CENTRUM VOOR
TALENTONTWIKKELING
LEEUWARDEN
 WAT IS HET CVTO?
Het CvTO is een onderdeel van Kunstkade en is bedoeld om talentontwikkeling van
jongeren te stimuleren. Een kind of jongere met een bijzondere passie of interesse
op het gebied van cultuur of sport wordt vanuit het CvTO uitgedaagd om zijn
talent verder te ontwikkelen. “Naast het verder ontwikkelen van de specifieke
vaardigheden, draagt deelname aan het CvTO traject ook bij aan het verstevigen
van de motivatie, het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de jongere”.
Voor het CvTO is de definitie van talent het vermogen om uit te blinken in één of meer
disciplines of vaardigheden. Dat vermogen is niet alleen aangeboren, maar is ook
een zaak van oefening en doorzettingsvermogen. Het doel van het CvTO is om het
individuele talent van kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar zoveel
mogelijk tot hun recht te laten komen, op een niveau dat bij hen past. Meer informatie
over het CvTO kunt u vinden op onze website www.schoolkade.nl/cvto.

 HOE WERKT HET CVTO?
Vanaf 8 jaar kunnen jongeren worden voorgedragen aan het CvTO. Als docenten,
trainers, cultuur-, media- of sportcoaches een jongere signaleren met een bijzonder
talent of passie, dan kunnen zij dit talent aanmelden bij het CvTO.
De jongere en zijn ouder(s), verzorger(s), krijgen vervolgens een uitnodiging voor een
gesprek met het CvTO waarin het aanbod wordt besproken. Naar aanleiding van
dit gesprek wordt er een persoonlijk traject uitgezet. Uitgangspunt is dat dit traject
aansluit bij het niveau van de jongere en zoveel mogelijk doorloopt tot zijn of haar
achttiende jaar.

 HET CVTO EN FINANCIËN
Voor ieder traject is jaarlijks financiële ondersteuning van het CvTO mogelijk. Het CvTO
treedt tevens op als intermediair voor het Jeugdfonds voor Sport & Cultuur en werkt
samen met dit fonds aan het vinden van een passende financiering van het traject.
Voor een mogelijke eigen bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s)
wordt gekeken naar de eigen financiële draagkracht.

MEER INFO?
Check onze website www.schoolkade.nl/cvto voor meer info.
U kunt ook contact opnemen met de coördinator Kees Elzinga
of de ondersteuner Margriet Zuiderbaan.
 058-2895365
 kees.elzinga@kunstkade.nl
 margriet.zuiderbaan@kunstkade.nl

