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Samenvatting 
 
 
 
 
In de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs is de beleidsprioriteit “Uitblinken 
op alle niveaus en een passende kwalificatie voor alle leerlingen” opgenomen die 
gericht is op het tot stand brengen van onderwijs waarin meer aandacht is voor het 
tot zijn recht laten komen van talenten van alle leerlingen. In dat kader is een on-
derzoek verricht dat tot doel had verschillende aspecten te inventariseren. Ten 
eerste ging het om een inventarisatie van bestaande instrumenten om talenten van 
leerlingen op elk niveau te kunnen herkennen. Ten tweede om een inventarisatie 
van kennis en vaardigheden die docenten nodig hebben op gebied van het herken-
nen van talenten, het begeleiden van leerlingen en het creëren van een uitdagende 
leeromgeving en onderwijsaanbod. Ten derde was het onderzoek gericht op het 
inventariseren van mechanismen aan de kant van leerlingen die maken dat poten-
tiële (top)talenten verantwoordelijkheid nemen voor de ontplooiing van hun talent 
en mechanismen bij scholen die maken dat potentiële (top)talenten uitgroeien tot 
(top)talenten. In de titel van dit eindrapport zijn deze potentiële uitblinkers ‘laten-
te talenten’ genoemd, waarbij gesuggereerd wordt dat deze leerlingen de 
mogelijkheid hebben om hun talenten verder te ontwikkelen en kunnen uitgroeien 
tot ‘echte’ talenten door het bieden van maatwerk.  
 
Er is veel te zeggen over het onderwerp van dit onderzoek. In de inleiding stellen 
we ten eerste dat het begrip talent geen eenduidig begrip is; het wordt weliswaar 
veel gebruikt maar we kunnen er ook verschillende eigenschappen en kenmerken 
aan verbinden. Verschillende beleidsstudies en -adviezen laten een verschuiving 
zien van een focus op probleemgevallen naar de noodzaak iedereen zo goed mo-
gelijk op het gebied van onderwijs te ondersteunen. Achtergrond wordt deels 
gevormd door afspraken die in Europees verband zijn gemaakt. Ook in de praktijk 
is er veel aandacht voor de ontwikkeling en ondersteuning van talent, vooral naar 
aanleiding van de idee dat hoogbegaafden onvoldoende tot hun recht komen.  
 
1) Voor de inventarisatie van instrumenten om talent te herkennen was het eerst 
noodzakelijk tot een nadere begripsbepaling te komen. Dat is niet eenvoudig om-
dat er veel meningsverschillen zijn, en heel veel vooronderstellingen, die dan ook 
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weer kritiek en vragen opleveren. Een belangrijk punt van discussie is de vraag of 
talent aangeboren of aangeleerd is. En als talent in aanleg gegeven is, kan het al-
leen door inspanning ontwikkeld worden. Dat betekent dat de factor motivatie en 
inzet dus van groot belang is. Daarbij laat intrinsieke motivatie leerlingen het 
meest effectief leren. In het kader van dit onderzoek hebben we ons aangesloten 
bij het model van Heller, die stelt dat er verschillende wisselwerkingen zijn tussen 
individuele begaafdheidsfactoren, niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en 
omgevingskenmerken die (kunnen) leiden tot het leveren van prestaties op ver-
schillende leergebieden. Wat betreft de factoren op leerlingniveau is op basis van 
onderzoek aangegeven dat achtergrondkenmerken de belangrijkste bepalende fac-
toren voor schoolprestaties zijn. Hoewel goede scholen en goede leraren een grote 
invloed hebben op prestaties is 80% van de variantie van leerlingresultaten indi-
vidueel gebonden. De achtergrondkenmerken van leerlingen zijn uiteengelegd in 
de factoren thuissituatie, achtergrondkennis en motivatie. Bij elk punt is aangege-
ven wat scholen kunnen doen om deze gunstig te beïnvloeden op het gebied van 
schoolprestaties.  
 
In het kader van de inventarisatie van instrumenten om talenten van leerlingen te 
herkennen, zijn allerlei diagnostische instrumenten beschreven om intelligentie, 
leervermogen, metacognitieve vaardigheden, motivatie en andere niet-cognitieve 
persoonlijkheidskenmerken te identificeren. Deze instrumenten zijn in de bijlage 
opgenomen.  
Nadere aandacht is geschonken aan het probleem van afnemende motivatie in het 
voortgezet onderwijs en aan het gegeven dat talent niet bij alle leerlingen op het-
zelfde moment zichtbaar wordt. De resultaten van onderzoek naar het rijpings-
proces van de hersenen geven aan dat het in het voortgezet onderwijs belangrijk is 
om alert te zijn op laatbloeiers, en te vroege conclusies ten aanzien van op het oog 
tekortschietende leerpotenties te voorkomen.  
 
We hebben tevens enige mogelijke hiaten verkend. Vragen die daarbij opkwamen 
zijn: 
- Kan talent als geheel wel gemeten worden, is een Talent Quotiënt mogelijk?  
- Is inzet van huidige diagnostische instrumenten in het voortgezet onderwijs 

mogelijk en wenselijk? 



Samenvatting 
 
 

 3

- Is het mogelijk handzame instrumenten te ontwikkelen voor gebruik in het 
voortgezet onderwijs die docenten c.q. de school in staat stellen talent beter 
of eerder te signaleren? 

- Is het mogelijk instrumenten voor bepaling van talentaspecten te ontwikkelen 
voor gebruik door leerlingen zelf? 

- Moet er in het voortgezet onderwijs meer integraal gemeten worden op de 
ontwikkeling van begaafdheidsfactoren en niet-cognitieve persoonlijkheids-
kenmerken? 

- Moet het lesprogramma in het voortgezet onderwijs aandacht besteden aan de 
verschillende aspecten van talentontwikkeling?  

 
Ten aanzien van deze vragen merken we de volgende mogelijke actiepunten op.  
1. Het onderzoeken van de haalbaarheid van het één of twee maal meten (bij 

voorbeeld aan het einde van de eerste en het einde van de derde klas) van alle 
leerlingen in het voortgezet onderwijs op (de ontwikkeling van) verschillende 
cognitieve en niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken (intelligentie, leer-
potentieel, motivatie, executieve functies, metacognitieve vaardigheden) met 
behulp van bestaand (psycho-) diagnostisch instrumentarium. Op deze wijze 
komt de diversiteit van leerlingen beter in beeld, en kan ten aanzien van bij-
voorbeeld vroeg- en laatbloeiers adequater gehandeld worden op niveau van 
beleid, school en klas,  

2. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor het aanpassen van bestaand dia-
gnostisch instrumentarium tot een signalerend (voor school en docent) c.q. 
reflectief (voor gebruik door de leerling zelf) instrumentarium. Tevens kan 
onderzocht worden of de ontwikkeling van een nieuw instrument voor talent-
herkenning tot de mogelijkheden behoort. Voor beide mogelijkheden geldt 
dat het gebruik van deze instrumenten geprotocolleerd dient te zijn: ook hier 
dient een treatment fidelity te zijn ten aanzien van inzet en interpretatie van 
uitkomsten. Hoewel de inzet nadrukkelijk niet gericht is op diagnosticeren, 
maar op verbetering van handelen van school, docent en leerling moeten ne-
gatieve neveneffecten voorkomen worden. In dit kader is het nuttig aan te 
sluiten bij die tests die al voor gebruik door scholen en docenten geschikt zijn 
(zoals de SVL en zijn web-based versie SAQI; zie de bijlage).  
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3. Indien het vorige actiepunt geëffectueerd wordt, verdient het aanbeveling de 
inzet van aangepaste bestaande instrumenten of nieuwe instrumenten in een 
experimenteel onderzoeksdesign te onderzoeken op hun werkzaamheid ten 
aanzien van het herkennen van talenten en daaropvolgende interventies c.q. 
innovaties om deze talenten verder te ontplooien.  

4. Ten aanzien van talentherkenning lijkt het veelbelovend in het onderwijs 
meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen van lessen over talent en de 
verschillende constituerende elementen, zoals intelligentie, leervermogen, 
motivatie, etc. Er is evidence dat lessen rond de werking en beïnvloeding van 
motivatie leidt tot betere leerprestaties, zodat deze lessen mogelijk kunnen 
bijdragen aan het ontwikkelen van een metacognitief instrumentarium c.q. 
van executieve functies bij leerlingen, opdat zij beter in staat zijn te reflecte-
ren op zichzelf en hun relatie tot leren, denken, etc.. Uiteraard leent 
opvolging van dit actiepunt zich bij uitstek voor onderzoek naar de effectivi-
teit van deze lessen. Tevens heeft het implementeren van dit actiepunt 
gevolgen voor het repertoire van de docent en het beleid van school, bestuur 
en overheid. Dat geldt overigens ook voor de andere actiepunten. 

 
2) Voor de inventarisatie van benodigde kennis en vaardigheden van docenten 
rond talentherkenning en ondersteuning van de ontwikkeling van talent op elk ni-
veau is een select gezelschap van leraren in het voortgezet onderwijs uitgebreid 
aan het woord gekomen. Daarnaast hebben 140 respondenten een uitgebreide 
vragenlijst ingevuld. Ook is er literatuurstudie gedaan naar factoren op het niveau 
van de leraar die van invloed zijn op leerprestaties van leerlingen.  
 
Ten aanzien van het herkennen van talent stellen de respondenten dat een bepaal-
de categorie getalenteerden, voor een bepaald vak of in het algemeen, 
gemakkelijk te herkennen zijn: zij vallen op door hun vaardigheden, prestaties en 
een bepaalde attitude in een mix van creativiteit, kritisch vermogen, leergierig-
heid, etc. Niet alle talenten liggen echter zo ‘voor het oprapen’. Talent komt niet 
altijd tot uitdrukking in cijfers, vooral niet als die cijfers gegeven worden op basis 
van reproductief toetsen. Om te kunnen zien wat leerlingen kunnen, zijn ook an-
dere evaluatievormen nodig die inzicht geven in het leerproces. Er zijn voor 
docenten mogelijkheden om er achter te komen waar leerlingen goed in zijn als 
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talent niet meteen opvalt, vooral door variatie in opdrachten en uitdaging in mate-
rialen en leeromgeving te bieden.  
Om talenten te kunnen herkennen is een vitale pedagogische relatie tussen leraar 
en leerling van belang. Deze pedagogische relatie vormt als het ware de voe-
dingsbodem waarop talenten van leerlingen zichtbaar kunnen worden. De kennis 
die nodig is voor talentontwikkeling, moeten leraren zelf verzamelen: het is lokale 
of situationele kennis. Dit ‘verzamelen van kennis’ gebeurt tijdens het lesgeven. 
Of dit proces plaatsvindt, is dus mede afhankelijk van de vraag of de leraar tijdens 
het lesgeven (wat op zichzelf al een zeer intensief proces is) nog aandacht ‘over’ 
heeft. 
 
Het ontwikkelen van talent is niet altijd gemakkelijk in de context van het voort-
gezet onderwijs. Differentiëren om ook meer getalenteerde leerlingen te boeien en 
uit te dagen lukt om een aantal redenen niet altijd. Leraren in het voortgezet on-
derwijs hebben te maken met een groot aantal leerlingen, met wie zij maar een 
beperkt aantal lesuren per week contact hebben. In zo’n situatie gaat de eerste 
aandacht vanzelfsprekend uit naar de achterblijvers. Een gedeelte van die tijd en 
gelegenheid kan via goed klassenmanagement gecreëerd worden. Goed klassen-
management is ook essentieel bij het voldoende uitdagen van leerlingen.  
 
De vaardigheden van leraren om talenten tot ontwikkeling te brengen, zijn inge-
bed in de reguliere pedagogisch-didactische vaardigheden van leraren. Anders 
gezegd: voor de ontwikkeling van talenten zijn ‘gewoon’ goede leraren nodig. De 
kennis waarover deze leraren beschikken is echter geen kennis die makkelijk over 
te dragen is op anderen. Het gaat hier voor een belangrijk deel om tacit knowled-
ge: kennis en vaardigheden, die door ervaring zijn opgedaan door de leraar en die 
onlosmakelijk zijn van de persoonlijkheid van de leraar. Een goede leraar worden 
vraagt om een persoonlijk transformatieproces, niet alleen om kennis die in boe-
ken opgeslagen kan worden. De sleutel ligt bij coaching van docenten op de 
werkvloer door mensen die zowel goed les kunnen geven aan leerlingen als aan 
leraren. Het is in dit kader van belang om de manier waarop leraren geschoold en 
nageschoold worden nader onder de loep te nemen. De kennisinfrastructuur in de 
onderwijssector is eenzijdig gericht op het genereren van verbale kennis, niet op 
het ontwikkelen van praktische vaardigheden (zoals in de medische sector). Juist 
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omdat persoonlijke vaardigheden in het onderwijs zo belangrijk zijn, is het van 
belang om de gangbare kennisinfrastructuur in de onderwijssector ter discussie te 
stellen. 
 
3) Voor de inventarisatie van mechanismen hebben we kenmerken van het sys-
teem van voortgezet onderwijs goeddeels buiten beschouwing gelaten, hoewel 
deze uiteraard mede context vormen voor het onderwerp van dit onderzoek. Eerst 
hebben we een vijftal factoren op schoolniveau de revue laten passeren die vanuit 
onderzoeksliteratuur ‘bewezen’ effectief zijn in het bevorderen van leerling-
resultaten. Dit zijn een haalbaar en gedegen curriculum, uitdagende doelen en ef-
fectieve feedback, betrokkenheid van ouders en samenleving, een veilige en 
ordelijke omgeving, en collegialiteit en professionaliteit van leraren. Naar aanlei-
ding van het raadplegen van de onderwijspraktijk hebben we vervolgens een 
aantal factoren onderscheiden die gerelateerd zijn aan mechanismen die spelen in 
het voortgezet onderwijs. Dat zijn tijd en aandacht van de leraar, een voldoende 
open curriculum, tijd en aandacht van de leerlingen, groepsdynamiek, en het be-
lonen van goede cijfers. We stellen dat de kwaliteit van het onderwijs staat of valt 
met de kwaliteit van pedagogisch-didactische relaties. Leraren die in staat zijn om 
kwalitatief hoogwaardige relaties te leggen, zullen er met meer tijd en aandacht 
meer bij leerlingen uit kunnen halen. De talenten van de leerling worden beter 
ontwikkeld wanneer het onderwijs betekenisvol is en de leerling uitdaagt om 
creatief te zijn. De leerling zelf moet echter ook een bijdrage leveren. Zonder vol-
doende tijd en aandacht van de leerling zelf blijft de talentontwikkeling onder de 
maat. Groepsprocessen kunnen dit proces bevorderen of afremmen. Beloningen 
kunnen de talentontwikkeling (van bepaalde leerlingen) bevorderen. 
 
Tussen de mechanismen onderling bestaan samenhangen. Hoe minder tijd en 
energie de leerling in het onderwijs steekt, hoe meer de leraar uit de kast moet ha-
len om te zorgen dat de talenten tot ontwikkeling komen. Ook het groepsproces 
en de tijd die leerlingen voor school te besteden hebben, hangen samen: hoe min-
der het ‘in’ is om tijd aan school te besteden, des te minder tijd zullen leerlingen 
te besteden hebben. Leerlingen ‘moeten’ meedoen met de dominante tijdsbeste-
dingspatronen om te voorkomen dat ze buiten de groep komen te staan. Wanneer 
onderwijs voor leerlingen niet de hoogste prioriteit heeft, komt er een groepspro-
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ces op gang, waardoor het gewoon is dat onderwijs minder prioriteit krijgt dan 
een bijbaantje. Hoewel goede leraren dit groepsproces door middel van uitsteken-
de pedagogisch-didactische vaardigheden wel enigszins binnen de perken houden, 
gaat de invloed van het groepsproces niet aan hun deur voorbij. 
 
Er is ook een samenhang tussen betekenisvol onderwijs en groepsdynamiek. On-
derwijs krijgt al dan niet betekenis door wat de groep ervan vindt. Als 
literatuurgeschiedenis niet ‘in’ is, zal het moeilijker zijn om betekenisvolle lessen 
literatuurgeschiedenis te realiseren. De betekenis van onderwijs wordt immers 
ook bepaald door wat de groep ervan vindt. De jeugdcultuur wordt in belangrijke 
mate bepaald door de populaire cultuur, waarin het subjectieve ‘zelf’ centraal 
staat. Er is een trend waarin jongeren vooral geïnteresseerd zijn in datgene dat bij 
dit subjectieve zelf aansluit. Dit kan tot self-provincialization leiden: jongeren ra-
ken gewend dat hun belevingswereld het middelpunt van alles vormt en verleren 
het om zich open te stellen voor datgene wat vreemd en nieuw is. Voor leraren 
wordt het steeds moeilijker om leerlingen te motiveren voor stof die buiten hun 
belevingswereld ligt. Het ‘nut’ van die stof moet dan wel om andere reden onbe-
twistbaar zijn, bijvoorbeeld omdat die stof voor vervolgstudies noodzakelijk is. 
Groepsprocessen zouden (op den duur) een verschuiving in de inhoud van het 
curriculum met zich meebrengen. 
 
Er zijn ook manieren te vinden die aansluiten bij de belevingswereld van leerlin-
gen waarbij de leerlingen wel degelijk buiten hun eigen cirkel gebracht worden. 
Terwijl leraren de leefwereld van jongeren serieus nemen, komt de ‘gewone leer-
stof’ ook volledig aan bod. Terwijl de module over de MP3-speler gaat, houden 
jongeren zich bezig met natuurwetenschappen. In hun afwisselende didactiek spe-
len leraren in op de zap-cultuur, maar intussen werken ze gewoon het boek door. 
In het vmbo worden goede ervaringen opgedaan door onderwijs bij de beroeps-
praktijk aan te sluiten.  
Connaisseurs zijn geen typen die klagen over het motivatieprobleem, maar juist 
leraren die heel goed om kunnen gaan met het motivatieprobleem. Dat neemt niet 
weg dat de zogenaamde zesjescultuur een motivatieprobleem weerspiegelt. In het 
voortgezet onderwijs zijn nog steeds veel gemotiveerde leerlingen, die met zo 
hoog mogelijke resultaten hun jaar willen doorkomen. Toch is school voor veel 
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leerlingen niet hun eerste prioriteit. Dat heeft gevolgen voor de mate waarin talen-
ten in het onderwijs tot ontwikkeling komen. De tijd van Kees de Jongen, voor 
wie doorleren een voorrecht was waar hij alleen maar van kon dromen, is voorbij. 
 
Het denken over talent en over bevorderende mechanismen kan niet los staan van 
schoolverbetering en blijvende aandacht voor de vernieuwing van een zo belang-
rijk stelsel als dat van voortgezet onderwijs. Een belangrijke vraag hier is hoe de 
versnippering in het systeem van voortgezet onderwijs teruggedrongen kan wor-
den zodat leraren hun leerlingen beter kunnen leren kennen en dus ook meer 
gelegenheid hebben voor coaching en begeleiding. Tegelijkertijd is het ook duide-
lijk dat leraar voldoende pedagogisch-didactische kennis en vakkennis moeten 
hebben om talenten tot ontwikkeling te brengen. Een andere belangrijke vraag is 
die naar de positionering van de school in de jeugdcultuur als de eerste prioriteit 
van jongeren. Als ‘betekenisvol onderwijs’ centraal staat zou ook de functie van 
de school om jongeren verder te brengen dan hun eigen belevingswereld een van-
zelfsprekende plek in de jongerencultuur hebben. 
 
Uitblinken op alle niveaus geldt niet alleen voor leerlingen die vanuit intrinsieke 
motivatie en gestimuleerd door leraar en school de best passende kwalificatie 
voor het vervolg van hun leven halen. Het geldt ook voor leraren. Ook zij moeten 
willen en kunnen uitblinken, maar dat kan alleen als op schoolniveau, in de sec-
tor, en in de wet- en regelgeving voldoende voorwaarden geschapen worden. 
Wellicht dat we met ambitie, samenwerking en systematische kennisverwerving 
en –deling uitblinkend voortgezet onderwijs kunnen realiseren.  
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1 Inleiding 
 
 
 
 
1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
 
In de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs zijn verschillende beleidsprioritei-
ten opgenomen. Deze rapportage doet verslag van de uitkomsten van het onder-
zoek dat het SCO-Kohnstamm Instituut heeft verricht in het kader van de 
beleidsprioriteit ‘Uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor alle 
leerlingen’. In de toelichting bij het offerteverzoek vermeldde het Ministerie van 
OCW het volgende. “De lat kan hoger gelegd worden in het Nederlandse voort-
gezet onderwijs. Alleen als een leerling wordt uitgedaagd echt te laten zien wat 
hij/zij kan, ontstaat er een leeromgeving waarin het een eer is om boven het maai-
veld uit te komen. De essentie van de beleidsprioriteit ‘Uitblinken op alle ni-
veaus’ is het beste uit alle leerlingen van alle niveaus te halen. Het (beter) 
aanboren, ontwikkelen en benutten van talenten van leerlingen zijn daarin priori-
teit. Elke leerling moet zo goed mogelijk terecht komen en gestimuleerd worden 
om uit te blinken waar hij of zij goed in is. Voortijdig schoolverlaten en onder-
presteren moet worden voorkomen. Daarvoor is echt een cultuuromslag nodig, er 
moet geen genoegen meer worden genomen met een zesje.” Men stelt dat een in-
ventarisatie van verschillende zaken nodig is om deze cultuuromslag te bewerk-
stelligen. Bij deze inventarisatie is het van belang om de nadruk te leggen op 
cognitief talent van leerlingen op alle niveaus. Als voorbeeld wordt een goede 
lasser gegeven, of een vmbo-leerling met een talent voor Frans. Aspecten van top-
talent c.q. hoogbegaafdheid kunnen naar voren komen als dat relevant blijkt.  

 
 
1.2 Onderzoeksvragen 
 
Voor de inventarisatie binnen het onderzoek naar “Uitblinken op elk niveau” zijn 
de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
1) a) Welke instrumenten bestaan er reeds om talenten van leerlingen op elk ni-

veau te kunnen herkennen (algemeen en/of per schoolvak), met de nadruk op 
cognitief talent?  
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b) Zijn er hiaten en zo ja, waar liggen deze hiaten? 
2) Welke kennis en vaardigheden zijn voor docenten van belang om een 

leeromgeving en onderwijsaanbod (onder andere adequate begeleiding en ge-
differentieerd aanbod) te kunnen creëren waarin elke leerling wordt uitge-
daagd echt te laten zien wat hij/zij kan (handelingsrepertoire). Meer specifiek 
betreft het kennis en vaardigheden, waarover docenten dienen te beschikken, 
met betrekking tot: 
- het onderkennen van talenten van leerlingen 
- het coachen en begeleiden van leerlingen gericht op stimulatie en ont-

wikkeling van dat talent  
3) a) Welke mechanismen maken nu dat potentiële (top)talenten verantwoor-

delijkheid nemen voor de ontplooiing van hun talent? 
b) Welke mechanismen bij scholen (coaching/ begeleiding) maken dat po-

tentiële (top)talenten uitgroeien tot (top)talenten?  
 

 
1.3 Enige opmerkingen over de wijdte van het onderwerp 
 
Het gaat in deze inventarisatie niet om een eenvoudig onderzoek. Iedereen is an-
ders. Een van de complexe taken van het onderwijs is om te gaan met de diversi-
teit in leerlingen. En die diversiteit doet zich voor op een groot aantal dimensies, 
qua intelligentie, motivatie, achtergrondkenmerken, etc. De school dient onder-
wijs en indien nodig zorg op maat te bieden en werk te maken van het steeds ver-
beteren van de afstemming tussen de onderwijsomgeving en individuele 
kenmerken. De verschillende docenten in al hún diversiteit, inclusief hun talenten, 
zijn belangrijke actoren in het verbeteren van die afstemming. Adaptief onderwijs 
heeft echter grenzen, mede door de vrij homogene structurering van het voortge-
zet onderwijs via het leerstofjaarklassensysteem en de afstemming op de modale 
leerling in de klas (Mulder e.a., 2007).  
Dit onderzoek gaat uit van de mede in de onderzoeksopdracht vervatte vooron-
derstelling dat leerresultaten van leerlingen in het voortgezet onderwijs omhoog 
kunnen. En dat zou kunnen als talenten op elk niveau worden herkend, al dan niet 
met behulp van inzet van instrumenten, als docenten de kennis en vaardigheden 
hebben om leerlingen te kunnen uitdagen tot en te ondersteunen bij de ontplooiing 
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van hun talent, en als er ‘mechanismen’ bij leerlingen en bij scholen zijn die ta-
lentontwikkeling bevorderen. Het onderzoek richt zich op een inventarisatie van 
instrumenten, van benodigde kennis en vaardigheden van docenten, en van deze 
mechanismen. Daarbij hebben we speciale aandacht voor belemmerende factoren 
voor de herkenning van talent en het maatwerk dat nodig is voor ontplooiing 
daarvan.  
We schetsen een aantal aspecten rond de wijdte van het onderwerp.  
 
1.3.1 Over talent 
Allereerst is er de vraag waar we het nu precies over hebben, om wie en wat het 
gaat als we spreken over herkenning en ondersteuning van talent op elk niveau, 
zoals gevraagd in dit onderzoek. Talent is een oud begrip en bekend in vele talen. 
In de Bijbel is het een geldeenheid. Talent komt voor in de parabel die Jezus ver-
telde over de man die zijn dienaren talenten in beheer gaf en bij zijn terugkomst 
diegenen beloonde die de talenten gebruikt en daarmee vermeerderd hadden en 
degene strafte die het talent begraven en niet gebruikt had (Mattheus 25:14-30). 
Het wordt aangenomen dat op basis van deze parabel het begrip talent enerzijds 
geassocieerd raakte met datgene dat gegeven wordt, een gift of gave, hetgeen we 
terugzien in het begrip begaafdheid (giftedness), en anderzijds met de idee dat er 
met talent iets gedaan moet worden, dat het niet mag rusten. Dat het gegeven is 
leidt vermoedelijk tot de connotatie dat talent aangeboren is; de Van Dale spreekt 
van ‘natuurlijke begaafdheid; aanleg’. In een van de adviezen van de Onderwijs-
raad (2004) vindt men het concept talent ook moeilijk. Men vraagt zich af: “Be-
staat verborgen talent of is er alleen sprake van talent als het zich manifesteert? Is 
iemand die, bijvoorbeeld, een begenadigd pianospeler zou kunnen zijn geworden, 
maar geen mogelijkheid gehad heeft het te leren, getalenteerd?” Men vat “om 
praktische redenen” talent op als manifest aanwezig talent.  
Inmiddels verschijnen er allerlei boekjes die beogen een tip van de sluier op te 
lichten. In ‘Het Geheim van de Uitblinker’ (Busato en van Harreveld, 2007) wor-
den acht ‘uitblinkers’ op verschillende velden geïnterviewd op zoek naar die ge-
heimen. ‘Deliberate practice’ staat bovenaan: hard werken met een sterke 
intrinsieke motivatie, soms op het monomane af. Oefenen, oefenen, oefenen is 
ook datgene dat Gladwell zegt in de Volkskrant van 7 februari 2009 om talent te 
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ontwikkelen. Maar om succes te hebben met dat talent is een flinke portie geluk 
en toeval nodig.  
 
