Beleidsplan Stichting Cognitief Talent
Missie en visie
De Stichting Cognitief Talent richt zich al meer dan 18 jaar op de cognitief talentvolle leerling
in Nederland. Op school leren kinderen zich te ontplooien op allerlei gebieden. Cognitief
talentvolle leerlingen verwelkomen een extra uitdaging, maar hier is niet altijd aandacht voor.
Stichting cognitief talent wil dit juist bevorderen, dat er wat ruimte komt om aan deze
behoefte van de leerling te kunnen voldoen en ze op een leuke wijze uitgedaagd worden.
Speciaal voor deze leergierige leerlingen bestaat de Stichting. De Stichting ziet het als missie
om leerlingen niet alleen iets extra’s te bieden, maar ook bij te dragen aan een leerklimaat
waarin leren en excelleren als iets positiefs wordt gezien.
Jarenlang was de jaarlijkse Toptoets de manier om deze groep leerlingen extra uitdaging te
bieden. De Toptoets vormde een pittige kennis- en denkwedstrijd voor talentvolle en
leergierige leerlingen uit de groepen 7 en 8. De Stichting heeft met plezier geconstateerd dat
het aantal competities of activiteiten met competitieve elementen voor deze leerlingen de
afgelopen jaren is gegroeid en heeft daarom de focus verlegd. Vanaf het voorjaar 2016 zal de
Stichting leerlingen direct in de klas ondersteunen. Dit door met kleine giften school- en
klasprojecten te ondersteunen die initiatieven ondernemen gericht op cognitief talent. Vanaf
schooljaar 2015/2016 hebben scholen de kans om eenmalig een voucher aan te vragen. Met
deze voucher kopen scholen zelf leer- of speelmateriaal in of organiseren zij een bijzondere
activiteit voor deze doelgroep. Dit sluit naadloos aan bij de visie van de Stichting: excelleren
vraagt leren en uitdaging op maat, het aanbod moet passen bij de specifieke leerbehoefte en
uitdaging van de leerling. Cognitief talent beslaat immers meerdere gebieden, van
taalwetenschap tot science.
Werkzaamheden Stichting Cognitief Talent
Het doel van de Stichting is het ondersteunen van initiatieven van scholen of schoolbesturen
die zich richten op het uitdagen van het cognitief talent van (individuele) leerlingen.
De Stichting Cognitief Talent geeft een financiële bijdrage/donatie aan kleinschalige
initiatieven die leerlingen die op hun eigen manier uitblinken extra aandacht geven.
Met deze voucher kopen scholen zelf leer- of speelmateriaal in of organiseren zij excursies,
masterclasses of een andere bijzondere activiteiten voor deze doelgroep.
•
•
•

Vouchers worden toegekend in twee aanvraagrondes per jaar beschikbaar voor
dergelijke initiatieven.
De Stichting ondersteunt haar werkzaamheden via een website en het gebruik van
sociale media.
Deelt de best beschikbare voorbeelden via haar communicatiekanalen zodat scholen
onderling van elkaar kunnen leren of geïnspireerd kunnen raken.

Financiën
De stichting verwerft haar middelen via donaties en sponsoren. De penningmeester van de
stichting beheert het vermogen.
Het vermogen van de Stichting wordt besteed:
- Door het verstrekken van de beurzen aan eerdere winnaars van de Toptoets als zij 18
jaar oud worden
- Door het uitkeren van voucher voor activiteiten die voldoen aan doelstelling van de
Stichting

-

Voor het vervaardigen van de website en aanpalende activiteiten.

