
 

  

TOP Talentbegeleiding 

 Hoogbegaafdheid … 

een zoektocht naar je talenten Mijn naam is Daniëlle Wilborts en sinds 2018 eigenaresse van TOP 

Talentbegeleiding. Ik ben vanaf 2012 Specialist Hoogbegaafdheid en ik 

heb ruime ervaring in het basisonderwijs als leerkracht en intern 

begeleidster. Naast mijn praktijk TOP Talentbegeleiding ben ik ook 

werkzaam als specialist HB voor een stichting van meerdere scholen en 

ben ik leerkracht van diverse plusgroepen.  

 

Ik heb me gespecialiseerd in Hoogbegaafdheid en Talentontwikkeling: ik 

ben als ouder ervaringsdeskundige en heb mijn kennis afgelopen jaren 

uitgebreid vanuit opleidingen en cursussen, zodat ik deze doelgroep  

steeds beter begrijp. Ik richt me op hoogbegaafde kinderen die 

ondersteuning nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen 

ontwikkelen. Ik wil het kind helpen om zijn of haar talenten te 

ontplooien en mogelijkheden te leren benutten. 

Contact 

TOP Talentbegeleiding 

Daniëlle Wilborts 

Van Bijsterveldtstraat 2 

5089 NP Haghorst 

06-11075205 

danielle@top-talentbegeleiding.nl 

www.top-talentbegeleiding.nl  

Wie ben ik 

 



 
Talentontwikkeling is maatwerk 

Een goede ontwikkeling is voor hoogbegaafde kinderen niet zo 

vanzelfsprekend als door de omgeving wordt aangenomen. TOP 

Talentbegeleiding bekijkt samen met het kind en de omgeving hoe het 

kind het beste zijn of haar weg kan vinden. Ieder kind is immers uniek en 

TOP Talentbegeleiding biedt daarom ook ondersteuning op maat aan. 

Het doel is om te kijken naar mogelijkheden, kansen en talenten om 

ontwikkeling (weer) mogelijk te maken, het welbevinden en de 

betrokkenheid van het kind te vergroten.   

Naast het begeleiden van kinderen (individueel of in groepsverband) kan 

TOP Talentbegeleiding ook ouders en scholen ondersteunen bij hun 

hulpvragen, altijd op maat en met oog voor de specifieke behoeften van 

het kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt bij TOP Talentbegeleiding tevens terecht voor trainingsdagen, 

workshops en webinars. Er zijn vastgestelde data waarop die 

plaatsvinden maar er zijn ook mogelijkheden om een passend aanbod 

Incompany te organiseren. Voor meer informatie kunt u een kijkje 

nemen op de website of contact opnemen.  

Werkwijze en aanbod 

Een traject bij TOP Talentbegeleiding start met een intakegesprek om de 

hulpvragen van kind, ouders en/of school helder te krijgen. Soms is een 

aanvullend onderzoek wenselijk: TOP Talentbegeleiding is gecertificeerd 

om een Individueel Onderwijskundig Onderzoek af te mogen nemen.  

Dit onderzoek is grotendeels non-verbaal en levert zicht op de sociaal 

emotionele ontwikkeling, de cognitieve en de didactische ontwikkeling 

van het kind.  

Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld waarin doelen zijn 

opgenomen die na een afgesproken periode worden geëvalueerd. Er 

worden diverse materialen en methodieken ingezet om de doelen te 

kunnen bereiken. Hierbij wordt steeds gekeken naar de talenten van het 

kind, welke mogelijkheden er zijn en hoe de betrokkenheid en het 

welbevinden vergroot kan worden. Kijken ‘achter’ het gedrag is daarbij 

een waardevol item! 

 