1.3.2 Reeds verrichte beleidsstudies 
Ten tweede staat het onderwerp ‘talent’ in het middelpunt van de belangstelling 
met een scala aan beleidsgeoriënteerde stukken ten gevolg. Vooral de Onderwijs-
raad heeft in het recente verleden allerlei verkenningen, studies en adviezen ge-
publiceerd, die raken aan het thema. We laten de publicaties in vogelvlucht de 
revue passeren, omdat zij mede de voorgeschiedenis van de huidige onderzoeks-
opdracht schetsen.  
In 2004 werd het advies ‘Hoe kan onderwijs meer betekenen voor jongeren? 
Kwalificatie, zorg en talentontwikkeling in samenwerking tussen onderwijs en 
andere jeugdvoorzieningen’ uitgebracht (Onderwijsraad, 2004). In het advies 
wordt onderscheid gemaakt tussen de positie van twee groepen die een grote uit-
daging vormen voor het onderwijs, en die in de praktijk overlap vertonen: jonge-
ren met uiteenlopende psychosociale problemen die zich vaak vertalen in 
gedragsproblemen, en jongeren met bijzondere talenten, die het regulier onder-
wijs niet of onvoldoende (kan) stimuleren. Weliswaar legt de raad expliciet de 
nadruk op het feit dat iedere jongere talenten bezit, die ontdekt en gestimuleerd 
moeten worden. Maar van deze twee groepen wordt gesteld dat ze de grenzen van 
het onderwijs en de scholen markeren. “Hoeveel variatie kan een school aan?” 
vraagt de raad, en vervolgt dat bestaande wet- en regelgeving zodanig zou moeten 
worden herzien dat scholen meer ruimte verkrijgen om onderwijs op maat te bie-
den aan jongeren met bijzondere, schoolse of niet-schoolse, talenten. Lerarenop-
leidingen zouden ook meer aandacht moeten schenken aan manieren om jongeren 
met bijzondere talenten vanuit school verder te helpen.  
In het advies ‘Onderwijs in thema’s’ (2005a) is een studie opgenomen onder de 
titel ‘Het uitdagen van talent in onderwijs’ (van Eijl et al, 2005), waarin vooral 
feitenmateriaal wordt gepresenteerd over de stand van zaken in Nederland rond 
het onderwijsaanbod aan (hoog)begaafden en getalenteerden, met nadruk op cog-
nitieve talenten. De studie staat in het teken van de vraag of het bestaande stelsel 
voldoende uitdagend is voor de talentvolle leerlingen, waarmee de 10% aan de 
bovenkant van de leerlingenpopulatie wordt bedoeld, of die top voldoende kansen 
krijgt om te excelleren, en hoe deze leerlingen uitgedaagd en beter uitgedaagd 
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kunnen worden. De algemene conclusies wijzen op toenemend inzicht dat deze 
groep ook passend onderwijs nodig heeft, dat het bestaande stelsel onvoldoende 
voorziet in uitdagend onderwijs, dat de groep onvoldoende bereikt wordt, dat het 
uitdagen in het voortgezet onderwijs vooral via ‘compacten en verrijken’ plaats-
vindt, en dat er weinig onderzoek is gedaan naar de verschillende aspecten van 
(het ondersteunen van) cognitief talent. Meer specifiek stelt men dat onderwijs 
voor getalenteerden mogelijk beter ingebed moet zijn in curriculum en onderwijs-
organisatie, dat speciaal ontwikkeld onderwijs voor talent beperkt is tot 20-25% 
van de scholen met vwo-aanbod en dat het om een gering percentage van de totale 
schoolpopulatie gaat, en dat het opsporen en selecteren van verborgen talent on-
voldoende ontwikkeld is. Men betrekt het vmbo en mbo overigens niet bij de stu-
die omdat men verwacht daar relatief gezien weinig (hoog)begaafden aan te 
treffen! 
Ook in 2005 verscheen het advies ‘De Helft van Nederland hoogopgeleid’ met als 
ondertitel ‘Talenten optimaal ontwikkelen en benutten’, dit naar aanleiding van de 
afspraak, die de Europese Unie in 2000 in Lissabon maakte om binnen tien jaar 
uit te groeien tot de sterkste kenniseconomie van de wereld (Onderwijsraad, 
2005b). De 24% hoogopgeleiden in Nederland zou verdubbeld moeten worden 
naar 50%. Ook in dit advies gaat men uit van de premisse dat op alle onderwijsni-
veaus de mogelijkheid moet bestaan voor leerlingen, studenten, werkenden en 
niet-werkenden om talenten zo te ontwikkelen, dat ze het voor hen hoogst moge-
lijke onderwijsniveau bereiken. Voor wat betreft het voortgezet onderwijs stelt 
men dat een zo breed mogelijk scala aan routes geboden moet worden voor leer-
lingen op alle onderwijsniveaus om naar het hoger onderwijs te gaan; hiervoor is 
verbetering van de overgang van primair naar secundair onderwijs nodig en moet 
het stapelen van opleidingen gestimuleerd worden. Men stelt bovendien: “Cruci-
aal is dat er op alle niveaus naar wordt gestreefd dat leerlingen het onderwijsni-
veau kunnen bereiken dat bij hen past. Invalshoek hierbij is uit leerlingen te halen 
wat erin zit en ze niet ‘af te rekenen’ op wat ze niet kunnen (negatieve selectie). 
Het gaat erom ze te stimuleren en te steunen bij het bereiken van het voor een ie-
der van hen hoogst haalbare onderwijsniveau. Een positieve, constructieve bena-
dering is dus vereist.” 
In 2006 en 2007 publiceerde de Onderwijsraad een tweedelige verkenning ‘Ver-
steviging van kennis in het onderwijs’ (2006; 2007a). In het eerste deel doet men 
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vijf aanbevelingen rond het onderwerp, maar voegt er aan toe dat Nederland een 
hogere onderwijsnorm verdient: de lat moet hoger in alle onderwijssectoren. Daar 
hoort ook bij dat een hoger niveau verwacht mag worden van leerlingen en do-
centen. In het tweede deel wordt de conclusie van het CPB (Minne et al, 2007) 
aangehaald dat hoewel Nederlandse leerlingen lager scoren op internationale 
vaardigheidstoetsen dan hun tegenhangers in een aantal andere landen, de zwak-
keren het juist heel goed doen. Men stelt dat bij de beste Nederlandse leerlingen 
winst te behalen is, zeker als men onderbenutting herkent.  
Onderbenutting staat centraal in zowel het advies ‘Presteren naar vermogen; Alle 
talenten benutten in het funderend onderwijs’ (Onderwijsraad, 2007b), als de 
daaraan ten grondslag liggende studie ‘Onderbenutting van capaciteiten in basis- 
en voortgezet onderwijs’ (Mulder et al, 2007), beide uitgebracht in 2007. In de 
studie worden verschillende groepen onderscheiden waar deze zogeheten ‘onder-
benutting van talent’ het geval kan zijn: 

- hoogbegaafden, omdat zij zonder een op maat gesneden aanpak onvol-
doende kansen tot ontplooiing krijgen; 

- allochtone leerlingen, door taalproblemen en culturele factoren; 
- autochtone leerlingen, door een te laag ambitieniveau van ouders en lage 

verwachtingen van leraren; 
- meisjes op bepaalde gebieden, en jongens op andere gebieden.  

Overigens komt uit de studie dat ook 10% van de leerlingen hoger presteert dan 
verwacht mag worden. De Onderwijsraad (2007b) concludeert mede op basis van 
deze studie dat een (te groot) aantal leerlingen minder op school presteert dan op 
grond van hun cognitieve capaciteit mag worden verwacht. Men stelt dat ruim 
10% van de bijna tweeëneenhalf miljoen leerlingen in het funderend onderwijs 
onder hun niveau presteert: ze halen minder hoge cijfers dan ze kunnen naar hun 
cognitieve aanleg. Men suggereert dat gerichte acties als intensiever onderwijs, 
extra leertijd en extra leerstof dit kan verbeteren. Het verschijnsel komt voor op 
alle niveaus van begaafdheid. Als mogelijke maatregelen op schoolniveau stelt de 
raad de volgende voor:  

- Goede registratie van niveau en procesverloop van prestaties van leerlin-
gen met behulp van eigen waarnemingen, toetsen en testen, leerstandaar-
den en leerlingvolgsystemen. 
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- Effectieve leertijd bij leerlingen als centraal ijkpunt voor schoolbeleid 
nemen 

- Inzet van motivatiestrategieën. 
- Stellen van heldere doelen. 
- Ondersteuning van het primaire proces door schoolleiding en bestuur. 

Daarnaast wordt naast andere beleidsmaatregelen een scholingsprogramma aan-
bevolen om expertise van leraren op het gebied van onderpresterende leerlingen 
te vergroten en een training van schoolleiders om een integrale benadering van 
onderpresteren mogelijk te maken. In haar reactie stelt staatssecretaris Dijksma 
dat de leraar en de schoolleider moet streven naar onderwijs waarin aandacht is 
voor verschillen tussen leerlingen.  
Ook in 2007 verschijnt de verkenning ‘Doorstroom en talentontwikkeling; On-
derwijs voor 12-18-jarigen’ (Onderwijsraad, 2007c). Hierin wordt onder meer na-
drukkelijker stil gestaan bij de rol van docenten in talentontwikkeling. Men acht 
dat docenten de belangrijkste rol hierin spelen, maar men stelt ook dat het docen-
ten, en de school als geheel, aan prikkels ontbreekt om leerlingen naar een hoger 
niveau te tillen.  
Het werk van de Onderwijsraad wordt geflankeerd door adviezen en rapporten 
van andere instanties. In ‘Investeren in Vermogen’, het Sociaal en Cultureel Rap-
port 2006 (SCP, 2006), is een hoofdstuk opgenomen met de titel “Investeren in 
getalenteerde jeugd” dat vooral gewijd is aan de vraag of intellectuele toptalent 
onder de jeugd voldoende (h)erkend en ontwikkeld wordt, en of er langzaam maar 
zeker een andere cultuur en mentaliteit aan het ontstaan is in de huidige onder-
wijspraktijk, dit ten koste van de dominantie van het egalitaire denken. Men stelt 
dat er op selectie en excellentie niet langer een taboe lijkt te rusten. Ook het Inno-
vatieplatform (2006b) stelt in ‘Leren excelleren; talenten maken het verschil’ dat 
brede talentontwikkeling urgent is en dat er veel meer ruimte moet zijn voor dif-
ferentiatie en maatwerk in het onderwijs. Men stelt onder andere ‘regelvrije’ ex-
perimenten voor om te bezien in hoeverre bestaande regelgeving en toezicht 
belemmerend werkt, meer ruimte voor stapelen om specifieke begaafdheid te be-
lonen, en meer ruimte voor deeldiploma’s rond specifieke begaafdheid (zoals 
taalonderwijs op Havo-niveau en bètavakken op Vwo-niveau). De ‘Kennis-
investeringsagenda 2006-2016’ van het IP (2006a) heeft als motto ‘Nederland: hèt 
land van talenten!’. Over talenten in relatie tot het onderwijs stelt men: “In essen-
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tie is excelleren het ontdekken, ontplooien en gebruiken van talenten. Dit vindt op 
verschillende niveaus plaats en vraagt om maatwerk op elk niveau. Het huidige 
onderwijssysteem is nog teveel gericht op het gemiddelde en heeft te weinig aan-
dacht voor de kop en de staart van de leerlingenpopulatie. Het gaat nadrukkelijk 
niet alleen over de elite maar over de volle breedte van de maatschappij. Het is 
bovendien van belang om ook die groepen te betrekken die zich aan het collectief 
ontrekken. Talent is zeer gedifferentieerd en dat vraagt om een gedifferentieerd 
bestel.”  
In de verschillende beleidsstukken zien we zo de laatste jaren een verschuiving 
van de nadruk op speciale groepen naar de gehele groep leerlingen omdat men 
verwacht dat alle leerlingen, mits goed ondersteund, tot betere leerresultaten kun-
nen komen.  
 
1.3.3 Aandacht voor talentherkenning en –ontwikkeling in de praktijk 
Ook in de praktijk van het voortgezet onderwijs staat talentherkenning en –
ondersteuning sterk in de belangstelling. In de reeds genoemde studie van van Eijl 
(a.w., 2005) wordt via een calculated guess gesteld dat ongeveer 20-25% van alle 
scholen voor voortgezet onderwijs een beleid voert op het punt van (hoog)be-
gaafdheid. In Nederland is (hoog)begaafdheid in het onderwijs sinds het congres 
Hoogbegaafden in de samenleving in 1984 meer in de belangstelling gekomen, en 
de belangstelling neemt nog steeds toe. In 2000 is het Landelijk Informatiepunt 
Hoogbegaafdheid opgezet om onderwijsprofessionals de weg te wijzen in het 
woud van mogelijkheden. Voor het voortgezet onderwijs is dit gehuisvest bij CPS 
onderwijsontwikkeling en advies (zie www.cps.nl). In 2004 is het initiatief geno-
men om tot zogeheten begaafdheidsprofielscholen te komen met het doel een lan-
delijk dekkend netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs te realiseren die 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding bieden aan de specifieke doel-
groep van (hoog)begaafde leerlingen. Op dit moment zijn er 24 van deze scholen. 
In de Expeditie Durven Delen Doen van de VO-Raad zijn negen van de dertien 
scholen bezig met behulp van onderzoek innovaties te ontwikkelen in het kader 
van de programmalijn ‘Nederland talentenland: het maximale bereiken’.  
Tot slot is er tegenwoordig een scala aan websites die docenten en ouders tips aan 
de hand doen om talent en vooral (hoog)begaafdheid te herkennen. Zo staat er na 
de conclusie uit onderzoek dat slechts 6% van de 2800 ondervraagde leraren in 
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basis- en voortgezet onderwijs hoogbegaafdheid herkent in het volgende lijstje op 
http://alledagenpauze.typepad.com/: 

1. Het kind heeft (voor haar leeftijd) ongewone interesses.  
2. De leerling heeft voorkennis over lesstof die niet eerder is behandeld.  
3. Het kind maakt onnodige fouten in proefwerken of oefenstof.  
4. De leerling heeft een grote ontdekkingsdrang en een grote creativiteit.  
5. De leerling komt beter uit de verf als het onderwijs anders of uitdagender 

is. De prestaties zijn plotseling beter als er uitdagender opdrachten zijn 
of afwijkende projecten.  

6. Het kind is erg gevoelig (voor kritiek of voor storend/onheus gedrag van 
anderen, ook als dat niet tegen haarzelf gericht is).  

7. Het kind is perfectionistisch en/of faalangstig.  
8. Het kind heeft een grote behoefte aan eigen keuzes.  
9. De leerling lijkt simpele dingen niet te kunnen of willen onthouden maar 

geeft wel blijk van een goed geheugen voor andere dingen.  
10. De leerprestaties vertonen een neergaande lijn.  
11. Het kind presteert slecht.  
12. Het huiswerk wordt niet gemaakt.  
13. De leerling heeft een hekel aan automatiseren.  
14. De leerling verzet zich tegen autoriteit.  
15. De leerling kan zich slecht of slechts moeizaam concentreren.  
16. Het kind wijst eigen verantwoordelijkheid af.  

Op dezelfde wijze circuleren lijstjes waarmee leraren onderpresteren of gebrek 
aan uitdaging zouden kunnen herkennen. En er vallen regelmatig uitnodigingen 
voor conferenties, zoals ‘Een wereld van talenten; meervoudige intelligentie en 
MultiTalent in onderwijs’ in de bus, naast folders van TalentenKracht, Weten-
schapsoriëntatie Nederland, etc, op de deurmat.  

 
 

1.4 Wat hebben we gedaan in dit onderzoek?  
 
Het kader van dit onderzoek gaat uit van het gegeven dat iedereen over talent be-
schikt maar dat het onderwijs moet stimuleren tot ‘uitblinken’, tot excelleren van 
iedereen, net zoals in de verschillende adviezen opgetekend staat. Maar dat is wel 

http://alledagenpauze.typepad.com/
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afhankelijk van algemene en specifieke capaciteiten en mogelijkheden van indi-
viduele leerlingen en van de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs om de 
‘variatie’ te ondersteunen. Bij die ondersteuning spelen docenten bij uitstek een 
belangrijke rol.  
 
1.4.1 Literatuuronderzoek 
Wat we in paragraaf 1.3 schreven over de enorme aandacht voor talent heeft een 
valkuil gevormd voor het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit rapport. Er is 
simpelweg heel veel te vinden aan onderzoeksliteratuur in binnen- en buitenland 
dat gaat over de inrichting van onderwijs en de mogelijkheden om individuele va-
riatie aan de kant van leerlingen in al zijn dimensies te ondersteunen. Daarom 
hebben we ons ten aanzien van de inventarisatievraag in letterlijke zin, alles in-
ventariseren aan instrumenten ten behoeve van talentherkenning, aan relevante 
kennis en vaardigheden van docenten, aan mechanismen in de school voor voort-
gezet onderwijs en in het stelsel van (voortgezet) onderwijs, ook gezien de loop-
tijd van het onderzoek moeten beperken.  
We hebben in de literatuur gezocht naar datgene dat beschikbaar is aan door on-
derzoek onderbouwde kennis over factoren op leerling-, leraar- en schoolniveau 
die leerprestaties (positief kunnen) beïnvloeden. Aan de hand van een recent ver-
taalde meta-analyse van onderwijsonderzoek van de afgelopen 35 jaar (Marzano 
et al, 2003; Marzano, 2007) schetsen we factoren op leerling-niveau gerelateerd 
aan achtergrondkenmerken zoals de thuissituatie, geleerde intelligentie en achter-
grondkennis en motivatie, factoren op het niveau van de individuele leraar, zoals 
didactische aanpak, klassenmanagement en het sturen en herontwerpen van het 
programma, en factoren op schoolniveau zoals een haalbaar en gedegen curricu-
lum, uitdagende doelen en effectieve feedback, betrokkenheid van ouders en ge-
meenschap, een veilige, ordelijke omgeving, en professionaliteit en collegialiteit. 
We flankeren deze onderzoeksresultaten met ander onderzoek rond de drie ni-
veaus van leerling, leraar en school.  
Specifiek voor de beantwoording van de vraag naar instrumenten voor talenther-
kenning zijn we vooral te rade gegaan bij literatuur rond de diagnostiek en uit de 
(ontwikkelings-)psychologie.  
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1.4.2 Gesprekken 
We zijn in dit onderzoek uitgegaan van de premisse dat connaisseurs in het proces 
van talentherkenning een sleutelrol spelen. Onder connaisseurs in dit kader ver-
staan we hele goede en ervaren leraren. Met twaalf van hen hebben we uitgebreid 
gesproken over talentherkenning en verschillende aspecten die hiermee samen-
hangen. Hoe herken je talent, hoe herken je onderpresteren, waar schrijf je onder-
presteren aan toe, wat staat talentontwikkeling in de weg, welke mogelijkheden 
voor talentontwikkeling zie je?  
 
1.4.3 Enquête 
Om de expertise en ervaringen van de connaisseurs verdere onderbouwing te ge-
ven, of juist te contrasteren, hebben we een peiling gehouden naar de ervaringen 
van docenten en schoolleiders in het voortgezet onderwijs op het onderwerp van 
dit onderzoek. Via een op het web beschikbare vragenlijst hebben 140 responden-
ten hun ervaringen in hun eigen klas- en schoolpraktijk beschreven en hun me-
ning over een groot aantal stellingen gegeven.  

 
 
1.5 Het onderzoeksteam 
 
Het onderzoeksteam bestond uit drs. Henk Sligte, projectleider, dr. Jacquelien 
Bulterman-Bos, die vooral de interviews met connaisseurs voor haar rekening 
heeft genomen, en dr. Mariëtte Huizinga, die met name een groot deel van de in-
ventarisatie van instrumenten heeft verzorgd. Daarnaast hebben dr. Thea Peetsma, 
dr. Joost Meijer, drs. Guuske Ledoux en drs. Charles Felix hun stenen bijgedra-
gen. Onze interne afdeling voor onderzoeksondersteuning Elion heeft vooral in de 
persoon van Edgar Tossijn weer mooi werk afgeleverd.  
Onze dank gaat uit naar de twaalf connaisseurs (zie bijlage) en de 140 responden-
ten die zo veel waardevolle ervaringen en expertise ten behoeve van dit onder-
zoek hebben ingebracht. Ook danken we prof. dr. Wilma Resing voor advies ten 
behoeve van de stand van zaken van het leerpotentieelonderzoek. Uiteraard is 
verder alles wat in dit rapport betoogd wordt voor rekening van de auteurs.  
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lingen in het voortgezet onderwijs te herkennen. Tevens kijken we naar 
iaten. 

nen’ van 
lent dat mede door een interventie tot verdere ontplooiing kan leiden.  

olgens aan de orde en de mo-
elijke manieren om ze in kaart te brengen. 

.2 Het begrip talent 

2 Instrumenten o
 
 
 
 
 
2
 
Dit hoofdstuk beoogt een inventarisatie te leveren van instrumenten om talenten 
van leer
h
 
We beginnen met een nadere bepaling van het begrip talent aan de hand van al 
langer lopende wetenschappelijke discussies. Vervolgens schetsen we kort wat uit 
onderzoek blijkt over factoren op het niveau van de leerling die samenhangen met 
schoolprestaties. Dit gaat uit van de gedachte dat in het geval van beïnvloedbare 
factoren prestaties omhoog kunnen. Hiermee ontstaat tevens een mogelijkheid tot 
‘zicht’ op een bepaalde interventie. Zicht kan daarmee leiden tot ‘herken
ta
 
Vervolgens schetsen we de discussie rond de verschillende aspecten van intelli-
gentie en leerpotentieel en geven een inventarisatie van instrumenten om cogni-
tieve capaciteiten van leerlingen te identificeren. We besteden aandacht aan 
metacognitieve vaardigheden, en aan vroegbloeiers en laatbloeiers naar aanlei-
ding van recente inzichten uit de neuropsychologie. Motivatie en andere niet-
cognitieve persoonlijkheidskenmerken komen verv
g
 
  
2
 
Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen rond het herkennen van talent en 
vervolgens rond de schoolse en beleidsmogelijkheden om talent verder te (helpen) 
ontplooien is het van belang om tot een nadere begripsbepaling te komen. Wat 
bedoelen we met talent en wat niet? Zoals we in het exposé van beleids- en ande-
re stukken hebben geschetst is talent geen eenduidig begrip. Het is wel duidelijk 
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ist voor een meer meritocratisch uitgangspunt in het onderwijs? (Engelen, 2008).  

dat in het geval van talent ‘iemand’ ‘iets’ doet of laat zien dat we als beter in-
schatten dan wat anderen doen of laten zien. Maar er zijn veel meningsverschillen,
heel veel vooronderstellingen, die dan ook weer kritiek en vragen opleveren (Hal-
lahan et al, 2009). Als we bijvoorbeeld bepalen dat iemand talent heeft of excel-
leert, uitblinkt, waarin blinkt hij of zij dan uit? Is het algemene intelligentie, 
inzicht, creativiteit, speciale begaafdheid, moreel beoordelingsvermogen, een 
combinatie van het een of het andere? Wat is het belangrijkste talent? Welke soort 
begaafdheid moet aangemoedigd worden? Is het niet zo dat iedereen wel begif-
tigd is met het een of andere talent? Verder zijn er vragen naar het meten van ta-
lent. Moet er wel gemeten worden, en zo ja, waarom? En als we meten, moet het 
met gestandaardiseerde tests, zodat we ‘het’ écht weten, of gaat het meer om het 
verkrijgen van indicaties die ervoor zorgen dat zowel leerlingen als de omgeving 
van de leerling beter kunnen gaan anticiperen en handelen? Als we het op één be-
paalde manier meten, dan zullen sommige individuen met talent op een niet ge-
meten terrein over het hoofd worden gezien. Als we alleen kijken naar wat 
iemand heeft gedaan, dan bepalen we het achteraf. Welke meetprocedures zijn va-
lide en betrouwbaar? Welke metingen kunnen leerlingen met speciale potenties 
opsporen? Dan zijn er de vragen naar de meetlatten. Tot in welke mate moet een 
leerling uitblinken? Moet iemand het beter doen dan 50, 80 of 99% van de groep 
waarmee we de leerling vergelijken? En wat is de vergelijkingsgroep? Bestaat die 
uit alle leerlingen van dezelfde leeftijd, of leerlingen van dezelfde school, alle 
leerlingen van dezelfde sekse, etnische groep, uit hetzelfde sociaaleconomisch 
milieu? En ten slotte: waarom moeten leerlingen met talent herkend worden? 
Leidt dat tot iets goeds in sociaal of cultureel opzicht? Is het de economie? Hou-
den we op deze manier een elite in stand of creëren we er een? Of kiezen we zo 
ju
 
Er is veel wetenschappelijke discussie over de identificatie en de ontwikkeling 
van talent. De identificatie van talent is een moeilijke zaak, waarbij een belangrij-
ke vraag is of er zoiets bestaat als een specifiek aangeboren talent. Een van de be-
kende theorieën in deze context werd opgesteld door Gardner (1995). In zijn 
theorie stelt hij dat meerdere deelprocessen samen intelligentie vormen, waarbij 
iemand uitblinkt in de ene vorm van intelligentie, en in de andere vorm juist niet. 
Gardner maakt onderscheid tussen cognitieve vaardigheden als vorm van intelli-
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igenschappen weinig valide voorspellers van een te leveren presta-

er normale condities zou het 

e effecten die kunnen optre-

dat er 
een exacte of eenduidige definitie voor hoogbegaafdheid voorhanden is.  

gentie (taal, wiskunde, ruimtelijk inzicht) en inter-persoonlijke vaardigheden 
(muziek, lichaamsbeheersing, zelfkennis en kennis over natuur en milieu). Met 
betrekking tot het al dan niet aangeboren zijn van talent stelt Gardner dat kinderen 
op zeer vroege leeftijd al enorme verschillen vertonen in bijvoorbeeld muzikale 
begaafdheid en dat muzikaal genie meestal reeds voor het zesde levensjaar onder-
kend wordt, en grotendeels erfelijk zou zijn. Ericsson & Charness (1994) stellen 
echter dat er vooralsnog geen reden is om aan te nemen dat diegenen die uitgroei-
en tot topexperts op hun gebied, over een daarvoor specifiek aangeboren talent 
zouden beschikken. Ze benadrukken juist het belang van gerichte oefening en 
strategieën. Ericsson et al. (2006) geven daarnaast aan dat intelligentie en per-
soonlijkheidse
tie vormen. 
De rol van nature en nurture in begaafdheid is verder te vinden in een verzame-
ling artikelen rond hoogbegaafdheid (Mönks & Span, 1985). Daarin herleidt De 
Groot (hoog)begaafdheid in zijn geheel tot de instrumentele en motivationele fac-
toren van intelligentie. Elshout onderscheidt ‘gaven van het hart’, de belangrijkste 
factor waardoor men voortdurend bezig is zich te ontwikkelen, en de ‘gaven van 
het hoofd’, de snelheid waarmee het studiemateriaal verwerkt kan worden. Moti-
vatie en intelligentie zijn voor beiden de twee doorslaggevende factoren. Voor de 
sociale omgeving zien beide wetenschappers maar een zeer bescheiden, welhaast 
te verwaarlozen, rol weggelegd. Alleen bij een uitzonderlijk actieve tegenwerking 
vanuit de sociale omgeving zou het kunnen voorkomen dat een potentiële hoog-
begaafde in zijn ontwikkeling geblokkeerd raakt. Ond
talent vrijwel altijd tot ontwikkeling moeten komen.  
Mönks daarentegen baseert zich op Renzulli (1985) en stelt dat hoge begaafdheid 
alleen tot volle ontplooiing komt bij een gunstige samenwerking van individuele 
en sociale factoren. Naast de individuele factoren creativiteit, motivatie en bui-
tengewone capaciteiten worden de omgevingsfactoren School, Vrienden en Gezin 
toegevoegd. Daarbij wordt vaak gewezen op negatiev
den als deze gunstige omstandigheden afwezig zijn.  
Guldemond (2003) stelt dat het moeilijk aan te tonen is wie gelijk heeft om
g
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n Mönks lijkt nu in het wetenschappelijk domein de theorie van meervoudige in-

telligenties van Gardner (1993-1; 1993-2) toegevoegd te zijn.  
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Een model dat verder factoren rond talent of begaafdheid in beeld brengt en laat 
zien hoe factoren elkaar beïnvloeden, is het in Nederland steeds meer gebruikte 
model van Heller (Wijnekus en Pluymakers, 2007). Op basis van zijn longitudina-
le onderzoek (Heller, 1991) concludeert Heller dat individuen een aanleg of dis-
positie kunnen hebben voor begaafdheid op één en soms op meer dan één gebied 
(zie begaafdheidsfactoren in onderstaand schema). Door een combinatie van deze 
factoren met niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingsfactoren 
komt een individu tot prestaties in verschillende domeinen. De pijlen geven aan 
hoe de factoren elkaar (wederzijds) beïnvloeden. Aan de mod
e
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ling met een hoog IQ maar lage motivatie 
ijn potentie waarschijnlijk minder realiseren dan een leerling met een wat lager 

 nu eerst naar datgene dat vanuit onderzoek bekend is 
ver factoren op het individuele niveau die van invloed zijn op leer- en school-
restaties van leerlingen.  

 

binatie van begaafdheid en voorkennis. 

 
 
Het model maakt zichtbaar dat voor het ‘presteren naar vermogen’ begaafdheid 
alleen niet volstaat. De uiteindelijke prestaties worden ook beïnvloed door per-
soonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken. Het is daarom interessant na te 
gaan welke combinaties van instrumenten denkbaar of wenselijk zijn voor het 
herkennen van talent. Zo zal een leer
z
IQ maar met veel inzet en motivatie.  
 
