quarks en gluon beschrijft. 
 
 
  
Waar? 
De locatie is in het scoutsdomein van Bornem. In een gloednieuw gebouw met meerdere 
lokalen ter beschikking, een groot speelveld en het centrum en bossen vlakbij.  
 
  
Wat?  
De jongere kan op dinsdag -donderdag en vrijdag bij ons terecht, van 9 tot 15u. Er is na-
opvang tot 16u voorzien. 
  
Studiebegeleiding 
Jongeren bereiden zich onder begeleiding voor op de examencommissie. Als dit volle dagen 
zijn werken we ook aan planning, studiemethodiek en het fysieke aspect. Een antwoord op 
de vraag: hoe hou ik het thuis ook een volledige dag vol, wat mag ik van mezelf verwachten?  
  
Mentorschap 
Bij Talentvol geloven we hard in het belang van mentorschap. 
 
Enerzijds: 
Mentoren komen langs voor leerrijke en diepgaande gesprekken met hen. Jongeren kunnen 
hun vragen stellen aan mensen met een passie, professoren, docenten, … hoe zij bepaalde 
dingen hebben aangepakt, vakinhoudelijk mogen ze doorvragen over wat zij nu willen 
weten.  
  
Anderzijds: 
Zelf nemen zij die het willen ook het mentorschap op voor onze jongere kinderen uit de 
groepen. Onder begeleiding van hun vaste begeleider bereiden ze dit voor en bespreken ze 
dit na om er zoveel mogelijk uit te leren. Zoals we dit schooljaar al mee waren gestart en alle 
partijen als positief ervaarden. Op die manier merken ze dat ze heel wat te vertellen hebben 
en kunnen ze hun ervaringen en kennis doorgeven aan andere uitzonderlijk hoogbegaafden. 
  
Gespreksgroepen 
In groep houden we diepgaande gesprekken, filosofisch en/of psychologisch van aard. 
Deze worden voornamelijk door mij gegeven.  
  
Deepdives 
Mensen met expertise komen hun kennis met ons delen. We gaan inhoudelijk recht de 
diepte in. Een terugblik op afgelopen schooljaar: Artificial Intelligence, Chemie in het 
dagelijkse leven, Onoplosbare problemen in de wiskunde, Large Hadron Collider, China 
anders bekeken, … 
 



  
Wat kost het?  

2.      Je betaalt 105 EUR per dag. Om continuïteit te verzekeren, raden we 
minstens 2 dagen per week aan.  

 
  
  
  
Veelgestelde vragen 
  

1. Hoe kan ik inschrijven?  

Inschrijven doe je via de site.  

2. Hoe ziet de planning eruit? 

De voorlopige – tweewekelijkse planning – ziet er zo uit. 
 
 

Dinsdag Donderdag Vrijdag 
Gesprekken 
 
Mentorschap 
aan kleuters 

Mentorenwerking 
aan tieners 

Studie 

 
Dinsdag Donderdag Vrijdag 
Studie  Mentorenwerking 

aan tieners 
 
(Mentorschap 
aan kleuters) 

Studie 

 
 
  
  

2. Als ik twee dagen kom, moeten die er dan elke week hetzelfde eruit zien? 

We vragen zoveel mogelijk regelmaat, zodat we met jou een traject kunnen doorlopen. We 
voorzien echter een online gedeelde agenda zodat je op voorhand kan inschrijven wanneer 
je wel of niet komt. De agendaplanning van onze kant krijg je dus ook op voorhand mee.  
  

3. Volgt elk kind dezelfde planning, ongeacht of ze voltijds of deeltijds komen? 



Neen, elk kind staat in een andere fase in zijn leven. Elk kind volgt zijn eigen planning en 
heeft zijn eigen werkpunten. 
 
 

4. Wat met Corona?  

Als we omwille van Corona de deuren moeten sluiten, voorzien we voor jongeren die met 
regelmaat komen een gedeeltelijke vervanging. We proberen steeds de continuïteit zoveel 
mogelijk te behouden.  
  
 