Omdat het in dit onderzoek gaat om het herkennen en ondersteunen van talent in 
de schoolsituatie kijken we
o
p
 

2.3 Factoren op leerling-niveau 
 

Men gaat ervan uit dat achtergrondkenmerken van de leerling de belangrijkste 
bepalende factoren zijn voor schoolprestaties. Zoals boven geschetst is daarbij de 
vraag van belang of deze kenmerken onveranderlijk zijn, of dat er iets, bijvoor-
beeld via de school, aan kan worden gedaan. Marzano (2007), waar we deze pa-
ragraaf voornamelijk op baseren, geeft aan dat wetenschappelijk onderzoek 
aantoont dat goede scholen een grote invloed kunnen hebben op schoolprestaties. 
En ook dat de school het uitgangspunt is van vernieuwingsprocessen, zoals in de 
richting van het beter ondersteunen van talentontwikkeling van alle leerlingen. 
We zullen daar in het hoofdstuk over mechanismen op terugkomen. Los van de 
mogelijkheden van scholen wijst onderzoek ook op het gegeven dat slechts 20 
procent van de variantie in schoolresultaten van leerlingen schoolgebonden is, en 
dat de overige 80% individueel gebonden is en achtergrondkenmerken betreft. 
Meestal worden deze kenmerken uiteengelegd in de factoren thuissituatie, achter-
grondkennis en motivatie. Met achtergrondkennis wordt dan bedoeld cognitieve 
kenmerken, of bekwaamheid, of de com
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 men meestal affectieve kenmerken, zelfbeeld of interes-

 worden vier elementen onderscheiden: inkomen, opleiding, beroep 

) sprake is van intellectuele interactie tussen ouders en kinderen en van 

Onder motivatie verstaat
se. We lopen door de factoren heen. 
 
2.3.1  Thuissituatie 
Het verband tussen sociaaleconomisch milieu van het gezin en schoolprestaties 
werd lange tijd als zeer sterk gezien. Onderzoeksgegevens variëren echter sterk 
volgens een meta-analyse van 108 onderzoeken door White (1982). In vrijwel alle 
onderzoeken
en de sfeer in de thuissituatie. Dit laatste element vertoont vanuit deze meta-
analyse het sterkste verband, en is bovendien veranderbaar, anders dan de andere 
elementen. 
In relatie tot school onderscheidt Marzano drie basiselementen in de thuissituatie: 
communicatie over school, supervisie, en verwachtingen van ouders en opvoe-
dingsstijlen. Hiervan blijkt het laatste element het belangrijkste. Gesteund door 
(meta-analyses van) allerlei onderzoek zijn er duidelijke aanwijzingen dat hoge 
verwachtingen van ouders geassocieerd zijn met een toename van prestaties. 
Voorts lijkt een democratische opvoedstijl, meer dan een autoritaire stijl waarin 
kinderen weinig inbreng hebben, en een tolerante stijl waarin kinderen weinig be-
perkingen kennen, gunstig voor goede leerprestaties. Hierbij moet bedacht wor-
den dat uit veel onderzoek blijkt (zie o.a. Meijnen et al, 2004) dat een hoog 
opleidingsniveau van ouders eerder zorgt voor een cognitief klimaat, zodat er 
thuis (ook
allerlei educatieve prikkels. Opleidingsniveau van ouders is de belangrijkste voor-
speller van schoolsucces, maar is zoals gesteld niet door school of beleid te ver-
anderen.  
In termen van interventie vanuit de school of het beleid wordt ten aanzien van de-
ze factor ‘thuissituatie’ gesteld dat vooral het geven van informatie en cursussen 
over het creëren van een bevorderlijke thuissituatie voor goede resultaten op 
school haalbaar lijkt. Ook het bevorderen van horizontale verantwoording (zie 
Karsten et al, 2006) lijkt wederzijdse aansluiting van taken van gezin en school te 
kunnen bevorderen. Overigens kan op basis van een uitgebreide studie van het 
SCP het succesvol ondersteunen van vooral cognitief talent door ouders gerelati-
veerd worden. Prestatiegerichtheid (nadruk op ijver, ambitie en goede schoolre-
sultaten) als opvoedingsoriëntatie van ouders komt achter autonomie (nadruk op 
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mt niet uit.” Daarbij 
eldt: hoe hoger opgeleid de ouders, hoe minder belang zij hechten aan onderwijs 

ntraal staan en waarin de leerstof en de leraar 

ligentie, die we in aanleg hebben, er voor 

k voor de indirecte manier zijn suggesties 
pgenomen voor interesseverbredende geïntegreerde aandacht voor taal, ook in de 

niet-taalvakken. Daarbij wijst hij op de noodzaak van coördinatie tussen de ver-
schillende leraren en schooljaren.  

zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel), sociaal gevoel (nadruk op reke-
ning houden met elkaar en verdraagzaamheid) en conformisme (nadruk op ge-
hoorzaamheid, goede manieren en respect voor ouderen). Er wordt gesteld: “De 
verwachting dat ouders meer zouden pleiten voor een wat ‘hardere’, leerstof- en 
prestatiegerichte benadering in het voortgezet onderwijs, ko
g
waarin prestaties en discipline ce
een traditionele rol vervullen. (Herweijer en Vogels, 2004).  
 
2.3.2 Achtergrondkennis 
Met achtergrondkennis wordt de combinatie van aangeboren en aangeleerde intel-
ligentie bedoeld. Marzano haalt talloze onderzoeken aan die hebben aangetoond 
dat intelligentie en schoolprestaties sterk samenhangen. Daarbij hangt ‘gekristalli-
seerde’ intelligentie zoals kennis van feiten, generalisaties en principes sterker 
samen met prestaties dan de ‘vloeiende’ intelligentie, intelligentie in de vorm van 
cognitieve processen, zoals abstract redeneren en capaciteit en efficiëntie van het 
werkgeheugen. Daar waar van het laatste type wordt aangenomen dat het aange-
boren is, wordt van het eerste type gedacht dat het aangeleerd is. Tevens wordt 
aangenomen dat meer ‘vloeiende’ intel
zorgt dat we makkelijker ‘gekristalliseerde’ intelligentie, achtergrondkennis of 
voorkennis, opbouwen in interactie met de wereld. In de volgende paragraaf gaan 
we uitgebreider in op deze aspecten.  
Dochy et al (1999) stellen na hun analyse van 183 studies naar het verband tussen 
achtergrondkennis en leerprestaties dat er in 91,5% van de studies een positief ef-
fect van achtergrondkennis op leerprestaties wordt aangetoond. Marzano stelt dat 
er twee manieren zijn om achtergrondkennis te vergroten: direct door de erva-
ringsbasis van leerlingen te verdiepen en indirect door vooral en voortdurend met 
taal en woordenschat aan de gang te zijn. Voor de directe manier worden allerlei 
voorbeelden gegeven zoals excursies en samenwerking met instellingen en orga-
nisaties buiten de school, en het instellen van begeleiding gericht op het doen toe-
nemen van levenservaringen. Oo
o
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2.3.3 Motivatie 
Dat motivatie leerprestaties beïnvloedt is in veel onderzoek vastgesteld. Marzano 
geeft vijf deels historische lijnen van onderzoek en theorie aan rond de redenen 
waarom mensen dingen doen. Een eerste wat oudere lijn, de drive-theorie (Atk-
inson, 1964), beschrijft de dynamica van motivatie in termen van twee concurre-
rende en gelijktijdig werkende drijfveren: het streven naar succes en de angst om 
te falen. In de loop der tijd kan een van de twee neigingen zich meer ontwikkelen, 
zodat er een emotionele achtergrond ontstaat bij (leer)uitdagingen: er zijn gemoti-
veerden en diegenen die de uitdaging vermijden. Er kunnen zich dan zelfbelem-
merende vormen van aanpak ontwikkelen waarmee falen zeker wordt, zelfs 
wanneer men bekwaam genoeg is. Onder deze vormen zijn uitstellen, het stellen 
van buitensporig hoge en onhaalbare doelen, het toegeven aan zwakheden of ob-
stakels om een excuus te vinden voor het falen. Een tweede tegenwoordig wat 
minder geciteerde lijn is de attributietheorie (Weiner, 1972) die ervan uitgaat dat 
mensen hun succes of falen toeschrijven aan een bepaalde oorzaak, zoals be-
kwaamheid, inspanning, geluk en moeilijkheidsgraad. Als we dit beschouwen als 
aangeleerd dan kan iemand leren over de eigen toeschrijvingen en leren meer suc-
cesgeoriënteerd te zijn. De derde lijn is die van de zelfwaarderingstheorie die in-
houdt dat het nastreven van zelfacceptatie een van de hoogste menselijke 
prioriteiten is. Zelfacceptatie kan in de klas of op school onder druk staan, zeker 
binnen een cultuur waarin het criterium voor zelfwaardering hoge leerprestaties 
ten opzichte van anderen is. Als leerlingen gelijkgesteld worden aan de prestaties 
die ze leveren, kan dit een bedreiging voor de motivatie en bekwaamheid van de 
leerlingen vormen (Covington, 1992). Een vierde lijn van theorie en onderzoek 
gaat in op de rol van emoties bij motivatie. Daarbij wordt enerzijds gesteld dat 
mensen weinig controle over hun emoties hebben, en als ze eenmaal optreden 
overheersend zijn over het gedrag. Bij het zoeken naar oorzaken van eigen emo-
ties worden bij gebrek aan beter redenen verzonnen. Ten slotte komen we bij de 
hiërarchie in behoeften van Maslow (1968; 1971) en de ‘flow experience’ van 
Csikszentmihalyi (1990); bij Marzano heet deze vijfde lijn in theorie en onder-
zoek ‘self-system’. Wat dit toevoegt aan de andere theorieën is de behoefte aan 
zelfverwezenlijking: de behoefte aan een teken dat ‘iemand volledig presteert 
volgens waar men toe in staat is’. Dat betekent ook dat dit type ambities en moti-
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nnen genieten van di-

n handelen werken en ze aan te wenden om meer succes te creëren in het le-
n. 

 
 

 

vatie per persoon heel verschillend kan zijn, maar ook dat het onduidelijk is waar 
het vandaan komt. ‘Flow experiences’ bestaan uit vier factoren die cruciaal zijn 
voor het met succes afronden van zelfverwezenlijking: de vrijheid om duidelijke 
betekenisvolle doelen te stellen, de middelen om die doelen te verwezenlijken, op 
te letten en zo nodig veranderingen aan te brengen, en te ku
recte successen zonder het grote doel uit ogen te verliezen.  
Er worden verschillende acties gesuggereerd aansluitend bij de verschillende as-
pecten van motivatie die leraren en scholen kunnen ondernemen om de motivatie 
van individuele leerlingen te laten toenemen. De eerste is gericht op het creëren 
van een grotere focus op persoonlijke groei bij het leren in plaats van het definië-
ren van succes als prestatiestatus ten opzicht van andere leerlingen. Door bij ie-
dereen een entree- en een exittoets te laten maken om kennistoename te 
beoordelen kunnen alle leerlingen succes ervaren. Een positieve houding van do-
centen met nadruk op vorderingen en minder op datgene dat men niet kan helpt 
daarbij. Ten tweede zijn opdrachten en activiteiten met een intrinsieke aantrekke-
lijkheid motiverend. Dergelijke activiteiten moeten uitvoerbare uitdagingen voor 
leerlingen bieden, de nieuwsgierigheid opwekken, en de fantasie aanwakkeren. 
Voorbeelden zijn (serious) games, onderwijsspelen die naast motivatie ook de 
ontwikkeling van zelfreflectie, effectief groepsgedrag en het kritisch stellen van 
vragen bevordert. Een school kan ook werken aan het naar boven halen van een 
motivatie die met de ‘flow experience’ wordt bedoeld, door leerlingen langdurige 
zelfbedachte projecten op te bouwen en aan te laten werken. Ook Korthagen en 
Lagerwerf (2008) vinden de ‘flow’, het geïnspireerd en betrokken bezig zijn, een 
essentieel aspect om te mobiliseren in het onderwijsleerproces omdat hiermee 
kernkwaliteiten van leerlingen naar boven komen. Tot slot stelt Marzano dat het 
belangrijkste is leerlingen les te geven over hoe motivatie werkt en hoe dit hen 
beïnvloedt. Op deze wijze krijgt men meer grip op hoe eigen processen van den-
ken e
re
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2.4 Instrumenten voor het identificeren van intelligentie en leerver-
mogen 

 
Herkennen wil zeggen dat je iets ziet of anderszins waarneemt dat je voorheen 
nog niet ‘zag’ en dat je het bovendien ordent in een bepaalde categorie. Herken-
nen van talent kan rechtstreeks omdat men het ziet bij een ander, herkent bij jezelf 
of een ander, je er op gewezen wordt, of dat je (herhaaldelijk) beter presteert dan 
anderen op een bepaald terrein, bijvoorbeeld bij toetsen voor het een of andere 
vak. In het kader van de eerste onderzoeksvraag kijken we naar instrumentarium 
dat ingezet kan worden om bepaalde aspecten van talent of begaafdheid te ‘zien’ 
en te waarderen. Daarbij gaat het nu in eerste instantie om instrumenten die door 
orthopedagogen en psychologen ontwikkeld, onderzocht en gebruikt worden, en 
niet zozeer door leraren of lerenden zelf.  
Dit instrumentarium wordt vooral aangewend bij de leerling die een ander gedrag 
vertoont dan datgene dat onder de ‘normale’ diversiteit wordt gerekend en dat niet 
herkend wordt. Als dit over een bepaalde grens gaat, en de ‘normale’ ondersteu-
ning door school en docenten tekort gaat schieten met eventueel te grote negatie-
ve neveneffecten, wordt het noodzakelijk nadere informatie in te winnen over de 
vraag wat er aan de hand is, en hoe men moet handelen. Dit komt overeen met 
datgene dat men onder het diagnostisch proces verstaat in de leerlingenbegelei-
ding (Koomen en Pameijer, 2007). Er kan daarin sprake zijn van zeer gevarieerde 
vragen: is er sprake van dyslexie of dyscalculie, hoe zit het met de cognitieve 
mogelijkheden van een anderstalige nieuwkomer en hoe kan de school hierop af-
stemmen, waar komen de werkhoudingsproblemen van een leerling vandaan, wat 
is de aard en ernst van externaliserend probleemgedrag, hoe beleeft de leerling het 
eigen problematisch functioneren, welke studierichting moet de leerling kiezen, is 
het gedrag van de leraar voldoende afgestemd op het teruggetrokken gedrag van 
de leerling, welke didactische maatregelen moeten getroffen worden voor de be-
gaafde leerlingen? Er is uitgebreide wetenschappelijke kennis over allerlei inhou-
delijke domeinen rond het functioneren van leerlingen en de context waarin dat 
gebeurt, zoals de klas/school en het gezin, inclusief de implicaties voor diagnos-
tiek en begeleiding. Er zijn instrumenten beschikbaar die dit functioneren beoor-
delen en herkennen (van Gr: diá–gnōsis: door…heen–kennen) en die tot een 
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mogelijke aanpak kunnen leiden. In het kader van de inventarisatie gaan we uit-
gebreid op deze instrumenten in. 
 
Eén van de meest bekende en gebruikte instrumenten om een van de aspecten van 
cognitief onder-c.q. overpresteren te kunnen identificeren is de intelligentietest. 
Na het oorspronkelijke werk van Binet (1916) zijn er talloze tests ontwikkeld 
voor de bepaling van het intelligentiequotiënt. Deze ontwikkeling verloopt paral-
lel aan de discussie over het begrip intelligentie. De belangrijkste punten in deze 
discussie betreffen de structuur van intelligentie. Vele onderzoekers menen dat er 
verschillende onderliggende factoren op verschillende niveaus van specialisme 
kunnen worden onderscheiden, zoals verbale en performale intelligentie (Wechs-
ler, 1949), of fluid en crystallised intelligentie, (Cattell, 1971) of verbaal vermo-
gen, redeneervermogen en ruimtelijk inzicht (Carroll, 1993). Deze onderliggende 
factoren hangen vaak nauw met elkaar samen, waardoor verschillende onderzoe-
kers (mede op basis van factoranalytisch onderzoek) hebben gesteld dat intelli-
gentie uit één algemene (general of g) factor bestaat (Spearman, 1929). De andere 
partij in de discussie over de structuur van intelligentie meent echter dat op grond 
van de tot nu toe verrichte factoranalyses het bestaan van één enkele g-factor 
verworpen dient te worden (Horn & Noll 1997). Deze onderzoekers stellen dat er 
juist sprake is van een aantal parallelle factoren van intelligentie (Gardner, 1993-1, 
1999; Guildford, 1967; Sternberg, 1985, 1996). 
Al met al is er wel enige overeenkomst in de opvatting van wetenschappers: het 
begrip intelligentie meet verschillende deelprocessen en levert een stabiele meet-
waarde op. Deze meetwaarde zou op verschillende meetmomenten dezelfde uit-
slag moeten geven, en hangt sterk samen met probleemoplossende vaardigheden. 
Algemene intelligentie is een conglomeraat van van elkaar onafhankelijke ver-
standelijke vermogens, processen en vaardigheden, nodig om kennis te verwerven, 
daar op een goede wijze gebruik van te maken, teneinde problemen te kunnen op-
lossen die een vast omgeschreven doel en structuur hebben (Resing, 2006). 
 
In de context van het ontwikkelen van talent is recent werk van Van der Maas en 
collega’s (2006) van belang. Aan de hand van een simulatiemodel geven zij een 
dynamische visie op intelligentie. Deze dynamiek wordt veroorzaakt door de zo-
genaamde “positive manifold”. Dit is een onderlinge positieve samenhang van de 
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cognitieve tests die deel uitmaken van intelligentietests. Deze positive manifold 
ontstaat door wederkerige, positieve interacties tussen cognitieve processen tij-
dens de ontwikkeling van kinderen. Vanuit de aanname dat cognitieve processen 
aan het begin van de ontwikkeling nog niet samenhangen, zagen zij de positive 
manifold tijdens de ontwikkeling ontstaan, waarbij het ene cognitieve proces het 
andere cognitieve proces in gunstige zin beïnvloedt, dat dan op zijn beurt weer het 
volgende cognitieve proces beïnvloedt, et cetera. Deze resultaten geven een on-
derbouwing van wat Sternberg (bijv. 1996) al stelde: intelligentie is variabel tus-
sen en binnen individuen. Het is een complex samenspel van psychologische 
processen en vermogens, in interactie met adaptatie en de constitutie van de om-
geving, dat tijdens ons hele leven een rol speelt (zie ook Resing, 2006). 
 
2.4.1 Intelligentietests 
Zoals gesteld is het in het onderwijs van belang om inzicht te hebben of te krijgen 
in het individuele (cognitieve) niveau en capaciteiten van leerlingen, teneinde er-
voor te kunnen zorgen dat leerlingen terecht komen op de voor hun meest ge-
schikte plek, waarbij er voldoende ruimte is voor aanspreken en/of het ontplooien 
van hun cognitieve vaardigheden. In de context van het onderhavige rapport gaat 
het met name om het bepalen van cognitieve niveau van leerlingen tijdens hun 
schoolcarrière. Hiertoe is een breed scala van intelligentietests beschikbaar, geënt 
op verschillende modellen van intelligentie. De uitslag van de intelligentietest kan 
dan als voortgangscontrole dienen, met eventuele bijsturing hierna (Evers, Zaal, 
& Evers, 2002).  
 
In de bijlage geven we een overzicht van instrumenten om cognitieve capaciteiten 
van leerlingen te identificeren. We doen hier nog geen uitspraken over de haal-
baarheid of wenselijkheid dergelijke instrumenten in te zetten, ter aanvulling of 
vervanging van andere gangbare instrumenten zoals toetsing, observatie, etc. Het 
gaat hier om het inventariseren van instrumenten.  
 
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is in Nederland een aantal intelligen-
tietests (met Nederlandse normen) beschikbaar: 

- WISC 
- WAIS 
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- SON-R 
- KAIT 
- NIO 
- GIT-2 
- MCT 
- DAT 

In de bijlage beschrijven we deze tests samen met doelgroepen, meetpretenties en 
enige voorbeelden van test onderdelen.  
 
Recent ontwikkelde Kaldenbach (2006) een analysemethode van de WISC-III, 
waarmee op een objectieve manier niveaubepaling van kinderen kan worden ge-
daan. Deze methode genereert een globale sterkte-zwakteanalyse, waarmee hypo-
theses voor mogelijk vervolgonderzoek kunnen worden gedaan, evenals 
praktische individuele adviezen voor kind, ouders en school kunnen worden ge-
geven. Op www.kindenadolescent.nl zijn bestanden te vinden die de analyseme-
thode uitvoeren, waarmee de testuitkomsten in een breder kader van hypotheses 
en advies kunnen worden geïnterpreteerd. Met deze methode werd ook de basis 
gelegd voor een vergelijkbare analysemethode voor de WAIS-III (Uterwijk, 
2000). 
 
2.4.2 Leerpotentieeltests (dynamisch testen) 
Binet definieerde reeds een eeuw geleden intelligentie als het vermogen tot leren 
(‘ability to learn’) (Resing, 2007). Zoals gesteld is een bekend punt van kritiek op 
gangbare intelligentietests dat vooral reeds ontwikkeld cognitief vermogen wordt 
gemeten, in plaats van het nog te ontwikkelen cognitieve vermogen, het leerpo-
tentieel. Ook zouden cognitieve mogelijkheden van bepaalde groepen leerlingen, 
met name in achterstandssituaties, door gebruik van dit type tests onderschat wor-
den. Verder zijn er weinig mogelijkheden tot nagaan hoe de leerling tot het ant-
woord komt omdat informatie over het leren tijdens testafname vrijwel ontbreekt. 
Daarom lijken testuitkomsten niet gemakkelijk te relateren aan onderwijs in de 
klas en voorzien ze maar beperkt in feedback voor de leraar (e.g., Resing, 2007).  
 
De onvrede met dit aspect van statische intelligentietests heeft geleid tot de ont-
wikkeling van zogenaamde leerpotentieeltests, waarmee door middel van dyna-

http://www.kindenadolescent.nl/
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mische meetprocedures een adequater beeld van het ware vermogen van kinderen 
verkregen zou kunnen worden dan met behulp van de traditionele, statische intel-
ligentietests (Feuerstein, 1979; Guthke & Stein, 1996; Meijer & Elshout, 2001; 
Meijer, Oostdam, & Van der Sluis, 2002; Resing, 1990). Cognitieve dynamische 
tests kunnen de latente cognitieve vermogens (of developing cognitive expertise) 
duidelijker zichtbaar maken dan met behulp van statische tests (Sternberg & Gri-
gorenko, 2002; Resing, 2006). 
 
Binnen dynamisch testen worden hoofdzakelijk twee typen meetprocedures ge-
bruikt, die beiden het verschil onderzoeken tussen probleemoplossen met en zon-
der hulp. Bij de “pretest-training-posttest” procedure wordt in de pretest het 
zelfstandig prestatieniveau gemeten. Na een training wordt een posttest afgeno-
men om te bepalen in hoeverre elke individuele leerling geprofiteerd heeft. Op 
deze manier kan een onderscheid gemaakt worden tussen leerlingen met een ge-
lijke score op de pretest, maar een uiteenlopende score op de posttest. Bij de 
“train-within-test” procedure wordt direct hulp geboden als leerlingen een be-
paald item niet kunnen oplossen. De mate van hulp die een leerling nodig heeft 
om te komen tot een oplossing van het item wordt gezien als een indicatie van het 
leervermogen. Uit onderzoek is bekend dat dynamische eindmetingen volgens 
beide procedures bijdragen aan de predictieve validiteit van statische tests (Klauer 
& Phye, 2008). De train-within-test procedure geeft echter geen meting van de 
beginsituatie. 
 
In Nederland zijn dynamische tests nog volop in ontwikkeling, met name voor 
jonge kinderen. Voorbeelden hiervan zijn ‘Leerpotentieeltest voor Inductief Re-
deneren’ (LIR) voor jonge kinderen (Resing, 1990). Gebruikmakend van de “pre-
test-training-posttest” wordt met deze tests het strategiegedrag van kinderen op de 
subtests Exclusie en Analogieën (uit de RAKIT) onderzocht. Uit onderzoek met 
deze test bleek dat er grote individuele verschillen bestaan tussen kinderen bij het 
oplossen van Exclusie- en Analogie-items. Verder bleken schoolprestaties beter te 
voorspellen door scores op standaard intelligentietests naast indices van de dy-
namische tests (Resing, 1990). Enkele tests die voortborduren op de principes van 
de LIR zijn in voorbereiding, waaronder een nonverbale redeneertest (5-10 jr) die 
op de computer wordt afgenomen (Stevenson & Resing, mondelinge communica-
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tie) en een dynamische test (4-10 jr) waarbij van tangible materiaal gebruik ge-
maakt wordt (Resing, idem). Enkele jaren later werd het eerste onderzoek gedaan 
met de Nederlandse versie van het (oorspronkelijke Duitse) ‘Denktraining Pro-
gramma’ (o.a. Klauer, 1989; Klauer, Resing & Slenders, 1996; Resing & Roth–
Van der Werf, 2003) bij jonge kinderen. Het Denktraining Programma heeft als 
doel het bevorderen van de algemene (inductieve) denkvaardigheden door middel 
van het trainen van cognitieve strategieën in combinatie met het leren van hogere-
orde (meta-) denkvaardigheden, door middel van een “pretest-training-posttest” 
paradigma waarbij gebruik werd gemaakt van verschillende typen training. Uit de 
resultaten van het onderzoek bleek dat alle kinderen vooruit gingen na het volgen 
van het trainingsprogramma, ongeacht het type training. De Leertest voor Etni-
sche Minderheden (LEM; Hessels & Hamers, 1991) daarentegen gaat uit van het 
train within test paradigma en meet aan de hand van een aantal subtests de leerge-
schiktheid bij kinderen tussen de vijf en acht jaar voor wie de Nederlandse taal 
een struikelblok kan vormen, zoals allochtone kinderen. Bij de meeste subtests 
wordt hulp geboden wanneer het kind een fout maakt. Deze hulp bestaat uit her-
haling, een goed/fout melding of voordoen-nadoen. De scores op de subtests zijn 
gebaseerd op de mate waarin kinderen profiteren van hulp.  
In de bijlage nemen we een schema op dat rechtstreeks overgenomen is uit het 
Schoolpsychologie-boek van Taal en Dudink (2006), en waarin ook de hierboven 
besproken tests voorkomen.  
 
Kortom, het bieden van gestructureerde hulp tijdens de testafname lijkt een 
vruchtbare manier om inzicht te krijgen in het vermogen van een kind om te leren. 
Verder blijken de resultaten van leerpotentieeltests een belangrijke bijdrage te le-
veren aan de voorspelling van schoolprestaties. Testscores na de training nemen 
toe, terwijl de hulpbehoefte afneemt. Ten slotte geeft een training inzicht in de 
kwaliteit van de antwoorden en daardoor in de instructiebehoeften van het kind 
(Klauer & Phye, 2008; Resing, 2007). Met deze uitkomsten kan in de onderwijs-
situatie rekening worden gehouden en kan zodoende nauwkeurig worden bepaald 
met welk type training/hulp het kind het meest gebaat is om zo een (optimale) 
ontwikkeling van zijn/haar cognitieve vermogens te bereiken. De andere kant van 
de medaille is dat een leerpotentieeltest arbeidsintensiever is dan één keer testen; 
het is dus zaak dat er een nauwkeurige afweging moet worden gemaakt tussen de 
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te investeren energie en de opbrengst. Om de leerpotentieeltest wat beter bruik-
baar te maken is het van belang dat cognitief toetsmateriaal wordt ontwikkeld dat 
meer ecologisch kan worden ingezet (namelijk als onderdeel van het curriculum). 
Hierbij wordt dan ook gelet op de vaardigheden van het kind bij het begin van de 
test, wat (en waarvan) het kind leert en of het kind vervolgens een stap naar ab-
stracter materiaal kan maken (e.g., Resing et al., in voorbereiding). Verder is het 
belangrijk dat deze tests ook worden ontwikkeld voor adolescenten (de tests zijn 
nu veelal nog gericht op jonge kinderen), gevolgd door normeringsonderzoek. 
 
 
2.5 Ontwikkelingstrajecten van metacognitieve vaardigheden 

 
Naast het bepalen van intelligentie en leerpotentieel is er onderzoek naar meta-
cognitieve vaardigheden. De afgelopen 15 jaren is de kennis over de hersenen en 
hun bijdrage aan schoolse vaardigheden zoals rekenen en taal enorm toegenomen. 
Dit heeft geleid tot het onderzoeksgebied dat “Educational Neuroscience” wordt 
genoemd. Ook vragen naar hoe leerlingen plannen maken, hun gedrag organise-
ren (cognitieve controle) en waarom sommige kinderen slimmer zijn dan anderen 
(is een leerling misschien een vroegbloeier, of een laatbloeier?) behoren tot vra-
gen in dit veld. Onderzoek waarin het gedrag wordt bestudeerd aan de hand van 
allerlei tests, soms in combinatie met beeldvormende technieken zoals functional 
magnetic resonance imaging (fMRI) hebben de inzichten in hersengebieden 
en -processen in de context van gedrag op school enorm vergroot (e.g., Ansari & 
Coch, 2006). In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de huidige stand van za-
ken in het onderzoek naar cognitieve controle en worden zeer recente bevindin-
gen met betrekking tot vroegbloeiers en laatbloeiers nader besproken. 
 
2.5.1 Ontwikkeling van cognitieve controle 
Van vitaal belang voor een succesvolle schoolloopbaan is het vermogen om ge-
drag goed te kunnen organiseren, zodat het doelgericht en efficiënt kan zijn. Dit is 
bijvoorbeeld nodig voor bijvoorbeeld het kunnen maken van een plan, en dat ver-
volgens ook te kunnen uitvoeren (bijv. het voorbereiden voor ene proefwerk of 
het op tijd afhebben van huiswerkopdrachten). Om goed te kunnen plannen zijn 
'executieve functies' nodig. Dit is een gedragsregulerend mechanisme dat (meta-
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)cognitieve controlefuncties zoals planning, strategisch denken, het evalueren van 
feedback, en het focussen op belangrijke zaken mogelijk maakt (Miller & Cohen, 
2000). Executieve functies zijn gerelateerd aan schoolse vaardigheden (Bayliss, 
Jarrold, Gunn, & Baddeley, 2003; Cowan, Saults, & Elliott, 2002; Swanson, 
2006) en sociaal en intelligent gedrag (Blair, 2003; Eslinger, Flaherty-Craig, & 
Benton, 2004; Hill & Frith, 2003). 
  
Executieve functies worden onder andere ‘aangestuurd’ door verschillende cogni-
tieve processen zoals werkgeheugen (i.e., het kunnen onthouden wat de een taak 
is, en deze informatie up-to-date houden), cognitieve flexibiliteit (i.e., het flexibel 
kunnen overstappen naar ander, ‘nieuw’ gedrag) en inhibitie (i.e., het kunnen 
stoppen van gedrag). Uit onderzoek blijkt dat deze cognitieve functies al tijdens 
de kindertijd van elkaar te onderscheiden zijn. Bovendien hebben ze ieder een ei-
gen ontwikkelingsverloop, sommige zelfs tot ver in de adolescentie (Huizinga, 
Dolan, & Van der Molen, 2006; Luna, Garver, Urban, Lazar, & Sweeney, 2004; 
Welsh, Pennington, Groisser, 1991). Dit ontwikkelingsverloop wordt toegeschre-
ven aan de differentiële ontwikkeling van de voorste gebieden van de hersenen 
(i.e., de prefrontale cortex en fronto-striatale gebieden). Uit onderzoek met onder 
andere (f)MRI blijkt dat de structurele en functionele ontwikkeling van deze ge-
bieden zich voortzet tot de jongvolwassenheid (Amso & Casey, 2006; Casey, Tot-
tenham, Liston, & Durston, 2005). Deze onderzoeken laten bij jonge kinderen we 
nog een toename in grijze stof (gebruiksstof) zien. Pas in de adolescentie zien we 
hiervan afname, en dit zorgt voor efficiënte signaaloverdracht, waardoor taken 
steeds sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd (zie ook Crone, 2008). De 
bevinding dat componenten van executieve functies zich ontwikkelen in verschil-
lende tempo’s -zelfs tot in de adolescentie- impliceert dat aan adolescenten niet al 
dezelfde eisen kunnen worden gesteld als aan volwassenen. Belangrijk hierbij is 
ook dat rekening te houden met mogelijke inter- en intra-individuele verschillen 
in de verschillende ontwikkelingstrajecten.  
Onderzoek naar executieve functies is voornamelijk nog experimenteel (zie in 
Nederland bijvoorbeeld experimenten door Crone en collega’s en Jolles en colle-
ga’s.). Deze onderzoeken maken met name gebruik van computertests, gecombi-
neerd met fMRI en dragen in belangrijke mate bij in een kennis over de relatie 
tussen hersenontwikkeling en het gedrag dat we bijvoorbeeld in de klas waarne-
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men. Er zijn echter wel enkele neuropsychologische tests en vragenlijsten be-
schikbaar die één of meerdere deelgebieden van executieve functies meten (zie 
ook Geurts & Huizinga, 2008).  
Deze tests zijn meestal onderdeel van een diagnostisch proces, aan de hand waar-
van inzicht wordt verkregen in het (in dit geval) cognitief functioneren van kinde-
ren. Echter, belangrijke informatiebronnen bij het verkrijgen van inzicht in het 
(meta-)cognitief functioneren vormen ouders en leraren. In Nederland verschijnt 
er in het voorjaar van 2009 voor het eerst een meetinstrument hiervoor: De 
BRIEF Executieve Functies gedragsvragenlijst (Smidts & Huizinga, 2009). Dit is 
een Nederlandse vertaling van de in de VS in zowel de praktijk als onderzoek 
veelgebruikte Behavior Rating Inventory of Executive Function (Gioia etal. 2000) 
over kinderen van 5 tot 18 jaar. Aan de hand van 75 vragen op acht subschalen 
(inhibitie, cognitieve flexibiliteit, emotieregulatie, initiatief nemen, werkgeheugen, 
plannen/organiseren, ordelijkheid/netheid, gedragsevaluatie) worden uitkomstma-
ten Metacognitie en Gedragsregulatie berekend. De vragenlijst wordt ingevuld 
door ouders en/of leraren en is genormeerd voor het Nederlandse taalgebied. Met 
de uitslag kan een beeld worden verkregen van eventueel afwijkend gedrag op het 
gebied van executieve functies. Met de BRIEF kan worden vastgesteld op welke 
gebieden er ontwikkelingsproblemen zijn. De diagnose vormt een uitgangspunt 
voor behandeling, begeleiding, onderwijs. In de bijlage sommen we enige neuro-
psychologische tests en vragenlijsten op, te weten: 

- D2 
- Bourdon-Vos 
- Stroop Kleur Woord test 
- TMT en DKEFS 
- WCST 
- ToL-DX 
- CFT 
- Corsi Block tapping test 
- BRIEF 
- FePsy 
- ANT 
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2.5.2 Vroegbloeiers en laatbloeiers 
De neuropsycholoog Jolles benadrukt dat de hersenen niet op hetzelfde moment 
tot rijping komen. Een vroege ontwikkeling hoeft op zichzelf geen indicatie van 
begaafdheid te zijn. In het voortgezet onderwijs is het puberbrein nog volop bezig 
is om tot ontwikkeling te komen. Daardoor is het wat betreft metacognitie (plan-
ningsvaardigheden; bewustzijn van de strategie die men zelf gebruikt) nog maar 
beperkt tot rijping gekomen. Potenties kunnen daarom wel aanwezig zijn, maar 
nog niet blijken. 
 
Recent onderzoek aan het National Institute for Health in de VS liet voor het eerst 
zien dat er een verband is tussen intelligentie en de rijping van de frontale cortex. 
In dit elegante, goed uitgevoerde, onderzoek bepaalden Shaw en collega’s (2006) 
de intelligentie van een grote groep kinderen en adolescenten (8-18 jaar) aan de 
hand van de WISC. Deze groep werd vervolgens ingedeeld in drie groepen met 
een verschillend niveau van intelligentie: gemiddelde intelligentie (IQ 83-108), 
hoge intelligentie (IQ 109-120) en superieure intelligentie (IQ 121-149). Van de 
deelnemers werden ten minste twee keer de dikte van gehele hersenschors (de 
witte en grijze stof) bepaald. In lijn met eerder onderzoek (zie ook o.a. Amso et al, 
2005) werd laten zien dat de frontale cortex nog rijpt tijdens de adolescentie.  
 
Eén van de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek – met name in de context 
van dit rapport – was de bevinding dat hoe intelligenter het kind is, hoe later de 
rijping van de frontale cortex plaatsvindt. Dit was te zien aan verschillende piek-
momenten van de grijze stof: in de superieur intelligente groep viel die tussen de 
11 en 14 jaar, terwijl deze piek in de gemiddelde groep eerder viel. Shaw en col-
lega’s interpreteerden deze bevinding in termen van een mogelijk gevoelige (kri-
tische) periode voor het ontwikkelen van intelligentie tussen de 11 en 14 jaar. Er 
zijn dus verschillen tussen kinderen in het moment waarop zij het best nieuwe in-
formatie kunnen opnemen en het rijpingsproces van de hersenen. Dit betekent niet 
dat het ene kind per definitie ‘slimmer’ is dan het andere kind. Mogelijk zijn ze 
beiden even slim als ze 18 jaar oud zijn, en is het ene kind een laatbloeier – zijn 
of haar hersenen maken een langere groeiperiode door. 
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De resultaten van dit onderzoek geven aan dat er in het onderwijs ruimte gemaakt 
zou moeten worden voor individuele afstemming. De huidige situatie voorziet 
wel in enige opvang bij achterstand. Echter, schoolkeuzebepalende toetsen of 
tests (zoals CITO of NIO) worden altijd op een vastgesteld moment afgenomen, 
waardoor het risico aanwezig is dat kinderen een verkeerde schoolkeuze maken 
(zie ook Crone, 2008). 
 
 
2.6 Motivatie en andere niet-cognitieve persoonlijkheidsfactoren 

 
Motivatie is een belangrijke en breed onderzochte factor, zeker ook in de context 
van het Nederlands voortgezet onderwijs (Peetsma, 2000; Van der Veen & 
Peetsma, in press). De self-determination theorie van Deci en Ryan (1985) onder-
scheidt intrinsieke en extrinsieke motivatie, afhankelijk van de verschillende re-
denen of doelen die leiden tot een actie. Met intrinsieke motivatie wordt 
aangegeven dat iets wordt gedaan vanwege inherente interesse of inherent plezier 
in de actie of uitvoering van de taak. Intrinsiek gemotiveerd zijn voor een taak 
houdt in dat men geabsorbeerd wordt door een taak: Csikszentmihalyi (1990) 
spreekt van een "flow experience". Met extrinsieke motivatie wordt aangegeven 
dat iets wordt gedaan met het oog op een van de actie onderscheiden resultaat, 
zoals een verwachte beloning voor de uitvoering ervan. Er is veel onderzoek ge-
daan naar verschillende resultaten van de verschillende typen motivatie. Van der 
Veen en Meijnen (2001) vonden bij Turkse en Marokkaanse 16-17 jarigen een 
hogere intrinsieke waarde van schoolvakken dan bij autochtone leerlingen van die 
leeftijd. Taakdoelen doen de intrinsieke motivatie toenemen (Elliot & Church, 
1997). Intrinsieke motivatie leidt tot leren van hoge kwaliteit, waardoor het van 
belang is de factoren en krachten die intrinsieke motivatie meebrengen respectie-
velijk ondermijnen aan te wijzen.  
 
Om leerlingen hun talenten te laten gebruiken is ook een gerichte motivatie om te 
leren nodig. Dit is zeker niet altijd ten volle aanwezig: een afnemende motivatie 
voor school vanaf de start van het voortgezet onderwijs is een welbekend feno-
meen dat in onderwijsonderzoek wordt geconstateerd (Midgley, Feldlaufer & Ec-
cles, 1989; Peetsma, Hascher, Van der Veen & Roede, 2005). Dit werd in 
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aangehaalde onderzoeken geconstateerd in verschillende schooltypen en in ver-
schillende landen. In die zin is de situatie in Nederland niet uniek. Midgley en an-
deren verklaren de afnemende motivatie uit een afnemende fit tussen de school, 
vooral het optreden van de leraren, en de ontwikkeling van de leerling in de ado-
lescentieperiode. Een geconstateerde afname in welbevinden van vmbo-leerlingen 
in de relatie met hun leraren (Van der Veen & Peetsma, 2009) zou hiervan een 
voorbeeld kunnen vormen. Er is volgens Midgley en anderen sprake van een ge-
brekkige integratie van leerlingen in de nieuwe omgeving van het voortgezet on-
derwijs. Peetsma en anderen vonden een samenhang tussen een toenemend belang 
van de vrije tijd met een afname van de inzet voor het onderwijs. Er zou dan 
sprake zijn van concurrerende motivatie van de vrije tijdsbesteding waardoor de 
inzet voor het onderwijs afneemt. Overigens vonden Van der Veen en Peetsma 
(2009) recent in het vmbo een afname in motivatie die vooral samenhing met een 
afnemende interesse in school, een afnemend belang van de school en een ver-
minderd zich uitgedaagd voelen op de school. 
 
De inzet voor school is een vorm van gemotiveerd gedrag. Dit wordt steeds meer 
onderzocht als onderdeel van het brede begrip zelfgereguleerd leren. Er bestaan 
verschillende definities van zelfgereguleerd leren, maar in algemene zin wordt er 
onder verstaan dat lerenden actief deelnemen aan het leerproces, waarbij zij zich-
zelf doelen stellen, in de gaten houden in hoeverre de doelen bereikt worden en 
hun cognities, motivatie en gedrag aanpassen en reguleren om de doelen te berei-
ken (o.a. Raffaelli et al., 2005). Zoals ook blijkt uit deze opvattingen over zelfge-
reguleerd leren, kunnen de relaties tussen motivationele factoren, inzet en 
prestaties wederkerig zijn. De geleverde prestatie kan bijvoorbeeld het zelfver-
trouwen voor de toekomst beïnvloeden en leiden tot bijstelling van doelen. Het 
zelfgereguleerd leren wordt beïnvloed door verschillende motivatoren. Daartoe 
behoren de verwachtingen van de leerling, doelen die nastrevenswaardig worden 
geacht en ook affectieve componenten, zoals het welbevinden in de leersituatie. 
Meer specifiek kan de gehele leercontext, inclusief de thuissituatie, hieronder val-
len. Pintrich (2004) biedt een goed overzicht van de theorieën op dit gebied. We 
herkennen hierin ook de bovengenoemde verklaringsmogelijkheden voor de af-
nemende motivatie inzet van leerlingen. In de literatuur is een groot aantal moti-
vatietheorieën te vinden. Het gaat kortweg om drie categorieën begrippen die 
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relevant zijn voor motivatie in de onderwijssetting welke ook in diverse theorieën 
naar voren komen: verwachtingen (zelfvertrouwen), gewaardeerde doelen en 
welbevinden en deze drie in de leercontext. 
Veelal wordt onderscheid gemaakt tussen intrinsiek gemotiveerd zijn voor een 
doel en extrinsiek. In het eerste geval werkt en leert iemand uit pure interesse en 
plezier in het leren voor een bepaald vak of taak. In het tweede geval is er een be-
loning of vermijding van straf nodig om iemand tot leren te brengen, een wijze 
van leren die tot slechtere resultaten leidt dan de intrinsiek geleide leeractiviteiten. 
Intrinsiek en extrinsiek vormen twee uitersten en later werd de theorie door Deci 
en Ryan verfijnd door er tussenvormen in aan te brengen. Daarbij wordt het be-
reiken van het doel steeds meer verinnerlijkt van puur extrinsiek naar geïnte-
greerd. Door deze verinnerlijking van het doel van het leren in enige mate bij een 
leerling teweeg te brengen, verbetert de kwaliteit van het leren voor wat betreft de 
inzet als het resultaat. Dit treedt vooral op in de bovenbouw van havo/vwo en in 
beroepsopleidingen.  
 
 
2.7 Instrumenten om niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken te 
onderzoeken 

 
Vansteenkiste et el (2008) stellen dat er weinig of geen genormeerde Nederlandse 
meetinstrumenten zijn om motivatie te meten. Er zijn wel betrouwbare en valide 
vragenlijsten geconstrueerd maar informatie over gemiddelde motivatiescores 
naar verschillende variabelen (geslacht, leeftijd, schooltype, etc.) is nog niet 
voorhanden. Men stelt dat er een acute behoefte is aan normtabellen. De onder-
staande instrumenten voor het meten van motivatie en andere kenmerken zijn in 
de bijlage opgenomen: 

- Nederlandse Academische Zelfregulatie vragenlijst 
- Presentatiedoelenvragenlijst 
- Schoolvragenlijst 
- School Attitude Questionnaire Internet 
- CBSA 
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2.8 Welke andere instrumenten zijn er? 
 
Bij het beantwoorden van de vraag welke instrumenten er reeds bestaan om talen-
ten van leerlingen op elk niveau te kunnen herkennen (algemeen en/of per 
schoolvak), met de nadruk op cognitief talent kunnen we niet om de schoolprak-
tijk van het voortgezet onderwijs heen. Inherent aan het onderwijs is het toetsen, 
het evalueren van prestaties van leerlingen. Dat gebeurt van oudsher summatief 
om te controleren of de kennis of vaardigheden voldoende aangebracht zijn, en in 
toenemende mate formatief door ook te kijken naar de ontwikkeling van het leer-
proces en de leerling als geheel. Digitale portfolio’s spelen een rol in dat laatste 
naast de observaties van de docent tijdens de les. Leerlingvolgsystemen pogen zo 
goed mogelijk prestaties vast te leggen om interventies te kunnen plegen als dat in 
verband met problemen nodig is. Het elektronische leerdossier beoogt de uitwis-
seling van leergegevens tussen verschillende instituten te vergemakkelijken om 
aan een warme overdracht en beter doorlopende leerlijnen bij te dragen.  
Veel van deze instrumenten zijn in handen van de individuele (vak)docent, een 
mentor, de gezamenlijke leraren van een klas of van de school als geheel. Dat ge-
geven doet ons besluiten om deze zaken onder te brengen in het hoofdstuk waar 
we de vraag naar kennis en vaardigheden van docenten onder de loep nemen. We 
nemen tevens de vraag mee of en hoe kennis en vaardigheden van docenten uit-
gebreid kunnen en moeten worden. 
 
 
2.9 Hiaten 

 
In het voorgaande is een scala aan instrumenten de revue gepasseerd die ingezet 
kunnen worden om bepaalde aspecten van ‘talent’ zichtbaar te maken. Talent als 
geheel kan niet gemeten worden, deels omdat het niet helder is wat we precies 
onder talent moeten verstaan, en deels omdat het wel duidelijk is dat talent uit 
veel verschillende onderdelen bestaat en verschillende achtergronden kan hebben. 
Het lijkt er niet op dat we al die onderdelen in een formule kunnen brengen en dat 
we dan een soort Talent Quotiënt zouden hebben. Bovendien wil het niet hebben 
van talent op een bepaalde leeftijd, als we dit al zouden kunnen zeggen, niet zeg-
gen dat dat talent later niet tot ontwikkeling komt. Men zou kunnen zeggen dat ta-



Maatwerk Voor Latente Talenten 
 
 

 44

                                                

lent als deels ongrijpbaar fenomeen of onduidelijk begrip nog steeds een hiaat 
vertegenwoordigt.  
 
Veel van de hier beschreven instrumenten zijn beschikbaar gekomen vanuit dia-
gnostische achtergronden. Deze instrumenten zijn bij voorkeur genormeerd en 
hun inzet geprotocolleerd. Bij afname dient men zich precies aan het protocol te 
houden om een juiste diagnose te stellen. Dat geldt ook voor een bijpassende in-
terventie die naar aanleiding van de diagnose wordt geïmplementeerd. Als er geen 
‘treatment integrity’ of ‘treatment fidelity’ is, kan een verkeerde diagnose of een 
verkeerde ‘behandeling’ het resultaat zijn, en dit terwijl deze trouw een belangrij-
ke voorspeller is van succes. En het is bekend dat zorgvuldig ontworpen interven-
ties tijdens hun implementatie op de werkvloer van onderwijs aan slijtage 
onderhevig zijn, juist omdat men zich minder aan het protocol houdt (Junger et al, 
2006). Dit doet de vraag rijzen of de instrumenten wel in het voortgezet onderwijs 
toegepast kunnen worden, althans zonder bijbehorende begeleiding van de des-
kundige.  
 
De instrumenten die onderdelen van talent in kaart kunnen brengen, zoals voor in-
telligentie, leerpotentieel, motivatie, executieve functies, lijken überhaupt moei-
lijk direct toepasbaar in het voortgezet onderwijs, door bijvoorbeeld hun vraaglast 
en tijdsinvestering. Vooral leerpotentieelmetingen zijn veelbelovend, maar in-
strumenten voor deze leeftijdsgroep ontbreken nog.  
 
De vraag is of er wellicht instrumenten geschikt gemaakt kunnen voor gebruik 
door docenten of andere schoolse actoren. Die instrumenten zouden niet noodza-
kelijkerwijs genormeerd behoeven te zijn omdat zij dan niet gericht zijn op dia-
gnose maar op signaleren. De gedachte is dat docenten dan hun handelen kunnen 
verbeteren. In onderzoek in het kader van de Expeditie Durven, Delen, Doen 
worden bijvoorbeeld ‘kijkwijzers’ ontwikkeld met behulp waarvan docenten (be-
ter) gedrag van leerlingen kunnen observeren1. Wellicht is het ook mogelijk in-
strumenten voor gebruik door leerlingen zelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld in de 

 
1  Dit is onderzoek dat verricht wordt door het SCO-Kohnstamm Instituut in samenwerking 

met de Vrije Universiteit.   
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vorm van web-based tools om zelf aspecten van bekwaamheid, begaafdheid of 
motivatie te bepalen en te evalueren.  
 
In het voortgezet onderwijs wordt uiteraard veel getoetst. Maar deze toetsen zijn 
vrijwel altijd vakgebonden. Na de CITO-toets aan het eind van de basisschool 
wordt er eigenlijk niet meer afzonderlijk gekeken naar (de ontwikkeling van) be-
gaafdheidsfactoren en niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken van alle leer-
lingen. Gezien de ontwikkelingen in onderzoek, onder meer naar vroeg- en 
laatbloeiers, valt te overwegen te onderzoeken of dit type toetsen ook voor leer-
lingen in het voortgezet onderwijs nuttig kan zijn met het oog op het beter inspe-
len van de school op de (on)mogelijkheden van deze leerlingen. 
 
Tot slot hebben we in het voorgaande aangegeven dat uit onderzoek blijkt dat ten 
aanzien van het verhogen van motivatie het belangrijkste is leerlingen les te geven 
over hoe motivatie werkt en hoe dit hen beïnvloedt. Op deze wijze krijgt men 
meer grip op hoe eigen processen van denken en handelen werken en ze aan te 
wenden om meer succes te creëren in het leren. Wellicht geldt dit voor alle aspec-
ten van talent op elk niveau: lesgeven over talent, over denken, over leren, over 
motivatie, zodat leerlingen beter begrijpen wat het is, hoe het werkt, en wat je 
moet doen om talenten verder te ontwikkelen, kan mogelijk een effectieve metho-
de zijn om leerlingen te helpen reflecteren op het doorlopen van het onderwijs-
leerproces op school.  
 
 
2.10 Conclusies 

 
In het voorgaande zijn reeds enige concluderende maar ook tentatieve opmerkin-
gen gemaakt. Het is niet eenvoudig om heldere conclusies te trekken ten aanzien 
van de eerste onderzoeksvraag.  
 
We hebben getracht het concept ‘talent’ nader te verhelderen, nadat we in de in-
leiding al enige richtingen hadden geschetst. We hebben gezien dat talent ener-
zijds over uitblinken gaat, excelleren, duidelijk beter zijn dan anderen, maar 
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anderzijds en veel breder draait om het benutten van potentieel op alle niveaus. 
Dat betekent onder andere dat onderpresteren voorkomen moet worden. 
 
Verder is talent misschien wel in aanleg gegeven, maar kan alleen door inspan-
ning ontwikkeld worden. Dat betekent dat de factor motivatie en inzet dus van 
groot belang is. Hoewel extrinsieke motivatie niet over het hoofd moet worden 
gezien, laat intrinsieke motivatie leerlingen het meest effectief leren. Het onder-
wijs moet dus op zoek naar de mechanismen die intrinsieke motivatie oproepen. 
In de volgende hoofdstukken komen we hier op terug.  
 
Uit onderzoek in binnen- en buitenland blijkt een dip in de leermotivatie van jon-
geren in de leeftijd dat zij het voortgezet onderwijs bezoeken. We hebben daar-
voor verschillende verklaringen gegeven. Een daarvan verklaart de afname in 
motivatie uit een afnemende fit tussen de school, en dan vooral het optreden van 
docenten, en de ontwikkeling van de adolescente leerling. Afname in motivatie 
kan samenhangen met een afnemende interesse in school, een afnemend belang 
van de school in de leefwereld van de leerling en een verminderd gevoel van uit-
daging door de school. Het is niet makkelijk om leerlingen in het voortgezet on-
derwijs betrokken te krijgen bij het leren voor en op school. Daarbij is de 
vrijetijdsbesteding een duidelijke concurrent van de inzet voor school.  
 
Talent wordt niet bij alle leerlingen op hetzelfde moment zichtbaar: het is in het 
voortgezet onderwijs belangrijk om alert te zijn op laatbloeiers, en te vroege con-
clusies ten aanzien van op het oog tekortschietende leerpotenties te voorkomen. 
De resultaten van onderzoek naar het rijpingsproces van de hersenen geven aan 
dat er in het onderwijs ruimte gemaakt zou moeten worden voor individuele af-
stemming. Ook over (te) vroege selectie en individuele afstemming is in het kader 
van dit rapport het laatste nog niet gezegd.  
 
We hebben in dit hoofdstuk de inventarisatie van instrumenten om talenten van 
leerlingen te herkennen beperkt tot diagnostische instrumenten om intelligentie, 
leervermogen, metacognitieve vaardigheden, motivatie en andere niet-cognitieve 
persoonlijkheidskenmerken te identificeren. We hebben tevens enige mogelijke 
hiaten verkend. Vragen die daarbij opkwamen zijn: 
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- Kan talent als geheel wel gemeten worden, is een Talent Quotiënt mogelijk? 
- Is inzet van huidige diagnostische instrumenten in het voortgezet onderwijs 

mogelijk en wenselijk? 
- Is het mogelijk handzame instrumenten te ontwikkelen voor gebruik in het 

voortgezet onderwijs die docenten c.q. de school in staat stellen talent beter 
of eerder te signaleren? 

- Is het mogelijk instrumenten voor bepaling van talentaspecten te ontwikkelen 
voor gebruik door leerlingen zelf? 

- Moet er in het voortgezet onderwijs meer integraal gemeten worden op de 
ontwikkeling van begaafdheidsfactoren en niet-cognitieve persoonlijkheids-
kenmerken? 

- Moet het lesprogramma in het voortgezet onderwijs aandacht besteden aan de 
verschillende aspecten van talentontwikkeling?  

 
Ten aanzien van deze vragen merken we de volgende mogelijke actiepunten op.  
1. Het onderzoeken van de haalbaarheid van het één of twee maal meten (bij 

voorbeeld aan het einde van de eerste en het einde van de derde klas) van alle 
leerlingen in het voortgezet onderwijs op (de ontwikkeling van) verschillende 
cognitieve en niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken (intelligentie, leer-
potentieel, motivatie, executieve functies, metacognitieve vaardigheden) met 
behulp van bestaand (psycho-) diagnostisch instrumentarium. Op deze wijze 
komt de diversiteit van leerlingen beter in beeld, en kan er ten aanzien van 
maatwerk en bijvoorbeeld vroeg- en laatbloeiers adequater gehandeld worden 
op niveau van beleid, school en klas.  

2. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor het aanpassen van bestaand dia-
gnostisch instrumentarium tot een signalerend (voor school en docent) c.q. re-
flectief (voor gebruik door de leerling zelf) instrumentarium. Tevens kan 
onderzocht worden of de ontwikkeling van een nieuw instrument voor talent-
herkenning tot de mogelijkheden behoort. Voor beide mogelijkheden geldt 
dat het gebruik van deze instrumenten geprotocolleerd dient te zijn: ook hier 
dient een treatment fidelity te zijn ten aanzien van inzet en interpretatie van 
uitkomsten. Hoewel de inzet nadrukkelijk niet gericht is op diagnosticeren, 
maar op verbetering van handelen van school, docent en leerling moeten ne-
gatieve neveneffecten voorkomen worden. In dit kader is het nuttig aan te 
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sluiten bij die tests die al voor gebruik door scholen en docenten geschikt zijn 
(zoals de SVL en zijn web-based versie SAQI).  

3. Indien het vorige actiepunt geëffectueerd wordt verdient het aanbeveling de 
inzet van aangepaste bestaande instrumenten of nieuwe instrumenten in een 
experimenteel onderzoeksdesign te onderzoeken op hun werkzaamheid ten 
aanzien van het herkennen van talenten en daaropvolgende interventies c.q. 
innovaties om deze talenten verder te ontplooien.  

4. Ten aanzien van talentherkenning lijkt het veelbelovend in het onderwijs 
meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen van lessen over talent en de 
verschillende constituerende elementen, zoals intelligentie, leervermogen, 
motivatie, etc. Conform datgene dat in dit hoofdstuk opgemerkt is over lessen 
rond de werking en beïnvloeding van motivatie en de evidence dat dit leidt tot 
betere leerprestaties kunnen deze lessen mogelijk bijdragen aan het (beter) 
ontwikkelen van een metacognitief instrumentarium c.q. van executieve func-
tie (in de zin van bewuste controle over denken, handelen en emotie; zie Ze-
lazo et al, 2007) bij leerlingen, zodat men beter in staat is te reflecteren op 
zichzelf en hun relatie tot leren, denken, etc. Uiteraard leent opvolging van 
dit actiepunt zich bij uitstek voor onderzoek naar de effectiviteit van deze les-
sen. Tevens heeft het implementeren van dit actiepunt gevolgen voor het re-
pertoire van de docent en het beleid van school, bestuur en overheid. Dat 
geldt overigens ook voor de andere actiepunten.  

 
Tot slot. Eén hiaat in dit hoofdstuk is de rol van docenten in het herkennen en on-
dersteunen van talent. Dat komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. Later kij-
ken we nog naar mechanismen op schoolniveau.  
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3 Kennis en vaardigheden van docenten 
 
 
 
 
3.1  Inleiding  
 
In dit hoofdstuk staat de tweede onderzoeksvraag centraal: “Welke kennis en 
vaardigheden zijn voor docenten van belang om een leeromgeving en onderwijs-
aanbod (onder andere adequate begeleiding en gedifferentieerd aanbod) te kunnen 
creëren waarin elke leerling wordt uitgedaagd echt te laten zien wat hij/zij kan 
(handelingsrepertoire)? Meer specifiek betreft het kennis en vaardigheden, waar-
over docenten dienen te beschikken, met betrekking tot het onderkennen van ta-
lenten van leerlingen, en het coachen en begeleiden van leerlingen gericht op 
stimulatie en ontwikkeling van dat talent.”  
De vraag kent zo verschillende dimensies. Het gaat om kennis en vaardigheden 
die van belang zijn voor: 

- het creëren van een voor leerlingen uitdagende leeromgeving, o.a. met 
adequate begeleiding en van uitdagend onderwijsaanbod, dat o.a. gediffe-
rentieerd is; 

- het onderkennen van talenten van leerlingen (inclusief de inzet van in-
strumenten); en 

- het coachen en begeleiden van leerlingen gericht op stimulatie en ont-
wikkeling van talent. 

Hiermee worden zowel competenties op het gebied van ontwerpen, als op het ge-
bied van signalering en herkenning, als van het begeleiden bedoeld.  
 
In dit hoofdstuk laten we vooral de praktijk aan het woord. Twaalf zogeheten 
connaisseurs zijn geïnterviewd over verschillende aspecten van talent van leerlin-
gen, kennis en vaardigheden van leraren ten aanzien van herkenning en ontplooi-
ing van talent, en over de voorwaarden die er zijn en zouden moeten zijn om 
talenten beter tot hun recht te laten komen. Tevens komen de 140 respondenten 
aan het woord die een uitbreide vragenlijst hebben ingevuld over het onderwerp 
van dit onderzoek. Tot slot zetten we er nog enige onderzoeksresultaten naast.  
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3.2 Connaisseurs 
 
Binnen het wetenschappelijke domein heeft de laatste decennia veel reflectie 
plaatsgevonden op de kloof tussen onderzoek en praktijk. Er zijn onderzoeksme-
thoden in zwang gekomen, die bedoeld zijn om leraren stem te geven (Elbaz, 
1997) en die pogen om de werkelijkheid waarin leraren zich dagelijks bevinden 
goed te representeren (Doyle, 1997; Bulterman-Bos, 2004). Het perspectief van 
de leraar – de belangrijkste actor in het onderwijsveld – staat daarbij centraal. De-
ze nieuwe benadering bedient zich van kwalitatieve methoden. 
 
3.2.1 Methode en selectie van respondenten 
Om meer te weten te komen over de manier waarop docenten talenten herkennen 
en over de kennis en vaardigheden die docenten nodig hebben om talentvolle leer-
lingen op elk niveau uit te kunnen dagen, zijn gesprekken gevoerd met twaalf zo-
geheten connaisseurs, acht vrouwen en vier mannen. Connaisseurs zijn in dit 
geval leraren die goed bekend staan vanwege hun vaardigheden om met (talent-
volle) leerlingen om te gaan. Connaisseurs zijn dus altijd op aanbeveling van ie-
mand anders uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Deze verwijzers 
zijn onder andere lerarenopleiders, schooldirecties, onderzoekers, onderwijson-
dersteuners of andere goede leraren. Met deze connaisseurs zijn semi-open (diep-
te)-interviews gehouden over het herkennen en tot ontwikkeling brengen van 
talenten en over de mechanismen die maken dat leerlingen verantwoordelijkheid 
nemen voor de ontwikkeling van hun talent. Omdat de gesprekken op het dage-
lijkse handelen van leraren zijn toegespitst, zitten de gesprekken vol met kleine 
verhaaltjes en vormen eigenlijk ook een groot verhaal op zichzelf. 
In bijna alle gevallen zijn de connaisseurs zeer ervaren leraren, die al heel veel in 
het onderwijs gezien hebben. Twee van de connaisseurs die ons zijn aangeraden, 
zijn juist hele jonge leraren die pas in hun derde jaar zitten. Vanuit de veronder-
stelling dat deze jonge connaisseurs, die wat leeftijd betreft heel dicht bij leerlin-
gen staan, mogelijk iets aan het onderzoek zouden kunnen toevoegen, hebben wij 
er bewust voor gekozen om deze jonge leraren in het onderzoek te betrekken. Een 
focus op ervaring alléén zou te beperkt kunnen zijn. Tegenover deze twee 
‘nieuwkomers’ staan twee andere connaisseurs die aan het einde van hun loop-
baan gekomen zijn. 
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Veel connaisseurs zijn bevlogen en investeren veel vrije tijd in hun werk. Vaak 
zijn ze zeer actief in de ontwikkeling van hun vak, bijvoorbeeld in beroepsvereni-
gingen, door het schrijven van vakdidactische literatuur, als methodemaker, door 
het geven van cursussen of doordat ze ook nog aan een lerarenopleiding verbon-
den zijn. Eén leraar is ooit docent van het jaar geworden. Onder de twaalf con-
naisseurs bevinden zich ook ‘gewone’ docenten, die buiten de school geen andere 
taken vervullen. De meeste docenten werken parttime; slechts een enkeling heeft 
een fulltime baan.  
Sommige connaisseurs geven meer in de onderbouw les, terwijl anderen vooral in 
de bovenbouw lesgeven. We hebben gezocht naar een enigszins evenwichtige 
verdeling tussen mensen die in het vmbo werken en die in havo-vwo werken. 
Twee connaisseurs hebben een pabo-opleiding, drie hebben een tweedegraads be-
voegdheid en zeven zijn eerstegraads bevoegd. De laatsten zijn dus wat overver-
tegenwoordigd.  
De ervaring van de connaisseurs wordt mede bepaald door het vak dat zij geven. 
Vanwege de prioriteit die in het huidige beleid gegeven wordt aan basisvaardig-
heden, hebben wij er in overleg met het ministerie voor gezorgd dat leraren Ne-
derlands en wiskunde goed vertegenwoordigd zijn.  
 
vak vmbo havo-vwo 
Wiskunde   2v, 1m 
Nederlands 2v 2v 
Engels m  
Frans  v 
Aardrijkskunde  v 
Mens en Maatschappij m  
Informatica m  

v=vrouw; m=man 
 
3.2.2 Dataverzameling 
Aan de hand van de onderzoeksvragen die door het ministerie zijn geformuleerd, 
is een gespreksformat gemaakt. Connaisseurs hebben dit format allemaal van te 
voren ontvangen, zodat ze zich op het gesprek konden voorbereiden. Terwijl het 
format leidraad is geweest voor het gesprek, heeft de onderzoeker geprobeerd om 
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het eigen verhaal van de leraar zo goed mogelijk naar voren te laten komen. Zij 
heeft doorgevraagd, zodat zij zich een beeld kon vormen van de praktijksituatie 
waarin deze docent zich bevindt en van de manier waarop deze docent te werk 
gaat.  
Bij het verwerken van de gesprekken is een aantal stappen doorlopen, die erg lij-
ken op de ‘klassieke’ manieren van kwalitatieve dataverwerking (Miles & 
Huberman, 1994; Robson, 2007). De eerste stap was registreren: de gesprekken 
zijn opgenomen (en vormen een audit trail, (Robson, 2007)) en in samenvatting 
op schrift gesteld. Vervolgens zijn de gegevens gecategoriseerd naar de topics van 
de interviewleidraad. Omdat een onderdeel van een verhaal vaak betrekking heeft 
op meerdere dimensies, is deze categorisering niet uitsluitend omdat een fragment 
op meerdere plaatsen kan passen. Tijdens de verdere verwerking heeft de inter-
viewer dus wel steeds geprobeerd om het geheel van het verhaal in het oog te 
houden. Na de fase van categorisering zijn de data van verschillende leraren naast 
elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. Zo zijn topics naar voren gekomen, die 
belangrijk bleken om het proces van talentherkenning en talentontwikkeling te 
kunnen beschrijven. Die topics vormen de kopjes van het verhaal dat hierna volgt. 
Aan de hand van fragmenten uit de gesprekken hebben de topics inhoud gekre-
gen. In bepaalde gevallen zijn fragmenten teruggezocht in het audio-document en 
letterlijk opgeschreven. De volgende fase in de dataverwerking was reflecteren: 
de concrete gegevens uit de interviews zijn op een hoger abstractieniveau ge-
bracht en in verband gebracht met wetenschappelijke literatuur. Daarom eindigen 
de hoofdstukken met een paragraaf “Samenvatting en reflectie.” Op deze manier 
is een praktijktheorie tot stand gekomen. Na deze fase volgde de fase van contro-
leren. De praktijktheorie is aan de connaisseurs voorgelegd (bij wijze van member 
check, Robson, 2007). Daarbij is aan de connaisseurs de vraag voorgelegd of zij 
het eens waren met de strekking van de praktijktheorie: werd de problematiek van 
talentherkenning en talentontwikkeling op een zinnige manier aan de orde ge-
steld? Alle twaalf connaisseurs hebben instemmend gereageerd. Een aanzienlijk 
deel was (zeer) enthousiast.  
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3.3 Talenten herkennen 
 
Gedurende het gesprek is benadrukt dat het onderzoek gaat om uitblinken op elk 
niveau. Daarmee heeft het gesprek betrekking op de leerling die uitblinkt in ver-
gelijking tot zijn of haar klasgenoten, maar ook op de leerling van wie de leraar 
vermoedt dat hij of zij meer kan presteren dan er momenteel uitkomt. Hoe herkent 
een leraar talent? 
 
3.3.1 In bepaalde gevallen is talent duidelijk te herkennen 
Voor het herkennen van talenten is tijd nodig. “Je ziet ze niet meteen, je hebt het 
niet meteen in de gaten. Bij mij duurt het altijd een maandje voordat ik alle na-
men ken en een beeld heb gevormd van het individu achter de groep. In de loop 
van de tijd zijn er altijd wel een paar die zich onderscheiden voor wiskunde.” Bij 
sommige leerlingen ligt hun talent er ‘dik bovenop’. “Er zijn leerlingen die heel 
goed kunnen schrijven, creatief of zakelijk. Ik heb bijvoorbeeld een leerling die 
een column schrijft voor een leerlingenblad. Zij heeft mij gevraagd of ik naar 
haar werk wil kijken. Tegenwoordig doe ik dat niet alleen achteraf, maar ook 
voordat de column gepubliceerd wordt.” Aandacht aan deze uitzonderlijke leer-
lingen wordt vaak buiten de reguliere lessen om gegeven. “Ik heb nu de meest ta-
lentvolle leerling die ik ooit gehad heb. Met haar loop ik een apart programma. 
Ze heeft een examen voorbereid waarmee ze ook toegang krijgt tot Franse univer-
siteiten. Ze hoeft niet alle lessen bij te wonen.” Sommige vakken worden bij uit-
stek door uitblinkers gekozen. “ De uitblinkers bij mij hebben allemaal wiskunde 
D gekozen. Die wiskunde D-klas is dus een klas vol uitblinkers.”  
Speciale vakken voor talentvolle leerlingen, zoals wiskunde-D, kennen andere 
vakken niet. De meeste leraren hebben te maken met klassen waarin een enkeling 
zich van de anderen onderscheidt. “Sommige van mijn leerlingen doen in de klas 
stoer mee met de anderen, maar je ziet aan hun werk dat ze serieus werken. Ze 
maken samenvattingen, stellen bepaalde vragen, je merkt dat ze het goed in hun 
hoofd hebben.” Vrijwel in iedere klas bevinden zich zulke leerlingen. “Er zijn 
leerlingen die kritisch zijn, goed kunnen schrijven, meedenken met de stof.” 
Docenten herkennen talenten door de vragen die leerlingen stellen, door het werk 
dat ze doen, door de oplossingsstrategieën die ze gebruiken, door hun buitenge-
wone interesse die ze ten toon spreiden. Op toetsen halen deze leerlingen vaak 
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hoge cijfers. De talenten die deze eerstegraads docenten in hun klas ontdekken, 
liggen vaak in het verlengde van het vak dat zij geven: een leerling is goed in een 
taal, een leerling is goed in wiskunde, of kan goed schrijven in het Nederlands.  
Ook in het vmbo komt het voor dat leerlingen door hun werkhouding in de resul-
taten van hun werk ‘boven komen drijven’. Toch hanteren leraren in het vmbo 
vaak een bredere invulling van het begrip ‘talent’. Eén van de connaisseurs maakt 
onderscheid in ‘talent naar niveau’ en ‘talent naar aard’. Met talent naar niveau 
bedoelt hij talent dat in het verlengde ligt van de vakinhoud. Met ‘talent naar 
aard’ bedoelt hij talent dat in het verlengde ligt van de beroepspraktijk. “Een 
meisje kwam bij mij binnen op het vmbo als een eigengereid en brutaal kind, ie-
mand met een eigen stijl. Ze werd snel bestempeld als lastig. Ik dacht: ik ga eens 
kijken naar het ego van dat kind. Ze was zeer getalenteerd, zowel naar aard als 
naar niveau. Het bleek dat ze naar de toneelschool wilde. Toen heb ik voor haar 
een programma gemaakt zodat ze kon doorstromen naar de havo.” In het vmbo is 
men meer geneigd om naar de hele persoon te kijken. “Ik heb een leerling die uit-
blinkt op sociaal gebied. Hij heeft een heel scherp oog voor dingen die in de 
groep gebeuren, ziet snel wat nodig is en heeft verantwoordelijkheidsgevoel voor 
de hele groep.” Leraren zijn meer bezig met talenten van leerlingen die buiten 
hun eigen vakgebied liggen. “Ik heb een leerling die uitblinkt in sport. Hij heeft 
zijn maatschappelijke stage daarbij aan laten sluiten, heeft al op scholen lesgege-
ven. Daar zie je een docent lichamelijke opvoeding uit voortkomen. Je ziet het ook 
aan zijn presentaties en aan hoe hij groepswerk organiseert.”  
Het herkennen van talent is dus in bepaalde gevallen eenvoudig, omdat de leer-
lingen actief bezig zijn om hun talent te ontwikkelen. Wanneer leerlingen talenten 
hebben die in het verlengde liggen van de opdracht of van de vakinhoud, zal dit 
op een gegeven moment vanzelf blijken. Na verloop van tijd komen de talenten 
vanzelf boven drijven. Talentherkenning is geen kunst.  
 
3.3.2 Verder kijken dan de cijfers 
De talenten van leerlingen worden in veel gevallen adequaat weerspiegeld door 
hun cijfers. Toch staat een hoog cijfer lang niet altijd voor een talent, maar kun-
nen ook staan voor de mate waarin de leerling de aangeboden leerstof adequaat 
kan reproduceren. Lage cijfers hoeven niet te betekenen dat de leerling geen ta-
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lent heeft. Leraren moeten dus door de cijfers heenkijken en hun aandacht bepa-
len bij het ‘authentieke’ werk van leerlingen.  
Als het gaat om talentherkenning en talentontwikkeling, zijn veel connaisseurs 
geneigd om het belang van cijfers te relativeren. Sommigen zijn zelfs van mening 
dat de zesjescultuur een gevolg is van de cijfercultuur. “De zesjescultuur is er 
door onze manier van toetsen. Op het moment dat een 6 voldoende is, waarom 
zou je dan nog meer doen? Maar als iemand echt moet laten zien wat hij of zij 
zelf kan, dan blijft hij niet hangen in de zesjescultuur.” De leraar die hier aan het 
woord is, geeft wiskunde D op het vwo. Een vergelijkbare opvatting komt van 
een vmbo-leraar:”Dat hele cijfers geven is een farce. We moeten het doen – ik 
doe er ook aan mee – maar het is een momentopname die niets over het volgende 
moment zegt. Ik geloof meer in een andere meting. Een portfolio dat begint in de 
basisschool. Zicht krijgen op de ontwikkeling. Een zesjescultuur hebben we zelf 
gecreëerd. Als talenten niet tot ontwikkeling komen, komt dat doordat de talenten 
niet worden gezien en het onderwijs zo wordt ingericht dat die talenten geen kans 
krijgen omdat alles gefocust is op die twee intelligenties.” De relativering van 
toetsen en toetsresultaten voor talentherkenning is opvallend. “Met reproductief 
toetsen ontdek je geen talent.” Het lijkt erop dat connaisseurs onder ‘talentont-
wikkeling’ iets verstaan dat dieper gaat dan alleen het halen van goede cij-
fers.“Een diploma halen is niet hetzelfde als talentontwikkeling.” Het behalen van 
de norm is niet hetzelfde als het ontwikkelen van talent. “Wat is een cijfer? Wij 
hebben toetsen die bij de methode horen, met schoolbrede normering. Ze zijn be-
langrijk voor de overgang, maar voor de talentontwikkeling?”  
De resultaten van een toets kunnen een foutief beeld geven van wat de leerling 
werkelijk kan.“Je merkt vaak dat leerlingen niet weten op welk deel van de stof 
de vraag slaat. Toetsen representeren lang niet altijd de kennis die leerlingen 
hebben opgedaan.” De resultaten van toetsen worden mede bepaald door de mate 
waarin de leerlingen aan een bepaalde manier van toetsing gewend zijn. “Alleen 
maar ‘time-restricted tests’ zijn niet bevorderlijk om de talenten van leerlingen te 
ontwikkelen. Vooral meisjes hebben het er moeilijk mee als het er heel erg op aan 
komt dat ze binnen en bepaalde tijd klaar moeten zijn. Er moet diagnostisch ge-
toetst worden, zodat de leerling weet op welke manier hij afgevraagd gaat wor-
den en het niveau kan inschatten.” Toetsen doen vaak onrecht aan de eigenheid 
van de leerling en zijn talenten. ”Bijvoorbeeld een jongen zit voor de tweede keer 
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in Atheneum 5. Daar scoort hij heel slecht. Ik hoor op de rapportvergadering dat 
ouders ervan uitgingen – daar waren vanuit de basisschool bewijzen voor - dat de 
jongen hoogbegaafd zou zijn. Ik merk het wel bij zijn aandacht tijdens literatuur-
lessen. Terwijl steeds minder leerlingen daar aandacht voor beginnen te krijgen, 
heeft hij die aandacht wel degelijk! Waarschijnlijk wordt deze jongen op bepaal-
de dingen afgerekend… Als ik het er met hem over heb, zegt hij: thuis kon ik het, 
maar bij de toets kon ik het niet. Ik denk dat er toch meer in zit dan je in de les-
praktijk aan mogelijkheden hebt om eruit te halen.” 
De poging om de talenten van leerlingen te meten via een toets is een poging om 
het bijzondere te vatten in het algemene. Omdat het profiel van talentvolle leer-
lingen kan afwijken van het profiel van een gemiddelde leerling, kan het zijn dat 
resultaten op gestandaardiseerde toetsen geen betrouwbare indicator vormen van 
de talenten van leerlingen. De onderstaande reactie is van een lerares wiskunde, 
die wiskunde D geeft en dus te maken heeft met bij uitstek getalenteerde leerlin-
gen op het gebied van wiskunde. De leerlingen maken voor dit vak een portfolio. 
“Een som op een toets lijkt altijd op een som in het boek. Je toetst of de leerlingen 
die vaardigheden voldoende geoefend hebben, zodat ze die vaardigheden kunnen 
reproduceren. Bij een portfolio kun je dieper gaan dan de platte dingen die ge-
leerd moeten worden. Je meet ook enthousiasme, of ze er graag mee bezig zijn, of 
ze uit zichzelf een stap extra willen doen. Leerlingen kunnen beter laten zien wat 
ze kunnen – en je kunt leerlingen zelf de onderwerpen laten kiezen. Maar de be-
oordeling van een portfolio is subjectiever. Je kunt je moeilijker verantwoorden 
naar anderen. Is de een beter dan de ander? Maar dat blijft moeilijk. Ik zou zelf 
graag meer met portfolio willen werken, maar de sectie wil het niet.” Een portfo-
lio is een vorm van ‘authentiek’ toetsen: de waarde van het werk van leerlingen 
wordt uitgedrukt door het werk zelf, maar wordt niet in een cijfer vertaald.  
Als het gaat om de rol die cijfers spelen bij talentherkenning, leggen de connais-
seurs verschillende accenten: de een is meer geneigd dan de ander om de toetsre-
sultaten te relativeren. Allen zijn echter van mening dat talentherkenning van 
leraren vraagt dat zij verder kijken dan de cijfers. 
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3.3.3 Gevarieerde opdrachten 
Vaak komt het voor dat de talenten van leerlingen in eerste instantie verborgen 
blijven. De leraar staat voor de opdracht om dat talent tóch te ontdekken. Hoe 
doen leraren dat?  
Ik had een leerling in 4-V, een goedwillende jongen, die maar met moeite vol-
doendes haalde. Dat had te maken met basisvaardigheden. Dingen te snel willen, 
niet goed op papier schrijven. In de vijfde klas nam bij deel aan de wiskunde B-
dag (een dag die georganiseerd wordt door het Freudenthalinstituut en waar 
meerdere scholen aan deelnemen). Hij had niet meteen een groepje, bleef met 
twee anderen over. Die drie jongens heb ik aan elkaar gekoppeld wat wonder bo-
ven wonder perfect ging. Ze kregen een hele nieuwe taak: er komt een tekst met 
een probleem en leerlingen hebben de hele dag de tijd om zich in de problematiek 
te verdiepen. Er is geen voorkennis voor nodig. Het eerste deel is opbouwend en 
verkennend van aard, terwijl het laatste deel gericht is op onderzoek en meer van 
de leerlingen vraagt. Het gaat soms zo diep dat de docenten ook niet meteen de 
kop en de staart van het probleem zien. Een opmerkelijke uitdaging dus! Deze 
jongen nam de leiding. Ik heb me verbaasd over zijn kwaliteiten. Hij deed het echt 
hartstikke goed zodat het groepje als een van de beste uit de bus kwam. Wat in-
houd betreft scoorde hij beter dan bij zijn reguliere werk. Bij het schoolwerk 
kwam het er niet uit omdat er in het verleden dingen niet goed waren geweest in 
de opbouw.” 
Vrijwel alle connaisseurs benadrukken het belang van gevarieerde, vaak open op-
drachten. Die variatie kan, zoals het bovenstaande vignet laat zien, in het verleng-
de van de vakinhoud liggen. Een talentvolle leerling is niet de leerling die de 
leerstof minutieus kan reproduceren, maar creatief met een bepaalde vakinhoud 
om kan gaan. Open opdrachten kunnen daarom een goede gelegenheid bieden 
waarbij de leerling een stap extra kan doen en iets van zichzelf kan laten zien. 
“Bij een type opdracht waar de leerling zelf iets van mag maken, zie je vaak dat 
de leerling meer van zichzelf geeft. Hun talenten blijken tijdens vrijere opdrach-
ten.” Het werk van talentvolle leerlingen wekt verbazing. “Ik doe mee met een 
project voor de 4e klassen, waarin de leerlingen de luchtkwaliteit meten. Ze moe-
ten zelf met een plan komen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Je krijgt hele ver-
rassende plannen, waarbij je merkt dat de kinderen een vorm van talent hebben.” 
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Hoe meer variatie, hoe groter de kans dat er verschillende talenten worden aange-
boord. “Ik doe verschillende werkvormen op verschillende manieren. Alle vaar-
digheden komen een keer aan bod, bijvoorbeeld presenteren, uitleg geven. Dan 
hoop ik dat ik iets biedt dat aansluit bij de leerling.”  
Bij het ene vak ligt de nadruk meer op reproductie dan op het andere vak. Voor 
het leren van vreemde talen is vereist dat de leerling het systeem van de taal goed 
toepast. De ingangen van leerlingen om bij dat systeem te komen, verschillen. 
Diverse leraren benadrukken (in dit verband) het belang van meervoudige intelli-
gentie. Hoe meer ingangen, hoe meer talenten aangeboord worden. “Ik werk met 
Multiple Intelligence en ben bezig met activerende didactiek. Binnen een lessen-
serie zoek ik altijd naar de acht ingangen. Per les worden bij mij minimaal drie 
intelligenties geprikkeld.”  
Door een variatie aan opdrachten aan te bieden, scheppen leraren een conditie die 
maakt dat talenten zichtbaar kunnen worden. Hoe gevarieerder de opdrachten, des 
te groter de kans dat er iets bij dat bij een individuele leerling past. Hoe opener de 
opdracht, des te meer gelegenheid voor de leerling om iets origineels te laten zien. 
 
3.3.4 Gevarieerde situaties 
Wanneer leraar en leerling met elkaar bezig zijn in een situatie die afwijkt van de 
traditionele klassensituatie, kunnen zich talenten openbaren die in de reguliere si-
tuatie niet blijken. “Ik voer wel eens socratische gesprekken in mijn vmbo-
klassen. Dan bedenken we filosofische vragen aan de hand van een maatschappe-
lijk onderwerp. Terwijl de andere leerlingen in het domein aan het werk zijn, haal 
ik er dan steeds groepjes van acht uit. Ik heb een leerling die vaak storend aan-
wezig is en niet actief meedoet in de les. Hij trekt zich terug en houdt zich bezig 
met andere dingen. We spraken over de vraag: waarom raken mensen verslaafd? 
Iedereen kwam met voorbeelden en we dwaalden af. Ik had mij voorgenomen dat 
ik als leraar het initiatief bij de leerlingen wilde laten. Dat voelde deze leerling 
aan en zei: laten we eerst bepalen wat we bedoelen met verslaafd. Bedoelen we 
verslaafd in positieve of in negatieve zin? Normaal doet hij niet mee en doet zijn 
mond niet open, maar nu trad hij op een positieve manier op de voorgrond. Ik zag 
een andere kant van die jongen, die klassikaal niet goed meedeed, maar in een 
klein groepje wel goed uit de bus kwam. Ik heb hem erop aangesproken en gezegd 
dat dit heel positief was. Dat dit een niveau was dat ik niet had verwacht!” De va-
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riatie in situatie maakte een talent zichtbaar dat tijdens de reguliere les niet naar 
voren kwam. De bovenstaande leraar had de mogelijkheid om in kleine groepjes 
te werken. De mogelijkheid voor leraren om talenten te herkennen raakt dus aan 
de faciliteiten die zij hebben om in verschillende situaties – in dit geval in kleine-
re groepen – met leerlingen bezig te zijn. Variatie in situatie kan ook ontstaan tij-
dens projectweken of tijdens de (maatschappelijke) stage.“Achter hun boek in de 
klas zitten ze ingepakt in het kooitje. Het is goed als leerlingen daar eens uit kun-
nen. Vorig jaar stond er zo’n wurm van een kind een psychiatrische inrichting te 
bellen, want ze wilde daar stage lopen. Een klein, stil meisje staat dan ineens zelf-
standig een gesprek te voeren. Daar heb ik van genoten.”  
Buitenschoolse activiteiten kunnen van groot belang zijn bij het ontdekken van ta-
lent. 
“Ik had een jongen die met de meeste docenten uitgepraat was. Als er rottigheid 
was, was hij er meestal bij betrokken. Iedereen was negatief over hem. Hij was 
ook nog eens Antilliaan; daar zijn de media ook nog negatief over. Op een keer 
gingen we met elkaar naar een dag van het leger, een soort gratis survival. Deze 
jongen ontpopte zich tot een natuurlijk leider. Hij sprak de watjes moed in als ze 
iets niet durfden. Aan het eind van de dag zei de kapitein dat hem één jongen op-
gevallen was met wie hij graag nader in contact zou komen. Die jongen is later 
commando geworden en heeft vreselijk hoog gescoord. Natuurlijk leiderschap. 
Nooit gedacht!” 
Wanneer de schoolse situatie wordt ontstegen, stijgt de kans dat de niet-schoolse 
talenten van leerlingen zichtbaar worden. Toch is variatie in situatie ook belang-
rijk voor het ontdekken van ‘talent naar niveau’ dat in het verlengde van de vak-
inhoud ligt. Voor het vak wiskunde bestaan activiteiten die de lessenstructuur 
doorbreken, bijvoorbeeld de wiskunde B-dag. Daarnaast bestaan er activiteiten 
die buiten de school plaatsvinden, bijvoorbeeld de wiskundeolympiade. Dankzij 
deze niet-reguliere activiteiten zien leraren soms talenten die tijdens de reguliere 
les minder naar voren komen. 
 
3.3.5 De pedagogische relatie als het hart van talentherkenning 
Het belang van de pedagogische relatie voor het herkennen van talenten vormt 
een belangrijke gemeenschappelijke noemer van alle gesprekken. De mate waarin 
leraren in staat zijn om talenten te herkennen, hangt nauw samen met de mate 
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waarin zij in staat zijn om leerlingen te bereiken. In figuurlijke zin ‘tast’ de leraar 
de leerling af en probeert bij de leerling een ingang te vinden. Dat is een proces 
van elkaar leren kennen. Elkaar leren vertrouwen. De zoektocht kan verrassende 
gevolgen hebben: leerlingen die plotseling ‘aanhaken’ en daarmee hun eigen ta-
lenten aanboren. “In mijn nieuwe 5 vwo-groep zat een dyslectische jongen, echt 
dyslectisch, die er heel vaak uitgestuurd wordt omdat hij graag docenten onder-
breekt. Hij kwam bij me binnen met de mededeling: ik moest Frans of Duits kie-
zen en ik wist het niet, dus heb ik maar Frans gekozen, maar ik kan het niet. Op 
zijn eerste toets haalde hij een onvoldoende. Ik werk vanuit het benoemen van de 
kernkwaliteiten van mensen. Dus ben ik langzaam begonnen met het benoemen 
van de positieve dingen. Veel meekijken over zijn schouder, wat doe je dat goed. 
Hem iets laten lezen. Wat een goede uitspraak. Ik heb hem dus heel veel aandacht 
gegeven. Volgens mij kun je meer dan je laat zien. Ik zou graag willen dat jij mij 
laat zien wat jij kan. Bij de toets daarop had hij meer dan een 7. Toen hij in de les 
kwam, lag er een grote mars op zijn bureau, die ik voor hem had gekocht. Ik heb 
hem laten merken dat ik heel erg trots op hem was. De toets daarop was ook 
goed. Ik heb contact gelegd met zijn moeder – en heb nog steeds veel contact via 
de telefoon. We hebben afgesproken dat hij de onvoldoende van het begin mag 
over doen, daar komt hij nu ook zelf mee. Als een leerling zich gezien voelt en je 
gaat dat uitbouwen, dan komt een leerling steeds verder.“ 
Behalve een relationeel aspect, heeft deze zoektocht ook een vakinhoudelijk as-
pect: met (interessante) vakinhoud probeert de leraar de leerling te raken. “Som-
mige leerlingen zijn alleen maar gecharmeerd van paardrijden. Dan weet ik het 
toch zo te draaien dat bij het uitzetten van een springconcours een stukje wiskun-
de in zit en dat ze dat toch leuk vinden om te doen en dan worden ze als nog en-
thousiast.”  
De zoektocht heeft ook een vakdidactisch aspect: “Ik zorg heel erg voor afwisse-
ling binnen de lesactiviteiten. Als ik drie oefeningen uit het werkboek na moet kij-
ken, doe ik dat nooit op alle drie dezelfde manier. Gisteren had ik mijn derde klas. 
Toen zeiden ze: wilt u ons overhoren zoals de vorige keer? Daar hebben we heel 
veel van geleerd. Ik had de werkvorm” binnencirkel buitencirkel” met ze gedaan. 
Dat is een werkvorm waarbij iedereen elkaar moet overhoren. Dat is heel wat 
anders dan wanneer een docent zegt: hier heb je het nakijkboekje, ga die drie oe-
feningen maar nakijken. Nu heb je steeds een kleine wisseling waardoor je de 
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leerlingen toch actief houdt: Hé, wat gaat ze nu doen?” De afwisseling in didac-
tische structuren is verrassend voor leerlingen, die daardoor ‘wakker’ worden en 
hun talenten gaan ontdekken.  
De vakinhoudelijke en de vakdidactische zoektocht zijn ingebed in een zoektocht 
naar de leerling zelf. Als de zoektocht slaagt, resulteert hij in een goede relatie 
tussen leraar en leerling, waardoor de talenten van de leerling zichtbaar worden. 
De pedagogische relatie is dus voedingsbodem waarop de talenten van leerlingen 
zichtbaar worden.“Om leerlingen uit te kunnen dagen moet je eerst een band met 
leerlingen hebben.” Talentherkenning heeft alles met aandacht voor de persoon 
van de leerling te maken: “De leerling moet zich gezien worden.” Het gaat om 
een opbouwende relatie. “Voor talentherkenning is positieve aandacht nodig.” 
Talentherkenning gaat over het bieden van veiligheid. “Je moet leerlingen een 
leeromgeving bieden waarin ze zich veilig voelen en waarin ze zich gewaardeerd 
voelen.” De drie V’s vatten het pedagogische proces van talentherkenning samen: 
“Je moet het kind een veilige omgeving bieden. Vanuit veiligheid ontstaat ver-
trouwen en vanuit vertrouwen verwondering.” In heel veel bewoordingen maken 
leraren duidelijk hoezeer zij naar de leerling zélf op zoek zijn. “Het geheim is 
door het gedrag van de leerling heenkijken, niet alles fixeren op het cognitieve 
aspect en niet alles in standaarden willen meten.” De leerling als persoon moet 
uitgedaagd worden. “Je moet leerlingen persoonlijk motiveren. Je moet kinderen 
positieve feedback geven, dat hebben ze nodig” De behoefte aan persoonlijke 
aandacht van leerlingen blijkt maar moeilijk te verzadigen. ”Zelfs met de echte ta-
lenten moet je regelmatig contact hebben om ze te stimuleren. Je kunt nooit den-
ken: die redt het wel. Het vraagt voortdurend tijd en aandacht om talenten van 
leerlingen op verschillende niveaus goed te ontwikkelen.” Dat leraar en leerling 
elkaar vinden, spreekt niet vanzelf. Goede wil alleen is niet voldoende. Leraren 
zitten wat dit betreft in een doorlopend leerproces. “Ik heb geleerd om me te ver-
diepen in andere personen. Elke creatieve geest is weer anders. Vertrouwen ge-
ven heb ik moeten leren.” 
Niet alleen het opbouwen van een band met leerlingen is een leerproces, ook het 
leren inschatten van leerlingen is een leerproces. Ervaren connaisseurs beschrij-
ven bepaalde ‘types’ die ze vaker tegenkomen. “Er zijn van die jongens met een 
hoge Cito-score, die fluitend door de onderbouw gaan, maar in de vijfde blijven 
zitten. Ze hebben niet geleerd hoe ze moeten werken. Buiten de school zijn ze ook 
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lui. Deze jongens moeten rijpen; ze doen niets, maar intussen zijn ze bezig mens 
te worden.” Door bepaalde types te herkennen, weten leraren beter hoe ze het ge-
drag van een bepaalde leerling moeten plaatsen. Goede leraren zijn altijd op zoek 
naar talenten. “Je bent altijd bezig om leerlingen hoger te laten scoren. Daarvoor 
ben je leraar geworden.” 
Talentherkenning en talentontwikkeling hebben alles met elkaar te maken. Talen-
therkenning gaat meestal niet aan talentontwikkeling vooraf. Leraren herkennen 
talenten dankzij het feit dat ze zich met talentontwikkeling bezig houden. De mate 
waarin talenten zichtbaar worden, staat daarmee niet los van de relatie tussen le-
raar en leerling.  
 
3.3.6 Als vermeend talent niet zichtbaar wordt 
Er doen zich situaties voor waarin anderen vinden dat een kind over talenten be-
schikt, terwijl de geïnterviewde leraren dit zelf niet zien. Vaak komt dat doordat 
de betreffende talenten op een ander gebied liggen dan waar de geïnterviewde le-
raar mee bezig is. Een bolleboos bij wiskunde blinkt niet automatisch ook uit bij 
Franse spreekvaardigheid. Leraren maken ook mee dat ouders vinden dat hun 
kind hoogbegaafd is. “Ouders zeggen wel eens dat hun kind hoogbegaafd is, 
maar op school blijkt het niet.” Alleen de boodschap dat er gronden zijn om te 
vermoeden dat een kind over talenten beschikt, is niet voldoende om te constate-
ren dat het kind ook daadwerkelijk talent heeft, hoewel leraren wel iets met deze 
informatie doen. “Op rapportvergaderingen hoor je wel eens dat ouders denken 
dat een kind hoogbegaafd is. Dan ga je anders naar dat kind kijken.” In bepaalde 
streken van het land komt het regelmatig voor dat van leerlingen gezegd wordt 
dat ze hoogbegaafd zijn.“Soms zeggen de ouders dat hun kind talent heeft. In de-
ze streek laten veel ouders een intelligentieonderzoek afnemen. Maar voor 
schoolgaan heb je ook motivatie nodig, anders komen de talenten er niet uit. Zie 
dat maar eens op te lossen, het is heel lastig als het kind niet gemotiveerd is! Iets 
dergelijks zie je bij de cito-toets. Ouders willen hun kind op vwo-niveau hebben 
en laten hun kind dan een cito-training volgen. Het kind scoort dan hoog en de 
ouders denken: mijn kind is hartstikke slim. Maar heeft dat kind dan ook zin om 
huiswerk te maken en acht uur lang in een gebouw opgesloten te zitten?”Bij het 
zichtbaar worden van talenten spelen ook persoonlijkheidsfactoren een rol. “Ka-
rakter van de leerling is erg belangrijk bij het herkennen of de leerling talent 
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heeft.” Aanleg om te leren is op zichzelf onvoldoende. “Ik heb een leerling waar 
veel meer in zit dan eruit komt. Hij doet niets. Ik ben het met de ouders eens dat 
hij meer kan, maar ik krijg hem niet wakker. Ik heb geprobeerd om hem uit te da-
gen door te regelen dat hij tentamens mocht doen op de Hogeschool. Hij vroeg 
toen: krijg ik dan een half jaar vrij? Hij werd alleen maar gemotiveerd omdat hij 
dan een half jaar niets zou hoeven te doen.”  
Docenten zijn geneigd om de zichtbaarheid van talenten mede in verband te bren-
gen met de relatie van de leerling met de leraar en het vak dat hij of zij geeft. “Ik 
zie de talenten soms niet. Elke docent heeft leerlingen met wie hij een betere ver-
trouwensband heeft. Sommige docenten bereiken leerlingen op een andere manier 
dan ik. Ik heb dan met die leerling niet meegemaakt wat zij hebben meegemaakt.” 
Het ontdekken van talenten is geen exacte wetenschap, waarbij een definitieve 
waarheid geldt. “Van bepaalde leerlingen in mijn mentorgroep zie ik de talenten 
van bepaalde stille leerlingen niet. Ze houden zich erg op de achtergrond. Bij col-
lega’s blijken hun talenten bijvoorbeeld uit de cijfers of uit de uitwerking van hun 
opdrachten. Misschien vinden ze die andere collega of het andere vak interessan-
ter.” Het herkennen van talenten is dus een zoekproces, dat met een bepaalde ma-
te van onzekerheid is omgeven. Het is een dynamisch proces in de zin dat het 
proces van talentherkenning wordt beïnvloed door de leraar, de leerling, door de 
sfeer in de klas en door de interactie tussen deze factoren. 
 
3.3.7 Samenvatting en reflectie 
Over welke kennis en vaardigheden dienen docenten te beschikken als het gaat 
om het herkennen van talenten van leerlingen? Uit het bovenstaande is gebleken 
dat talentherkenning het hart van het pedagogische proces raakt. In iedere klas zit-
ten leerlingen die zich van de rest van de groep onderscheiden – en dus uitblin-
ken. Door hun positieve werkhouding en hun goede resultaten zijn deze leerlingen 
gemakkelijk te herkennen. Wanneer de talenten van leerlingen (nog) verborgen 
blijven, staat de leraar voor een veel complexere opdracht. Doorgaans wordt van 
leraren verwacht dat zij twee dingen tegelijk doen: zij zijn niet alleen bezig met 
de vakinhoud, maar managen tijdens dat proces ook een groep (Doyle, 1986). 
Goed klassenmanagement is de basis om toe te kunnen komen aan een derde fac-
tor, namelijk het identificeren van individuele mogelijkheden; zoals een leraar het 
uitdrukt: ‘Je moet het individu achter de groep zien.’ Deze derde activiteit vindt 



Maatwerk Voor Latente Talenten 
 
 

 64

tegelijkertijd met de andere twee activiteiten plaats. Het vraagt in eerste instantie 
een bepaalde mate van bewustzijn, van overzicht: de leraar moet een groot aantal 
leerlingen (die in zeker opzicht op elkaar lijken) uit elkaar weten te houden en 
zich een beeld vormen van welke eigenschappen bij welk individu passen. Con-
naisseurs zijn in het algemeen goed in het ontdekken van ‘het individu achter de 
groep’. Hier boven is een leraar aan het woord gekomen die ‘een maandje’ nodig 
heeft. Daarmee is deze connaisseur ontzettend snel; er zijn ook leraren die alleen 
voor de namen van de leerlingen de periode tot kerst nodig hebben. 
De kennis die leraren nodig hebben om talenten te kunnen herkennen moeten zij 
zelf op de werkvloer verwerven. In iedere situatie moeten leraren weer ontdekken 
wie hun leerlingen zijn; via de wetenschappelijke literatuur valt daar niet achter te 
komen. Dit soort kennis wordt lokale kennis, of situationele kennis genoemd 
(Munby, Russell & Martin, 2004). Het proces van leerlingen leren kennen vindt 
in ieder klas opnieuw plaats. Door ervaring leren leraren steeds meer zien. “Ik 
drijf op ervaring. Je voelt het, je ziet het, je merkt het.” De kennis die de leraar 
over de leerling verzamelt is echter nooit compleet (Bulterman-Bos, 2002). Het 
laatste woord over de talenten van een leerling is nooit gezegd. Het herkennen 
van talenten is een zoektocht vol onzekerheden en vol verassingen. Doordat er in 
de loop der tijd heel wat leerlingen de revue passeren, leren veel leraren (niet al-
lemaal) op den duur wel om klassensituaties en individuele leerlingen beter in te 
schatten (Kessels & Korthagen, 1996). “Je moet als leerkracht Fingerspitzenge-
fühl hebben.” Leraren ontwikkelen ‘kijk’ op leerlingen en gaan verschillende ty-
pes leerlingen onderscheiden. Die ‘kijk’ helpt bij het herkennen van talenten.  
Leraren die met een gevarieerd scala aan opdrachten kunnen werken, hebben een 
grotere kans dat zij de specifieke talenten van een individuele leerling aanraken. 
Als zij daarnaast ook in staat zijn om te werken met open opdrachten, geven zij 
niet alleen de leerling de gelegenheid om iets origineels tot stand te brengen, maar 
ook zichzelf de kans om met de originaliteit van de leerling kennis te maken.  
De meeste leraren ontmoeten een individuele leerling alleen maar in de klas. Dat 
betekent dat het individu zich altijd in dezelfde groep bevindt en slechts een korte 
periode blijft. Als het lesuur afgelopen is, verschijnt weer een nieuwe groep. 
Wanneer deze eenzijdige situatie doorbroken kan worden, krijgt de leraar andere 
kansen om de leerling te leren kennen en zijn of haar talenten te ontmoeten. Hoe 
meer variatie in situatie, hoe groter de kans dat er bij de leerling een talent wordt 
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aangeraakt. Op sommige scholen creëert het onderwijsteam zelf een alternatieve 
situatie, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfssimulatie. Dit veronderstelt de 
kennis en vaardigheden om deze alternatieve onderwijssituaties tot stand te bren-
gen. Diverse leraren zouden meer mogelijkheden willen hebben om variatie in si-
tuatie tot stand te brengen. Ze hebben het gevoel dat ze de leerlingen “vast 
moeten binden” op school en zouden de leerlingen veel vaker (zelfstandig) op pad 
willen sturen. De mogelijkheden daarvoor liggen niet altijd in hun bereik.  
Talenten kunnen pas herkend worden als ze tot ontwikkeling geraken. In dit pro-
ces spelen zowel de leraar als de leerling zelf een actieve rol. Het herkennen van 
talenten op elk niveau is dus een dynamisch proces is, dat mede bepaald wordt 
door de onderlinge relatie tussen leraar en leerling. Goed klassenmanagement 
vormt een belangrijke basis. Het onderlinge vertrouwen is de voedingsbodem 
waarop talenten zichtbaar kunnen worden. Voor het herkennen van talenten be-
staat geen techniek, waarbij definitieve antwoorden gegeven worden, maar het 
herkennen van talenten is een zoekproces waarvan de uitkomst enerzijds onbeslist 
en anderzijds vol belofte is.  
De kennis en vaardigheden die docenten nodig hebben om talenten te herkennen 
hangen dus nauw samen met de reguliere pedagogisch- didactische vaardigheden 
die nodig zijn om een goede leraar te zijn. Hoe bekwamer leraren zijn in het leg-
gen van pedagogisch-didactische relaties, des te gunstiger is de voedingsbodem 
die zij bieden waarop talenten zichtbaar kunnen worden. 
 
 
3.4 Ontwikkeling van talenten: onderwijsaanbod en leeromgeving 
 
Talentherkenning en talentontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden, maar 
komen niet op hetzelfde neer. Bij het tot ontwikkeling laten komen van de talen-
ten van leerlingen, zijn diverse aspecten van onderwijs van belang. Het ministerie 
heeft hierbij twee facetten aangereikt, namelijk ‘onderwijsaanbod en leeromge-
ving’ en ‘coachen en begeleiden’. We gaan eerst in op het eerste facet.  
Welke kennis en vaardigheden zijn voor docenten van belang om een leeromge-
ving en onderwijs te kunnen creëren waarin elke leerling wordt uitgedaagd echt te 
laten zien wat hij of zij kan? Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben altijd 
al een selectieproces achter de rug. In de bovenbouw van havo en vwo heeft er al 
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meer selectie plaatsgevonden dan in sommige onderbouwen. Komen talentvolle 
leerlingen voldoende aan bod binnen het reguliere programma? Wat hebben con-
naisseurs hun leerlingen te bieden zodat hun talenten tot ontwikkeling komen?  
 
3.4.1 Apart aanbod voor uitblinkers binnen de klas 
Meerdere connaisseurs vinden dat zij te kort schieten voor wat betreft het aanbie-
den van extra materiaal aan talentvolle leerlingen. Er doen zich situaties voor 
waarin scholen met een heterogene onderbouw hun vwo-afdeling zien slinken en 
dus inzien dat ze duidelijk moeten maken dat vwo’ers binnen de klas voldoende 
uitgedaagd worden. “Ik heb een hv-klas waar leerlingen boven komen drijven. Ze 
zijn snel klaar met werk; de toetsresultaten zijn prima. Kinderen krijgen het idee 
dat ze afgeremd worden door de rest van de klas. Ze kunnen hun energie niet 
kwijt. Ik kan hen wel meer van hetzelfde opgeven, maar daarmee houd je hen niet 
gemotiveerd. We zijn aan het kijken of we voor deze hoogvliegers iets nuttigs 
kunnen doen. De discussie daarover is gevoerd. De visie is er. Nu proberen we 
het in de praktijk te ontwikkelen. We zoeken naar een methode die differentieert, 
maar een kant en klare methode is er niet. Je komt zelf niet aan ontwikkelen toe, 
dat moet allemaal in het weekend. We zijn ook met computers bezig. In de praktijk 
zal nog moeten blijken of het lukt om te differentiëren. De wil is er wel bij docen-
ten: alle leraren hebben belang bij vrolijke leerlingen, die goed in hun vel zitten. 
Een gemotiveerde leerling in de klas, dat wil iedereen. Dat is alleen maar feest.” 
Tot nu toe is het op deze school nog niet gelukt om ervoor te zorgen dat talentvol-
le leerlingen structureel een eigen leerstofaanbod krijgen. Dat geldt ook op een 
andere school (waar de onderbouw nog meer heterogeen is). “Talentontwikkeling 
komt niet voldoende van de grond door het curriculum dat zich op het gemiddelde 
richt. De leerstof moet mogelijkheden open laten om te differentiëren, maar dat is 
ontzettend arbeidsintensief. Je moet een individueel plan maken voor iedereen. 
Daar zit een groot probleem, want je hebt maar één les voor iedereen. Met herha-
lingsstof ben je niet geholpen, want die is te traditioneel, veel te conformistisch en 
niet uitdagend genoeg. De methodes zijn vreselijk saai. Leerlingen hebben er 
geen zin in. Je hebt een topgroep van leerlingen die al veel verder is, die moet 
wachten omdat de docent niet op iedereen kan letten.” In deze klassen, waarin 
diverse niveaus door elkaar zitten, zien leraren dat de goede leerlingen meer aan-
kunnen. Tot nu toe is het niet gelukt om voor die leerlingen een apart aanbod te 
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organiseren. Leerlingen mogen dat aanbod wel zelf organiseren.“Ik heb leerlin-
gen in de klas die signalen geven dat zij het te makkelijk vinden. Als ik iets uitleg, 
knikken ze al snel ja, of zuchten ze dat ze het al snappen terwijl de rest zo ver nog 
niet is. Ongeveer één op de vijf leerlingen loopt voor omdat het een gemengd ni-
veau is. Bij ons zitten basisberoeps, kaderberoeps, gemengde leerweg en LWOO 
door elkaar. Die lwoo-leerlingen hebben wat meer aandacht nodig. Het verschil 
met een hele goede gl-leerling is soms best wel groot. Ik zit voldoende op niveau, 
maar het zou beter kunnen. Als ze al klaar zijn, mogen ze zelf invullen wat ze aan 
extra werk willen doen. Wat zou je nu zelf nog willen weten? Wat zou je zelf leuk 
vinden?Alleen zijn mijn taken in de klas zo verdeeld dat het heel moeilijk is om 
dat qua klassenmanagement op te vangen.” Ook in de bovenbouw van het vwo, 
die moeilijk ‘heterogeen’ te noemen zijn, is het niet voor alle docenten eenvoudig 
om alle niveaus tot hun recht te laten komen. “De lessen zijn zoveel mogelijk af-
gestemd op het gemiddelde. Daarnaast probeer ik de zwakken zoveel mogelijk 
mee te slepen. Beginnende docenten hebben dan geen tijd meer om zich nog bezig 
te houden met de begaafden.” Diverse connaisseurs vinden dat ze onvoldoende 
toekomen aan talentontwikkeling. “Je zit met 26 leerlingen. Je hebt vier zorgleer-
lingen. Ik ben altijd met die vier kinderen bezig. Echte hoogvliegers kan ik niet 
bedienen. Je zou een klassenassistent moeten hebben.” Het nut van differentiatie 
zien de connaisseurs wel in. De bereidheid is er ook. In de praktijk blijkt het ech-
ter erg lastig te realiseren, want er is voor individuele begeleiding slechts een be-
perkte tijd (zie verder). Voor wat betreft het gezamenlijke deel van de les staan zij 
voor de taak om de (soms tegenstrijdige) behoeften van leerlingen met elkaar te 
verenigen. “In de klassikale les vind ik het vaak lastig om de getalenteerde kinde-
ren aan hun trekken te laten komen, maar ik probeer wel een klimaat te scheppen 
waarin iedereen zich durft te uiten en tot zijn recht komt. Hele slimme opmerkin-
gen waardeer ik, maar ik parkeer ze ook. Dan zeg ik: ik wil er straks nog even op 
terug komen. Dat kan niet altijd in de les, omdat er ook kinderen zijn die daar al-
leen maar van in de war raken als het teveel uitweidt of te diep gaat.” Het komt 
wel voor dat leraren aan talentvolle leerlingen iets extra’s aanbieden, maar het 
gebeurt niet structureel. “Leerlingen die op het oog betrekkelijk gemakkelijk het 
niveau van de aangeboden wiskunde aan kunnen, daar ook bij de toetsen blijk van 
geven door voortdurend hoog te scoren, probeer ik te stimuleren door dan eens 
een extra boekje uit te delen. Boekjes van mezelf, geen schoolmateriaal. Ik vraag 
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dan of de leerling daar eens over komt praten tijdens de keuzewerktijd. Maar de 
uitdaging die ik leerlingen boven het reguliere schoolprogramma biedt, is te be-
perkt. Het komt natuurlijk ook wel voor dat een leerling niet aan het extra mate-
riaal toekomt.” Van extra verdiepingsstof zijn niet alle leerlingen gediend. “Het is 
moeilijk om de goede leerling te motiveren. Onze school trekt als cultuur profiel-
school veel leerlingen aan met talenten. De leerlingen willen wel schitteren op het 
podium, maar dat wil nog niet zeggen dat ze gemotiveerd zijn voor de reguliere 
les. Als ik extra stof aanbied, hebben ze er geen zin in. Ze hebben ook weinig tijd 
voor extra opdrachten, want ze moeten werken.” Leerlingen stellen het dus niet 
altijd op prijs wanneer ze een talentopdracht krijgen. Ze zien dat soms gewoon als 
extra werk, waar ze iets voor terug willen krijgen. “Je moet uitdagende opdrach-
ten zien te vinden. En ik heb wel geleerd dat er een soort beloning moet komen, 
dus er moet een cijfer komen, of er moet dispensatie verkrijgen zijn. Er moet iets 
voor terugkomen. Ze moeten het nut inzien van een extra opdracht of van een ta-
lentopdracht.” Of de extra stof aanslaat, hangt samen met de inhoud daarvan 
“Uitblinkers zijn absoluut niet meer geïnteresseerd in literatuurgeschiedenis. Tot 
voor kort kon je dat op het vwo gemakkelijk kwijt, want men was geïnteresseerd. 
Leerlingen hebben bewust geschiedenis laten vallen. Ze zijn meer geïnteresseerd 
in het nu, maar zoeken niet meer de verdieping. Op school zijn we zoveel mogelijk 
bezig bij de wensen van leerlingen aan te sluiten. Ook de literatuurlessen probeer 
ik in verband met het heden te brengen; het is niet alleen maar saaie feitenkennis. 
Daarom vind ik het extra zorgelijk dat ze niet meer geïnteresseerd zijn. Het is een 
soort vervlakking.”  
Extra opdrachten, die vooral gericht zijn op de talentvolle leerlingen maar niet op 
de klas als geheel, slaan dus niet als vanzelfsprekend aan. Daarom is de aandacht 
voor talentvolle leerlingen vaak ingebed in het reguliere programma. Er wordt 
wel verdiepend materiaal aangeboden, maar dat is voor iedereen. “Twee vwo leer-
lingen pakken hun werk goed op. Ze stellen verdiepende vragen; willen meer we-
ten. Ik doe met deze leerlingen niet alleen de standaardopdrachten, maar ook 
verdiepende opdrachten. Iedereen in de klas mag die verdiepende opdrachten 
maken, maar alleen als er tijd over is. De basisstof moet eerst af.”Het bieden van 
onderwijs dat volledig ‘op maat’ is, lukt dus ook de meeste connaisseurs niet. Dif-
ferentiatie binnen de klas blijft in het voortgezet onderwijs in theorie een loffelijk 
streven. Om het ook in de praktijk te realiseren, is niet eenvoudig. 
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De aandacht die connaisseurs besteden aan uitblinkers is dus meestal ingebed in 
het reguliere programma en in de reguliere didactiek die op alle leerlingen gericht 
is. Een speciaal aanbod binnen de klas komt wel voor. Al eerder kwamen we een 
voorbeeld tegen van een leerling die een speciaal programma volgt om toegang te 
krijgen tot Franse universiteiten. Deze gevallen zijn echter eerder uitzondering 
dan regel. 
  
3.4.2 Didactische variatie 
Een activerende didactiek waarin bijvoorbeeld aandacht is voor meervoudige in-
telligentie is een kenmerk van het onderwijsaanbod en de leeromgeving waarin 
leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien wat zij kunnen. “Binnen een les 
worden meerdere intelligenties geprikkeld. Een verbaal-linguïstische leerling 
vindt alles wat met taal te maken heeft, heerlijk. Logisch-mathematische leerlin-
gen willen graag werken met schema’s, die willen de dingen rangschikken. Ik 
bied dan bijvoorbeeld opdrachten aan waarbij de tijden (van Franse werkwoor-
den) door elkaar staan, dan mogen zij ze ordenen. De lichamelijk-kinestetische 
intelligentie probeer ik aan te boren door leerlingen met een werkwoordenkaart 
te laten werken, waarbij ze pionnen moeten verplaatsen. Ze krijgen dan een op-
dracht op werkwoordstijden te herkennen. Iedere tijd heeft een bepaalde code: fu-
tur is twee plaatsen naar rechts en imparfait is één plaats naar links. Dit is een 
doeactiviteit. De leerlingen weten hoe het werkt en vragen ook vaak of ze op die 
manier mogen oefenen. Voor iedere leerling is er iets bij dat bij zijn of haar eigen 
intelligentieprofiel aansluit. Tegelijkertijd worden ook de zwakkere intelligenties 
gestretcht – zoals dat heet.” Door zo breed mogelijk bezig te zijn, hopen leraren 
een zo groot mogelijke groep aan te spreken. “Wat ik kan bieden is dat ik ver-
schillende werkvormen aanbied en dat ze daarin meedraaien. Ik hoop dat ik iets 
aanbied waar zij aansluiting bij vinden, of een eigen draai aan kunnen geven en 
zo bij hun talenten terecht komen.” Hoe gevarieerder het onderwijsaanbod in di-
dactische zin dus is, hoe groter de kans dat alle leerlingen bereikt worden en dus 
laten zien wat zij in hun mars hebben. 
 
3.4.3 Onderwijsaanbod met ruimte voor creativiteit 
Talenten komen tot ontwikkeling wanneer het onderwijsaanbod ruimte geeft aan 
de creativiteit van de leerling. Behalve de stof die standaard door iedereen ge-
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volgd wordt, bevatten vrijwel alle reguliere programma’s onderdelen waar leer-
lingen individueel een invulling aan kunnen geven. De uitblinker krijgt daarbij 
volop de gelegenheid om zelf te laten zien wat hij of zij kan. In de bovenbouw 
kan het hier bijvoorbeeld om praktische opdrachten gaan, maar ook in de onder-
bouw zijn er onderdelen van het programma waar de leerlingen zelf keuzes mo-
gen maken en iets van zichzelf moet maken. “Wanneer leerlingen zelf mogen 
kiezen, worden zij hoofdaannemer.” De docent kan dan voor verrassingen komen 
te staan. “Voor de talentontwikkeling is een creatieve insteek belangrijk. Ik heb op 
dit gebied fantastische dingen zien gebeuren. Dat bevordert de talentontwikkeling 
veel meer dan een leesverslag dat bij elkaar gegoogeld is.” Voor de motivatie is 
het belangrijk dat kinderen zelf zeggenschap hebben in wat ze leren. “Je moet 
verder gaan dan de opgelegde eisen van bovenaf. Geef ook ruimte aan de eisen 
die kinderen aan zichzelf stellen. Dat helpt om van de zesjescultuur af te komen! 
Kinderen komen leergierig uit het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs 
gaat het fout als de enige uitdaging voor het kind is dat hij opgelegde dingen 
moet leren.”De opdrachten zijn open, maar hoeven niet volledig open te 
zijn.“Leerlingen moeten uitgedaagd worden om zichzelf opdrachten te stellen. 
Bijvoorbeeld: je ouders zijn weg, je mag twee vriendjes uitnodigen, en maak een 
Engels werkstuk over de maaltijd die je gaat bereiden, compleet met recepten en 
boodschappenlijst.”  
Behalve dat de vrije opdracht aan de leerling de gelegenheid geeft om iets van 
zichzelf te laten zien, geeft het de leraar, die toch ook wel sturend optreedt, de ge-
legenheid om een relatie te leggen met de interesse van de individuele leerling. 
Connaisseurs maken van deze vrijere gelegenheid gebruik om de leerling te be-
reiken of de uitblinker extra uit te dagen. Sommigen hebben er veel plezier in om 
steeds praktische opdrachten te bedenken die aansluit bij de belangstelling van de 
leerling. Welke praktische opdracht voor wiskunde is geschikt voor een meisje 
dat goed is in tekenen? Welk wiskundig probleem is geschikt om de wiskunde D-
leerling eens flink uit te dagen? Hoe lok je een ongemotiveerde leerling uit de 
tent? “Er is een meisje van wie ik weet dat zij slim is. Dit meisje heeft dan weer 
een zes, dan weer een acht. Je krijgt een afgeraffeld boekverslag. Ze heeft geen 
zin! Bij Nederlands verwacht ik dat een leerling die meer kan, ook meer diepgang 
laat zien, maar dat doet zij niet. Heel moeilijk! Ik ben aan het zoeken hoe dit 
meisje haar energie kwijt kan en tegelijkertijd haar gewone werk ook doet. Door 
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haar te leren kennen probeer ik door haar houding heen te breken. Wat vindt ze 
leuk? Kan zij misschien de ideale presentatie geven?” Hoewel de leerlingen een 
zekere vrije ruimte krijgen, wordt er dus wel degelijk door leraren (bij)gestuurd. 
Leraren sturen ook door de beoordelingscriteria duidelijk te maken. “Ik maak af-
spraken hoe een spreekbeurt eruit moet zien. Wat is het verschil tussen een gewo-
ne spreekbeurt (bijvoorbeeld op havoniveau) en een vwo-plus spreekbeurt. Ze 
moeten iets laten zien.”  
De aandacht voor vrije keuze en eigen inbreng is ingebed in een curriculum waar-
in voor een groot deel vast ligt wat de leerling moet kennen en kunnen. De con-
naisseurs zien de waarde in van een balans tussen enerzijds vrijheid voor 
persoonlijke keuze en anderzijds aandacht voor basisvaardigheden die iedereen 
onder de knie moet hebben. “Als het echt gaat om wiskundetalenten, dan heb ik 
geleerd dat ik ervoor moet zorgen dat de leerling voldoende aandacht aan basis-
vaardigheden besteedt. Als ze dat niet voldoende opbouwen, raken ze toch gefrus-
treerd. Ze hebben goeie feeling, maar struikelen over kleine dingen.” 
Een leeromgeving die op talentontwikkeling is gericht, vraagt echter ook om vol-
doende openheid. Een leeromgeving waarin alles in leerstandaarden is vastgelegd, 
daagt uit tot reproductie van leerstof, maar niet uit tot de ontwikkeling van de ta-
lenten die leerlingen zelf bezitten. 
 
3.4.4 Onderwijsaanbod toespitsen op de belevingswereld van leerlingen 
Veel connaisseurs zijn onverkort van mening dat het onderwijsaanbod moet aan-
sluiten bij de belevingswereld van jongeren om hen te motiveren hun talenten te 
ontwikkelen. “Laatste keer in de vijfde klas, een jongen die absoluut geen keuze 
kon maken. Ik kwam er achter dat hij honkbal speelde. Bij honkbal zit heel veel 
statistiek, bijvoorbeeld bij hoe je zo’n team samenstelt. Zijn moeder hield de sta-
tistiek bij van het jeugdteam waar hij zat. Dat wist hij niet eens. Toen heeft hij 
daar een prachtig werkstuk neergelegd, waar hij zelf helemaal content mee was. 
Wiskunde vond hij toen ineens heel erg leuk.” De actualiteit kan een aankno-
pingspunt zijn waardoor stof gaat leven. “Je pakt stukken uit de krant, bijvoor-
beeld over Lucia de B. Dan worden ze vanzelf wel enthousiast voor statistiek, dan 
duiken ze de stof in.” Het adagium dat leraren moeten aansluiten bij de bele-
vingswereld van jongeren, wordt vaak beleden. “Als een docent zich niet inleeft in 
de wereld van jongeren, dan sluiten de lessen niet aan. Docent moet onderzoek 
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doen naar de zaken waar leerlingen zich mee bezig houden, naar de taal die ze 
spreken, de spelletjes die ze spelen.” Sommige leraren zouden het boek het liefst 
willen laten liggen en helemaal gaan werken vanuit wat er bij de leerlingen leeft. 
“Het beste zou zijn als de docenten vanuit de eindtermen samen met de klas zou 
bekijken hoe die eindtermen gehaald moeten worden. Maar dat vraagt idioot veel 
van de docent! Dat is veel teveel werk.”  
Aansluiten bij de belevingswereld kan pure noodzaak zijn wil de leraar de leerlin-
gen niet verliezen. “Je moet wel aansluiten bij de belevingswereld, anders kun je 
het helemaal schudden. Jongeren stellen gauw iets ter discussie. Wat in het on-
derwijs gebeurt, moet wel zin hebben, anders doen ze het niet. Ze zijn opgevoed 
als koningen en koninginnen. Ik heb binnenkort opfrisverlof. Dan ga ik mij ver-
diepen in nieuwe media en schoolmiddelen zoeken die aansluiten bij de leerling. 
We pakken het nu al modern aan, maar het kan nog beter.” Een andere leraar be-
nadrukt dat het niet altijd mogelijk is om de vakinhoud bij de belevingswereld 
van leerlingen aan te laten sluiten. “Als docent moet je heel alert zijn op waar 
leerlingen mee bezig zijn. Je moet een relatie opbouwen en daar iets mee doen. 
Dat is van belang voor de talentontwikkeling, want als ze interesse hebben, is dat 
een prikkel om het beter te doen. Maar er is wel een discrepantie. Een zin gram-
maticaal behandelen moet tóch even gebeuren. Ik zeg altijd: Je moet meebuigen, 
maar niet meeknappen. Je moet weten wat leerlingen interessant vinden, maar je 
lessen aanpassen gaat niet altijd. Wat leerlingen leuk vinden, verandert iedere 
keer. De docent moet dan zelf op zoek naar materiaal. Als ik veel tijd heb, dan 
kan ik dat. Weer de factor tijd.” 
Behalve dat er inhoudelijk aangesloten kan worden bij de belangstelling van leer-
lingen, speelt een bepaalde connaisseur wat betreft didactiek in op de zapcultuur 
onder leerlingen. Tegelijkertijd werkt ze óók het boek door. “Ik zorg heel erg 
voor afwisseling binnen de lesactiviteiten waardoor er steeds nieuwe prikkels 
komen. Met ‘prikkels’ bedoel ik dat ik meerdere intelligenties aanspreek. Zeker 
met een derde klas doe ik dat: ik zet er auditieve dingen in, ik zet er visuele din-
gen in. Jongeren leven in een zapcultuur: die kinderen zijn gewend om met zoveel 
dingen tegelijk bezig te zijn, die hebben meer prikkels nodig dan de jeugd van 
vroeger.”  
Sommige connaisseurs plaatsen overigens duidelijke kanttekeningen bij het ada-
gium dat de leraar moet aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. “We 
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zijn wat betreft aansluiten bij de belevingswereld van jongeren aan het door-
slaan. Op een gegeven moment komen al die teksten over piercings de leerlingen 
de strot uit. Weer over baantjes, weer over uitwisselingen met een ander land. Je 
mag van een vwo-leerlingen ook teksten met een redelijke politiek maatschappe-
lijke inhoud verwachten. Ze blijven bij alle vakken binnen hetzelfde referentieka-
der. Je moet leerlingen ook buiten hun eigen cirkel brengen.”Een leraar wiskunde 
ziet géén relatie tussen het vak wiskunde en de belevingswereld van jongeren. 
“Bij het verbeteren van de talentontwikkeling van leerlingen is aansluiten bij de 
belevingswereld van jongeren niet van belang, althans niet voor vwo-leerlingen. 
Ik vind het inzetten van de belevingswereld van de jongeren vaak gekunsteld. Bij 
wiskunde A zijn er vaak contexten bij gesleept, maar ik vind het niet echt nodig. 
Wiskunde is een vak op zich. Er ís geen relatie tot hun belevingswereld. Voor de 
leerlingen is het niet erg als het weinig raakvlakken heeft met hun eigen bele-
vingswereld. Dat is niet erg; ze zijn in een fase waarin ze cognitief veel aankun-
nen. Dan kun je ze met wiskunde aan de slag laten gaan, terwijl ze niet het gevoel 
hebben dat ze het kunnen gebruiken in hun vrije tijd of als ze naar huis gaan. Het 
is een vak op zich. Van wiskunde weten ze dat het belangrijk is voor vervolgstu-
dies. Als ze gekozen hebben voor een bepaald profiel, dan nemen ze mijn vak wel 
serieus. Er is al zoveel geselecteerd; ik heb niet veel te maken met leerlingen die 
niet geïnteresseerd zijn.” Wanneer het belang van een vak voor de leerlingen dus 
duidelijk is, hoeft de leerstof niet aan te sluiten bij hun belevingswereld. 
Talentontwikkeling heeft, zoals we hebben gezien, alles te maken met het ‘berei-
ken’ van de leerlingen. Wanneer het onderwijsaanbod aansluit bij de belevings-
wereld van jongeren, gebeurt dit eerder. Anders gezegd: aansluiten bij de 
belevingswereld van jongeren kan (soms) voorkomen dat zij voortijdig afhaken. 
 
3.4.5 Andere manieren om de leeromgeving te organiseren.  
Met het oog op de ontwikkeling van talenten bij leerlingen, wordt de leeromge-
ving de laatste tijd steeds vaker anders georganiseerd. Binnen lessen waarin ook 
instructie plaatsvindt, is er vaak onvoldoende gelegenheid om individuele leerlin-
gen of kleine groepjes te coachen. Daarom zijn er op veel plekken in het onder-
wijs organisatievormen van de leeromgeving ontstaan die afwijken van het 
reguliere klassenverband. Op sommige scholen zijn er bepaalde uren ingeroosterd 
waarop leerlingen mogen kiezen naar welk vak ze gaan. Tijdens die keuze-uren is 
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meer aandacht voor individuele begeleiding. “We hebben lessen en werktijden, 
dan kunnen de leerlingen zelf kiezen naar welk vak ze gaan. Dan zitten er alle-
maal kinderen uit andere klassen, en zelfs profielen bij mij in de klas. Ze komen 
aan wiskunde werken, om wat voor reden dan ook. In de werktijd heb je de gele-
genheid om met individuen dieper op de stof in te gaan. Dit is een groot goed. Het 
is ook vaak de plek waar ik de leerlingen oproep wiens toets mislukt is. Dan heb-
ben we 10 minuten of een kwartier de tijd. In de les lukt dat niet. Ik ben gerouti-
neerd genoeg om allerlei dingen naast elkaar te doen, maar als je in de les zo 
lang met een individu bezig bent, komen andere leerlingen niet meer naar je toe 
omdat ze denken: hij is druk met iets anders. Tijdens de werktijd zijn de groepen 
kleiner. Dat maakt heel veel uit.” 
Het blijft echter woekeren met de tijd en de gelegenheid. Bij Nederlands hebben 
we grote klassen. Tegenwoordig hebben we keuzewerktijd, dat is een gevolg van 
de 1040-norm, want ouders begonnen te klagen dat de leerlingen teveel thuis lie-
pen. Nu zijn ze wel op school, maar ze hebben keuzewerktijd. Je hebt minder con-
tact met leerlingen, want er zitten kinderen van collega’s tussen die je niet kent. 
Wanneer leerlingen minder contact hebben met hun eigen docent, gaan ze minder 
hun best doen. We hebben ook keuzemodules: journalistiek schrijven, culturele 
vorming. Het is een leuk systeem, maar het gaat wel ten koste van de reguliere 
contacttijd, waardoor je leerlingen minder goed leert kennen. 
Talenten in het vmbo worden steeds meer ontwikkeld door de leeromgeving af te 
stemmen op het ‘leren door doen’ en ‘levensecht leren’. Er komen nagebootste 
bedrijven de school binnen en er lopen projecten waarbij leerlingen zelf een be-
drijf starten. Praktijk- en theoriedocenten proberen zoveel mogelijk met elkaar 
samen te werken. “Als ze bij Verzorging stage gaan lopen, dan hebben we het bij 
Nederlands over solliciteren en over het schrijven van een stageverslag.” De va-
riatie in situatie wordt soms gerealiseerd door leerlingen niet alleen in klassen, 
maar ook in ‘domeinen’ te laten werken. Deze variatie in situatie brengt echter 
zijn eigen problemen met zich mee als het gaat om het leren kennen van leerlin-
gen. “Het werkt goed met de vierde klas, die leerlingen ken ik goed. Maar de 
nieuwe leerlingen in de onderbouw van het vmbo ken ik nog niet zo goed. In zo’n 
grote groep van 40-45 leerlingen ontdek je dingen pas later. Dat is een nadeel. 
Als je niet heel alert bent, gaan kinderen kopje onder. Ik leer ze op een later tijd-
stip kennen.” Een voordeel van deze organisatievorm is echter dat het onderwijs 
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beter op de beroepspraktijk kan worden afgestemd. “Het heeft zijn nadelen, maar 
voor de talentontwikkeling zijn we op de goede weg.” Juist omdat beide organisa-
tievormen voor- en nadelen hebben, vinden veel leraren het van belang om ze 
beide te gebruiken. “Naast het domein is er ook nog een theorielokaal. Er zijn 
domeinen waar één klas in zit, dan ben ik in mijn eentje, andere domeinen zijn 
twee klassen, dan zijn we met drie leraren. In een domein hebben leerlingen vrij-
heid. Dat biedt ruimte om een creatieve geest te gebruiken en iets tot bloei te la-
ten komen. Vrijheid is heel belangrijk, maar naast vrijheid zijn ook grenzen 
nodig. De theorieles is nog altijd de basis. In zo’n situatie bereik ik de leerlingen 
veel meer. Als docent in een klassensituatie kun je goed sfeer creëren. Dan kun je 
dingen bespreekbaar maken. Als het altijd maar vrijheid is, dan weet ik niet waar 
ze tegenaan lopen.” 
In het vmbo wordt ook in leergebieden gewerkt. Het aantal contacturen van de 
verschillende vakken kan dan bij elkaar opgeteld worden. Een docent ziet dan één 
bepaalde klas vaker en leert de leerlingen beter kennen. Met het oog op de talent-
ontwikkeling van leerlingen zijn deze nieuwe manieren om de leeromgeving te 
organiseren van belang omdat ze 1)variatie bieden, 2) de mogelijkheid bieden om 
het onderwijs beter af te stemmen op de beroepspraktijk en 3)de gelegenheid ge-
ven voor een andere manier van individuele coaching. De reacties van leraren la-
ten zien dat nieuwe vormen voordelen voor de talentontwikkeling kunnen hebben, 
maar tegelijkertijd ook nadelen. 
 
3.4.6 Onderwijsaanbod buiten de les om 
Buiten de reguliere lessen om worden activiteiten georganiseerd om talentvolle 
leerlingen uit te dagen. Voor het vak wiskunde worden er landelijke activiteiten 
georganiseerd, waarbij de wiskundetalenten worden aangeboord. Vaak hebben 
deze activiteiten het karakter van een wedstrijd. Sommige activiteiten zijn alleen 
voor de liefhebbers, aan andere doet een hele school of afdeling mee. Bij andere 
vakken worden soms verdiepende workshops georganiseerd, bijvoorbeeld over 
journalistiek schrijven. Ook dit vindt buiten het reguliere onderwijsaanbod plaats.  
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3.4.7 Samenvatting en reflectie 
Welke kennis en vaardigheden zijn voor docenten van belang om een leeromge-
ving en onderwijsaanbod te kunnen creëren waarin elke leerling wordt uitgedaagd 
om echt te laten zien wat hij of zij kan? 
Talentontwikkeling vraagt om een voldoende open leeromgeving zodat leerlingen 
creatief kunnen zijn. Een activerende didactiek met veel variatie is daarbij (onder 
andere) belangrijk. Aansprekende leerstof ook. Om leerstof toe te kunnen spitsen 
op de belangstelling van de leerling, moeten leraren boven de leerstof staan. Ze 
moeten als het ware over hun vak heen kunnen kijken. Dit is een belangrijke 
vaardigheid die maakt dat leraren in staat zijn om talenten tot ontwikkeling te 
brengen. 
Het onderwijsaanbod is doorgaans afgestemd op de gemiddelde leerling binnen 
de stroom waarin de leerling geplaatst is. Leerlingen kunnen daar op verschillen-
de niveaus op ingaan: iedereen krijgt de gelegenheid om te laten zien wat hij of 
zij kan. Gemotiveerde uitblinkers zorgen er zelf voor dat hun talenten zichtbaar 
worden. Incidenteel krijgen zij extra leerstof aangeboden. Leerlingen met latente 
talenten krijgen aandacht binnen het geheel van de groep. De extra aandacht van 
de leraar gaat in eerste instantie uit naar degenen die achter dreigen te blijven. Het 
ontbreekt leraren niet aan de wil om uitblinkers extra uit te dagen, maar wel aan 
de tijd en de gelegenheid. Opdrachten die al individueel waren, zoals spreekbeur-
ten, praktische opdrachten, worden wel aangegrepen om de leerling te helpen om 
iets te vinden dat bij hem of haar past. Open opdrachten bieden leerlingen bij uit-
stek de gelegenheid om zelf te laten zien wat zij kunnen. Talentontwikkeling is 
uiteindelijk iets dat leerlingen zelf doen.  
Andere organisatievormen van het onderwijs, bijvoorbeeld in domeinen, bieden 
de gelegenheid om het onderwijs beter op de beroepspraktijk af te stemmen. Dat 
komt de ontwikkeling van ‘talenten naar aard’ ten goede. Keuze-uren kunnen po-
sitief werken als het gaat om de ontwikkeling van talent naar niveau. De leraar-
leerling ratio verandert door deze nieuwe organisatievormen echter niet wezen-
lijk, hoewel dat in individuele gevallen wel zo kan uitpakken. Daarom resulteren 
deze nieuwe organisatievormen wel in een variatie in het onderwijsaanbod, maar 
niet in extra tijd om aandacht te besteden aan de talentontwikkeling bij individu-
en. 
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3.4.8 Reflectie op differentiatie 
Onderdeel van de tweede onderzoeksvraag in dit onderzoek is de vraag welke 
kennis en vaardigheden leraren nodig hebben om een gedifferentieerd aanbod te 
kunnen creëren.  
De discussie over differentiatie heeft in het onderwijs een lange historie. Aanvan-
kelijk werd gesproken van ‘differentiatie binnen de klas’. Toen de basisvorming 
tot stand kwam, was differentiatie een sleutelbegrip. Later raakte de term ‘adap-
tief onderwijs’ in zwang (Blok, 2004). Telkenmale concludeerde de Inspectie ech-
ter dat er van onderwijs op maat te weinig terecht kwam (Inspectie, 1999). 
Terwijl de basisvorming tot het verleden behoort, lijkt de discussie over differen-
tiatie zich te continueren met weer andere begrippen die voor hetzelfde staan: het 
gaat nu om aandacht voor zorgleerlingen aan de ene kant en aandacht voor uit-
blinkers aan de andere kant. Daarmee wordt het verwachtingspatroon gecontinu-
eerd dat leerlingen in het voortgezet onderwijs ‘onderwijs op maat’ aangeboden 
krijgen. Zoals we gezien hebben, is die verwachting ook bij connaisseurs, die 
binnen het corps van leraren tot de elite behoren, niet altijd realistisch.  
Om beter te kunnen begrijpen wat differentiatie in het voortgezet onderwijs bete-
kent, moeten we ons verplaatsen in de situatie waarin de leraar verkeert. Een le-
raar in het voortgezet onderwijs brengt met iedere klas maar een beperkte tijd 
door. Na afloop van de les staat er weer een andere klas voor de deur. Het aantal 
leerlingen van een leraar in het voortgezet onderwijs is een optelsom van alle 
leerlingen in alle klassen. Een gemiddelde docent met een volledige aanstelling 
geeft 24 uur per week les. De contacttijd tussen leraar en leerling is afhankelijk 
van het aantal uren dat het vak op de lessentabel staat. Staat het vak voor twee uur 
per week op de lessentabel, dan heeft de leraar een totaal aantal leerlingen van 
(aantal klassen) x (aantal leerlingen per klas) = (12) x (bijvoorbeeld 25) = 300 
leerlingen. Deze hoeveelheid leerlingen zou individueel bediend moeten worden 
bij een contacttijd van twee lesuren per week! Het probleem is hier niet dat de 
kennis en vaardigheden ontbreken, maar dat de tijd en gelegenheid ontbreekt. 
Anders gezegd: de docent/leerling ratio is afgestemd op confectie, niet op maat-
werk.  
De structuur van het onderwijs speelt hier ook een rol. Het Nederlandse voortge-
zet onderwijs kent alleen al door het grote aantal vreemde talen een groot aantal 
vakken. Naarmate het curriculum meer uit afzonderlijke vakken bestaat, die alle-
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maal door verschillende docenten gegeven worden, neemt het aantal contacturen 
per leraar af. Zo ontstaat versnippering, waarbij leraren heel veel verschillende 
klassen hebben en het totaal aantal leerlingen heel groot wordt. Volgens Sizer 
(1984) zou het totaal aantal leerlingen van leraren niet groter moeten zijn dan 80. 
Dat betekent nog geen vier klassen van 25 leerlingen! 
Behalve het gebrek aan tijd door de leraar/leerling ratio, is er nog een ander pro-
ces dat differentiatie bemoeilijkt. Onderwijs is een groepsgebeuren; leerlingen 
willen niet afwijken van de groep. De eisen die gelden, gelden voor iedereen. Dif-
ferentiatie betekent dat de wet van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ wordt ge-
schonden. Leerlingen kunnen het als oneerlijk ervaren wanneer zij extra werk 
moeten doen. Wanneer een individuele leerling extra uitgedaagd wordt, terwijl 
andere leerlingen dat niet worden, wordt dat niet altijd op prijs gesteld (Bulter-
man-Bos, 2007).  
Tegelijkertijd is het duidelijk dat de connaisseurs wel differentiëren, maar dit ma-
nifesteert zich niet in een apart onderwijsaanbod, maar meer in de persoonlijke 
aandacht die zij voor individuele leerlingen hebben. Via aandacht voor individuen 
motiveren zij de klas en scheppen zo een klimaat waarin ieder individu zijn of 
haar talenten kan laten zien.  
De kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn, zijn niet gemakkelijk onder 
woorden te brengen. Het vermogen om contact met een veelvoud van individuen 
te maken onder tamelijk complexe omstandigheden, is een persoonlijke vaardig-
heid die onlosmakelijk verbonden is met wie de leraar is. Het gaat om tacit know-
ledge (Polanyi, 1958, 1967). Anderzijds gaat het ook om didactische 
vaardigheden, die via scholing kunnen worden aangeleerd. Die didactische vaar-
digheden worden echter pas tot een succes wanneer de benodigde tacit knowledge 
al aanwezig is. 
 
 
3.5 Ontwikkeling van talenten: coaching en begeleiding 
 
Na het eerste facet van de ontwikkeling van talenten onder de noemer ‘onderwijs-
aanbod en leeromgeving’ te hebben behandeld volgt nu het coachen en begelei-
den. Over welke kennis en vaardigheden dienen docenten te beschikken met 
betrekking tot het coachen en begeleiden van leerlingen, gericht op stimulatie van 
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hun talent? Het woord ‘coach’ is een Engels woord, dat ‘privéleraar’, ‘repetitor’ 
of ‘trainer’ betekent. Coachen is een vorm van privéles geven. Deze term is de 
laatste jaren in het onderwijs in zwang gekomen. Het verwachtingspatroon is dat 
het leerproces zo georganiseerd is dat leraren aandacht aan individuele leerlingen 
kunnen besteden, zodat hun individuele talenten tot ontwikkeling komen. In het 
onderstaande gaat het zowel om het coachen van individuen als om het coachen 
van groepen. 
 
3.5.1 Organisatie van de les. 
Het coachen en begeleiden van individuele leerlingen vraagt om een bepaalde or-
ganisatie van de les. Een leraar komt pas toe aan het coachen van individuen 
wanneer de rest van de klas zichzelf rustig bezig kan houden met zinvolle dingen. 
“De organisatie van mijn lessen is altijd strak. Ik bouw vanaf het begin iets op. 
De lessen duren bij ons 70 minuten. Ik zeg altijd: de helft gaan we dingen samen 
doen en de andere helft gaan jullie opdrachten doen. Dan ga ik over op indivi-
duelere hulp. Deze structuur is voor de leerlingen heel helder; ze moeten er soms 
aan wennen, maar ze zijn er ook wel gelukkig mee. Ik maak de leerlingen duide-
lijk dat ze altijd met vragen kunnen komen, ook al is het al in de les besproken. 
Het gebeurt ook dat leerlingen braaf de les volgen, maar geen of weinig vragen 
stellen, terwijl ik weet dat het niet helemaal deugt. Dan zoek ik hen op. Ik ga naar 
hen toe en confronteer hen daarmee. Ik loop altijd rond en zorg dat ik iedereen 
even gezien en gesproken heb. Soms vraag ik: laat even zien hoe ver je bent. Ik 
wil betrokkenheid zodat de leerling naar me toe komt met vragen.” 
Van belang in het bovenstaande is dat de leraar slechts gedurende een deel van de 
les als coach van individuen optreedt. Het andere deel van de les is gezamenlijk 
en niet voor coaching beschikbaar. De verhouding individueel/gezamenlijk ligt 
uiteraard niet bij alle leraren zo strak als bij de leraar uit het bovenstaande vignet. 
“Ze zeggen: Mevrouw, ik heb geen tijd gehad om huiswerk te maken, want ik 
moest werken. Die tijd hebben ze dan ook echt niet gehad, want ze zijn heel druk 
met baantjes. Daarom laat ik ze de opdrachten in de les doen. Het wordt in de 
bovenbouw van het vwo ook steeds meer leren door doen.” Andere leraren zijn 
gemiddeld één van de drie contacturen aan het woord. Gedurende de andere uren 
zijn leerlingen zelf aan het werk. Voor sommige leerlingen biedt deze verdeling 
kans, maar niet iedereen vaart er wel bij. “Je hebt van die jongens die wel intelli-
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gent zijn, maar lui. Bij het huidige onderwijs gaat dit type jongen sneller onder-
uit. Vroeger konden ze gewoon luisteren. Meisjes hebben wel baat bij het type 
onderwijs van de Tweede Fase.” Ook hier blijkt dat het onderwijs geen maatwerk 
biedt, maar confectie.  
Als leraren gevraagd wordt naar de manier waarop zij coachen en begeleiden, ge-
ven zij vaak een antwoord waaruit blijkt dat zij geen individu voor ogen hebben, 
maar een hele klas. De manier waarop een connaisseur een groepsgesprek leidt, 
vertoont parallellen met individuele coaching. “Je stelt een vraag - steek je vinger 
even niet op. Eerst nadenken. Als een antwoord komt, zeg dan nooit dat het fout 
is, maar stel vragen in de zin: kun je dat aanvullen. Kan iemand anders uit de 
klas helpen? Dan zie je sociale en intellectuele processen gebeuren. Herhaal een 
antwoord nooit, want dan hoeven ze niet naar elkaar te luisteren. Talentdodend is 
het herhalen van antwoorden van leerlingen. Maak dat kenbaar: ik herhaal geen 
antwoorden. Dan krijg je: wat zei die- vraag het hem of haar? Dan geef je de 
antwoordgever twee keer de succesbeleving. Leerlingen moeten naar elkaar luis-
teren, en het geluidsniveau daalt in de klas. Dus om talent bij individuen naar bo-
ven te halen, moet je goed met groepen omgaan.” Individuele coaching is in dit 
geval ingebed in de aandacht voor de groep als geheel.  
Een leraar is niet voor de volledige lestijd bezig met coachen en begeleiden. 
Slechts een deel van de les is daarvoor beschikbaar. In die tijd blijft de leraar ver-
antwoordelijk voor de groep als geheel. 
 
3.5.2 Positief benaderen 
Welke manier van coachen is belangrijk om talenten tot ontwikkeling te brengen? 
Coachen is niet alleen een manier om leerlingen bepaalde vaardigheden bij te 
brengen, maar (vooral) een manier om persoonlijk contact met leerlingen te ma-
ken. Vanwege het belang van een goede persoonlijke relatie, zijn er ook leraren 
die relatief veel tijd nemen voor informeel contact. “Ik begin mijn lessen (van 70 
minuten) altijd met een informeel moment. Als de leerlingen binnen komen, staat 
er bij mij altijd muziek aan. Ik sta bij de deur en heet ze persoonlijk welkom. Dan 
loop ik de rijen in, maak een praatje. Pas als de muziek stopt, begint de les. Leer-
lingen die te laat zijn mogen er dan niet meer in.” In verschillende toonaarden 
benadrukken alle connaisseurs het belang van een positieve benadering. “De basis 
is het benoemen van de krachten van de leerling.” Die positieve insteek is ook be-
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langrijk als leerlingen iets niet snappen. “Je moet leerlingen het gevoel geven dat 
ze onderweg zijn. Je snapt het nóg niet.” De persoonlijke relatie vormt als het wa-
re een opstapje naar de leerstof. “Ik heb veel persoonlijk contact met leerlingen. 
Door leerlingen heel veel te laten vertellen wat ze doen en door te ontdekken 
waar hun interesses liggen probeer je hen te stimuleren. Kunnen ze iets met hun 
interesses doen binnen projecten? Kunnen ze iets met hun baantje doen? Veel 
kinderen werken bij de Albert Heijn. Wat zie je daar dat met economie te maken 
heeft? Je moet heel vaak persoonlijk motiveren. Door te complimenteren. Positie-
ve feedback. Kinderen hebben dat nodig.” Ook buiten de reguliere lestijd om be-
steden connaisseurs aandacht aan leerlingen. “ Je moet heel dicht bij de leerlingen 
staan. Heel goed luisteren en de leerling steunen. Tijdsinvestering is heel belang-
rijk. Privétijd investeren!” Het belang van een onderling vertrouwen kan niet ge-
noeg bezongen worden.“Een positieve insteek is heel belangrijk. De leeftijdgroep 
van basisvorming is nog onzeker. Wat kunnen ze verwachten op de middelbare 
school? Daarom moet je vertrouwend coachen: iedere leerling persoonlijke aan-
dacht geven. Dat kan van een kort gesprek tot gedag zeggen. Als docent moet je 
aanvoelen hoeveel contact een leerling wil. Dat moet je afstemmen op het klas-
senklimaat.”Juist leerlingen die een vak moeilijk vinden, zijn gebaat bij een sfeer 
van vertrouwen. Ook een heldere structuur in de lessen is daarbij van groot be-
lang. “Je moet proberen zelfvertrouwen op te bouwen. Als leerlingen geen zelfver-
trouwen hebben, presteren ze onder. Dat moet je doorbreken. Dat is een leuke 
uitdaging in het onderwijs: proberen leerlingen te laten zien dat ze zo’n moeilijk 
vak als wiskunde ook kunnen en vertrouwen opbouwen. Dat doe ik ook door ze te 
bemoedigen en hen te helpen. Structuur aanbieden, afspraken maken en daar ie-
dere week op terugkomen. Zo probeer ik ze weer op de rails te krijgen. Hoe bouw 
je zelfvertrouwen op? Dat heeft met interactie te maken, de manier waarop je op 
elkaar reageert, bemoedigt, laat zien dat je dingen heel goed gedaan hebt en la-
ten zien waar het nog niet goed is gedaan. Dus helpen te reflecteren. Dat is een 
factor waar ze hun voordeel mee kunnen doen. Het mooiste is dat ze door dit 
soort hulp beter gaan scoren.” De positieve benadering heeft in het laatste frag-
ment ook een vakdidactisch aspect: door de stof zo helder mogelijk te structure-
ren, door duidelijke verwachtingspatronen en terugkerende aandacht helpt de 
leraar de leerling om zich optimaal te ontwikkelen. De positieve benadering moet 
overigens wel realistisch zijn. “Het is ook onzin om te doen alsof de leerling alles 
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gaat redden.” Dat neemt niet weg dat een opbouwende houding van de docent 
tijdens het coachen noodzakelijk is om talenten tot ontwikkeling te brengen.  
 
3.5.3 Leerling als coach 
Talentvolle leerlingen worden soms ingezet om andere leerlingen te helpen. “Je 
mag gerust kinderen waar meer inzit, inzetten om de stof aan andere kinderen 
duidelijk te maken. Geeft hele leuke effecten. Je kunt ze gebruiken om jou te hel-
pen. Dan moet jij hen wel helpen om verder te groeien.” Soms werkt het bijvoor-
beeld om leerlingen in te zetten bij het nakijken. Leerlingen zijn dan in indirecte 
zin elkaars coach.“Bij Nederlands zijn de groepen veel en veel te groot, zeker ge-
zien de enorme problemen bij taalvaardigheid. De jongerencultuur brengt een 
slordigheidsinstelling met zich mee. MSN zorgt ook voor slordigheid.. Ik heb net 
betogen van leerlingen nagekeken. Het wemelde van de spelfouten; er zou eigen-
lijk een taalbeleid op school moeten komen. Ik heb er geen feedback bij gezet. De 
schrijfopdracht heb ik aan de klas teruggegeven en door de leerlingen laten be-
kijken. Ze moesten zeggen of ze het eens waren met mijn normering en ze hebben 
de opdracht gekregen om er tien foute zinnen uit te halen om een toets van te ma-
ken.” 
Samenwerken is ook bij connaisseurs niet zonder bezwaren. “Leerlingen elkaar 
laten helpen, daar zit kracht in. Veel leraren vinden dat het teveel lawaai geeft, te 
gezellig wordt. Dat is een stukje klassenmanagement dat je onder de knie moet 
hebben. Klassenmanagement is van levensbelang. Jonge leerkrachten zijn de 
eerst jaren aan het overleven. Bij ‘business school’ – een simulatieproject - lukt 
het wel. Er zitten heel veel talenten in de leerlingen zelf, ze kunnen fantastisch uit-
leggen.” Leerlingen inzetten als coach heet niet altijd de gewenste effecten.“Ik 
laat ze minder vaak samenwerken, omdat ze dan over andere dingen gaan praten. 
School heeft voor de leerlingen geen prioriteit. Het sociale gebeuren staat op 
nummer één. Als ik ze laat samenwerken, gaan ze het over andere dingen heb-
ben.” Vanuit de ervaring dat leerlingen gauw andere dingen gaan doen tijdens het 
samenwerken, benadrukken sommige connaisseurs dat er een rolverdeling moet 
zijn en een duidelijk taakomschrijving voor de verschillende partijen. Weer ande-
re leraren benadrukken dat ze het niet erg vinden als leerlingen met andere dingen 
bezig zijn dan met de leerstof. 
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3.5.4 Speciale manieren van coaching 
Sommige leraren wiskunde geven aan dat ze ‘heuristisch’ coachen. Dat is een 
manier van coachen, die zowel individueel als klassikaal kan worden toegepast, 
waarbij een vraag beantwoord wordt met een wedervraag. De bedoeling is dat de 
leerling daardoor zichzelf vragen leert stellen en problemen zelfstandiger leert op-
lossen. “Dat is wel een lange weg – want ik stel steeds vragen in plaats dat ik het 
antwoord direct geef. Leerlingen moeten daar wel aan wennen.” Heuristisch coa-
chen is een vorm van ‘scaffolding’. De leraar reikt wat ondersteuning aan, maar 
laat de leerling het denkwerk zoveel mogelijk zelf. Dit vraagt meer tijd dan wan-
neer de leraar een deel van het denkwerk ‘voordoet’. 
Een andere meer ‘speciale’ manier van coaching houdt in dat de leraar op zoek 
gaat naar de misconceptie bij de leerling. De veronderstelling is dat een leerling 
iets niet snapt omdat hij of zij ergens een andere voorstelling van zaken hanteert. 
Wanneer de leraar erin slaagt om die andere voorstelling van zaken te verhelderen 
en bespreekbaar te maken, wordt duidelijk waarom de leraar en de leerling tot 
verschillende conclusies komen. Deze manier van coaching vraagt dus van de le-
raar enig speurwerk in het brein van de leerlingen. 
De manieren van coaching hangen sterk samen met het vak. Docenten Nederlands 
zijn vooral bezig om leerlingen te leren schrijven. Begeleiding van leerlingen 
vindt niet alleen plaats tijdens de les, maar ook in de vorm van feedback op hun 
schrijfwerk. 
 
3.5.5 Gebrek aan tijd en aandacht 
Coaching en begeleiding vinden zowel tijdens de les plaats of bij wijze van feed-
back op het werk dat leerlingen hebben ingeleverd. Het aantal werkstukken dat 
leerlingen maken is de laatste tijd flink toegenomen. De tijd om het werk van 
leerlingen na te kijken is echter gelijk gebleven. “Er is zo’n werkstukkencultuur 
gekomen, maar er is geen tijd om die werkstukken uitgebreid te beoordelen. Soms 
is het niet meer dan: goed gedaan, niet goed gedaan. Er is geen tijd voor diep-
gaande feedback. Heel zorgelijk! Er zou minder geschreven en meer verfijnd 
moeten worden.” 
Een les bestaat uit een beperkt aantal minuten. Omdat er ook tijd nodig is voor in-
structie, klassengesprekken, organisatie, correctie, blijft er slechts een beperkt 
deel over voor individuele coaching. “Mijn aandacht verdelen is een voortduren-
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de woekering. Door leerlingen een deel van de les zelf te laten werken, heb ik wel 
het gevoel dat ik ieder individu regelmatig aandacht schenk. Maar je komt altijd 
tijd tekort. Dat is een van de problemen voor talentontwikkeling: dat je teveel be-
perkt bent in tijd en in beschikbaarheid. Een belangrijke factor bij het tot ontwik-
keling brengen van talent is dat je er de tijd voor moet hebben binnen het geheel 
van activiteiten. Dat vind ik lastig bij het huidige urenaantal en groepsgrootte. Je 
concentreert je in eerste instantie op het programma, want dat is de opbouw naar 
het examen toe. Daaromheen zou je nog veel meer kunnen doen om leerlingen te 
stimuleren, maar dat is vaak beperkt door de beschikbare tijd.” Coaching van in-
dividuen vindt altijd plaats ‘binnen het geheel van activiteiten’. Leraren kunnen 
zich niet met individuen afzonderen. Terwijl zij een individuele leerling onder-
steunen, blijven zij ook verantwoordelijk voor de rest van de groep. Hoeveel tijd 
er is voor coaching, hangt samen met het gedrag van de rest van de 
groep.“Leerlingen zijn niet meer gewend te luisteren. Ze hebben een hele korte 
spanningsboog qua concentratie. De klassen zijn groot, met veel zorgleerlingen. 
De eerste aandacht gaat uit naar de achterblijvers. Je hebt te weinig mogelijkhe-
den om met een klein groepje aan de gang te gaan. Daar zou je een oplossing 
voor moeten vinden, maar die is er niet. Ik ben minder met coaching bezig, ik heb 
daar minder tijd voor. Het is allemaal heel hectisch.” Het klimaat in de klas is 
dus van grote invloed op de tijd die de leraar overhoudt om talentvolle leerlingen 
te coachen. “In een kleine vwo 3-klas kom ik aan alle talentjes toe. Korte instruc-
tie, zelf aan de gang, Dan ga ik individueel begeleiden. In een goede klas heb je 
tijd om kinderen apart te helpen met een opdracht. In moeilijke klassen ben je be-
zig met orde houden: kleine ruzietjes oplossen. Niet met je schaartje spelen! Wat 
ben je aan het doen? Die even helpen, daar even een onzekerheidje wegwerken. 
Je bent heel druk met orde houden, met aandacht geven aan kinderen. In bepaal-
de klassen kom ik toe aan het coachen van talenten, maar in andere klassen niet. 
De kinderen vragen ontzettend veel aandacht. Daar hebben ze echt behoefte aan. 
Dat is deze generatie. Dat is de hele maatschappij. Kinderen zijn veeleisend, kun-
nen zich niet goed concentreren. Je moet voor heel veel rustmomenten zorgen. 
Vroeger had je grote klassen en daar was men een grijze muis in de les. Nu zijn 
het allemaal kinderen die aandacht vragen voor hun eigen ding. Er zitten tegen-
woordig ook veel kinderen in de klas met allerlei problemen: dyslectische kinde-
ren, kinderen met ADHD en PDD-NOS. En voordat je het weet komt de volgende 
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klas binnen. Zelfs een lesuur van 65 minuten is te kort. Dat is fout in het onder-
wijs: grote klassen, moeilijke kinderen. Je hebt altijd het gevoel dat je tekort 
schiet!” 
Coaching veronderstelt dat de leraar de rust kan vinden om zich met een individu 
bezig te houden. De rest van de klas moet in staat zijn om zelfstandig verder te 
werken. Aan die voorwaarde wordt lang niet altijd voldaan. Het klimaat in de 
groep is van invloed op de mate waarin leraren toekomen aan het coachen van ta-
lentvolle leerlingen. Daarnaast geldt de wetmatigheid dat hoe groter de groep is, 
des te korter de tijd is die voor elk individu over blijft. 
 
3.5.6 Samenvatting en reflectie 
Bij het coachen en begeleiden is een opbouwende attitude van leraren essentieel. 
Slechts een deel van de les is voor coaching beschikbaar. De tijd die binnen de les 
voor het coachen van individuele leerlingen over blijft, hangt rechtstreeks samen 
met het aantal leerlingen in de klas. Als een leraar met een klas van 25 leerlingen 
tijdens een les van 50 minuten (de meest gebruikelijke tijd) de helft van de tijd 
aan coaching besteedt, blijft er voor iedere leerling één minuut over. Die tijd is 
niet voldoende voor uitgebreidere vormen van coaching, zoals heuristisch coa-
chen.  
De mate waarin een leraar de ruimte heeft om verborgen talent door coaching tot 
ontwikkeling te brengen, hangt ook mede samen met het gedrag van de leerlin-
gen. Pubers hebben nog veel externe sturing nodig (Crone, 2008). Als leerlingen 
veel aandacht van de leraar opeisen, gaat dit ten koste van de tijd voor individuele 
coaching. 
Leraren die individuen coachen tijdens de les, doen dit ‘binnen het geheel van de 
activiteiten.’ Ze zijn met meerdere dingen tegelijkertijd bezig. Het coachen en be-
geleiden van leerlingen gericht op stimulatie en ontwikkeling van talent is inge-
bed in de taak van de leraar om leerlingen te motiveren. Terwijl leraren zich 
hiermee bezig houden, zijn ze ook verantwoordelijk voor de voortgang van de les 
als geheel. Leraren moeten dus meerdere dingen tegelijk doen: lesgeven, het 
groepsproces managen, het individuele talent ontwikkelen. Naast tijd die gemeten 
kan worden in minuten is dit ook een kwestie van intensiteit. In feite is de leraar 
de multi-tasker avant la lettre. In een klas met 25 levende wezens gebeurt ontzet-
tend veel; een leraar moet in staat zijn om die informatie op een adequate manier 
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waar te nemen en te verwerken. Dat vraagt een enorme alertheid en oplettendheid. 
Dit maakt lesgeven tot een zeer intensief proces, niet in eerste instantie wat betreft 
tijd (want de duur van de les staat vast), maar wat betreft aandacht. Beginnende 
leraren komen niet aan individuele talenten toe. Zij hebben de handen vol aan hun 
vak en aan het managen van het groepsproces. Tijdens het coachen gaat de aan-
dacht van de leraar in eerste instantie naar de leerling die storend optreedt, dan 
naar de leerling die zelf het initiatief neemt en actief met de les meedoet, dan naar 
de leerling die extra hulp nodig heeft en pas in laatste instantie naar de talentvolle 
leerling die door middel van coaching uit de tent gelokt moet worden.  
 
Naarmate de leraar het groepsproces beter in de hand heeft – beter is in klassen-
management - ontstaat er meer ruimte om zich met individuen bezig te houden. 
Connaisseurs zijn heel goed in dit proces. Zij hebben relatief weinig problemen 
met klassenmanagement, ze hebben relatief veel grip op het groepsproces (maar 
weten ook hoe moeilijk dat in sommige klassen kan zijn). Door het overzicht en 
de rust die de connaisseurs zelf scheppen, leren ze leerlingen snel kennen – of 
misschien is het andersom: doordat ze leerlingen snel leren kennen en hun uitste-
kende contactuele eigenschappen, ontstaat er rust, overzicht en vertrouwen, kort-
om een situatie waarin verborgen talenten zich kunnen openbaren. De vaardigheid 
om een klas goed te managen is ongetwijfeld een centrale vaardigheid die leraren 
nodig hebben om talentvolle leerlingen te coachen en te begeleiden.  
 
Behalve om kennis en vaardigheden, gaat het echter ook hier om tijd en gelegen-
heid. Onderwijs is een groepsgebeuren.. De vraag is of het juist is dat in het on-
derwijs termen als ‘coaching’, die uit de wereld van de privéles afkomstig zijn, 
zijn geïntroduceerd. Door de introductie van dit soort termen worden veel leraren 
in een positie geplaatst waarin zij bij voorbaat falen. “Dit is fout in het onderwijs. 
Je hebt het gevoel dat je voortdurend tekort schiet.” 
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3.6 Een peiling onder docenten en schoolleiders in het voortgezet                   
onderwijs 

 
3.6.1 De webenquête 
Tussen half december 2008 en half januari 2009 is via internet een vragenlijst be-
schikbaar geweest om docenten en schoolleiders in het voortgezet onderwijs de 
mogelijkheid te bieden input te leveren ten behoeve van het onderzoek. Als intro-
ductie werd gesteld dat men vanuit de eigen praktijk en ervaring diende te reage-
ren: 
 
“Deze enquête gaat over cognitief talent. Met cognitief talent bedoelen we talent 
of begaafdheid op het gebied van leren, weten en denken. Er wordt ook wel 
schools talent mee bedoeld. Het Ministerie van OCW vermoedt dat het talent van 
leerlingen om goed te presteren op school niet altijd voldoende tot ontplooiing 
komt. Bepaalde leerlingen zouden dus meer kunnen presteren. U beschikt als le-
raar of schoolleider over waardevolle kennis doordat u dagelijks met leerlingen 
omgaat. Bij de onderstaande stellingen vragen wij u steeds om een inschatting te 
maken op grond van wat u in uw eigen praktijk ziet. Deze enquête gaat dus niet 
over uw mening maar over uw inschatting op grond van uw ervaring.” 
 
3.6.2 Respons en type respondent.  
De potentiële respondenten zijn benaderd door een oproep via e-mail te (laten) 
verspreiden via verschillende nieuwsbrieven van de vakcommunities van Kennis-
net, via instituten voor nascholing en lerarenopleidingen, via bekende scholen en 
via Nederlandse scholen die meedoen aan internationale projecten (zoals via 
www.espnet.eu). Daarnaast vroegen we of men mee wilde werken aan een 
sneeuwbaleffect door de oproep door te sturen. Dit deel van het onderzoek is na-
drukkelijk bedoeld als een peiling om meer informatie te verkrijgen; er werd niet 
beoogd een representatieve steekproef te trekken uit de populatie docenten en 
schoolleiders in Nederland.  
 
De totale respons was 192, na opschoning bedroeg de valide respons 140. In de 
onderstaande tabel zien we de respondenten naar functie en naar het vak dat zij 
geven. Zestien personen geven geen functie of vak op. Wat betreft functie geldt 

http://www.espnet.eu/
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dat ook de meeste niet-docenten een vak opgeven. De vakken zijn geordend naar 
talen (alfa: Duits, Engels, Frans, Klassieke Talen, Latijn, Grieks, Nederlands, 
NT2, Spaans), exacte vakken (bèta: Biologie, Natuurkunde, Informatica, Schei-
kunde, Techniek, Wiskunde), maatschappijvakken (gamma: Aardrijkskunde, 
Economie, Handel, Verkoop, Administratie, Filosofie, Geschiedenis, Godsdienst, 
Maatschappijleer, Mens & maatschappij), en anders (Beeldende vorming, kunst 
en cultuur, tekenen, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding, muziek, verzor-
ging, verpleegkunde, zorg en welzijn, natuur en Gezondheidskunde; als men twee 
verschillende vakken opgeeft is dit ook bij ‘anders’ gerekend). 

 
Functie uitgesplitst 

naar vak 
alfa bèta gamma anders totaal 

docent 
42 

(70,0%) 
16 

(72,7%) 
19 

(70,4%) 
12 

(80,0%) 
89 

(71,8%) 

directielid 
3 

(5,0%) 
2 

(9,1%) 
2 

(7,4%) 
1 

(6,7%) 
8 

(6,5%) 

docent met leiding-
gevende functie 

11 
(18,3%) 

2 
(9,1%) 

3 
(11,1%) 

1 
(6,7%) 

17 
(13,7%) 

andere functie 
4 

(6,7%) 
2 

(9,1%) 
3 

(11,1%) 
1 

(6,7%) 
10 

(8,1%) 

totaal 
60 

(48,4%) 
22 

(17,7%) 
27 

(21,8%) 
15 

(12,1%) 
124 

(100,0%) 

 
We zien dat onder de respondenten de docenten in de meerderheid zijn (85,5% 
inclusief docenten met een leidinggevende functie) en dat ‘alfa’ als vak of achter-
grond met bijna de helft het meest voorkomt. Overigens zijn er vrijwel geen ver-
schillen te zien in beantwoording van de vragen per type vak. De ‘alfa’s’ zijn 
hoogstens een ietsje optimistischer. We zien verder dat de respondenten redelijk 
gespreid zijn over de onderwijssoorten: iets meer dan een derde VMBO terwijl de 
helft HAVO/VWO/Gymnasium opgeeft.  
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Onderwijstype 
waarin meest les 

wordt gegeven naar 
functie 

docent directielid 

docent met 
leidingge-

vende func-
tie 

andere 
functie 

Totaal 

VMBO 
34 

(38,6%) 
3 

(33,3%) 
5 

(31,2%) 
3 

(30,0%) 
45 

(36,6%) 

HAVO/VWO 
23 

(26,1%) 
2 

(22,2%) 
4 

(25,0%) 
3 

(30,0%) 

VWO 
15 

(17,0%) 
1 

(11,1%) 
4 

(25,0%) 
1 

(10,0%) 

32 
(26,0%) 

21 
(17,1%) 

Gymnasium 
5 

(5,7%) 
1 

(11,1%) 
1 

(6,2%) 
0 

(,0%) 
7 

(5,7%) 

VMBO/HAVO/VWO 
3 

(3,4%) 
1 

(11,1%) 
0 

(,0%) 
1 

(10,0%) 

HAVO 
2 

(2,3%) 
0 

(,0%) 
1 

(6,2%) 
0 

(,0%) 

anders 
6 

(6,8%) 
1 

(11,1%) 
1 

(6,2%) 
2 

(20,0%) 

5 
(4,1%) 

3 
(2,4%) 

10 
(8,1%) 

Totaal 
88 

(100,0%) 
9 

(100,0%) 
16 

(100,0%) 
10 

(100,0%) 
123 

(100,0%) 

 
Hoewel de spreiding groot is zien we qua onderwijslast een gemiddeld aantal les-
uren van 16 uur per week (max. 32 uur), men heeft gemiddeld 5,5 klas (max. 20), 
en gemiddeld heeft men veel ervaring 17 jaar (max. 41).  
 

  N Min. Max. Std.dev. 
Gemiddeld aantal lesuren 16 127 0 32 7,735 
Gemiddeld aantal klassen 5.5 127 0 20 3,646 

Gemiddeld aantal jaren ervaring 17 131 0 41 10,921 
Gemiddeld aantal leraren op school 90 135 5 350 54,146 
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Welke onderwijstypes heeft uw school: N = 140 

Praktijkonderwijs 9 
VMBO 102 
HAVO 83 

Atheneum 81 
Gymnasium 65 

Anders 13 

 
Het inhoudelijke deel van de vragenlijst was gebaseerd op de verschillende aspec-
ten van de vraagstelling van het onderzoek en gespreid over 9 onderdelen. In de 
meeste onderdelen hebben we gevraagd om op stellingen te reageren en daarvan 
aan te geven op hoeveel van hun leerlingen de stelling van toepassing was. We 
gaven als voorbeeld de stelling ‘Leerlingen zouden hun talent beter kunnen ont-
plooien als ze voldoende nachtrust hebben’ en vroegen de respondenten na te 
gaan hoe vaak men leerlingen tegenkomt in de eigen praktijk van wie men inschat 
dat ze hun talenten onvoldoende ontplooien door te weinig nachtrust. Het ging 
dus niet om hun mening over nachtrust als factor in de ontplooiing van talenten. 
Als antwoordmogelijkheden had men: 

− Vrijwel alle leerlingen (score 1) 
− Veel leerlingen (score 2) 
− Ongeveer de helft van de leerlingen (score 3) 
− Een klein groepje (score 4) 
− Een enkeling/vrijwel niemand (score 5) 

Ook kon men invullen ‘ik weet het niet’.  
In totaal zijn er 64 stellingen voorgelegd waar men op kon reageren, kon men op 
negen plekken extra opmerkingen maken, en stelden we op het eind nog 12 open 
vragen.  
 
3.6.3 Hogere cijfers 
In dit eerste deel waren er drie stellingen, die we hier in afnemende volgorde van 
veel naar weinig leerlingen presenteren, anders dan de volgorde in de vragenlijst. 
De scores staan achter de items; hoe lager de score, hoe meer leerlingen voldoen 
aan de stelling.  
Leerlingen zouden hogere cijfers kunnen halen: 
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1. Bij toetsen die meetellen voor het overgangsrapport (2,72) 
2. Bij een incidentele opdracht/toets/overhoring (2,85)  
3. Bij het examen (2,90) 

 
De gemiddelde score van de 125 tot 139 respondenten op deze drie items zit 
dichtbij ‘ongeveer de helft van het aantal leerlingen’ maar in de richting van ‘veel 
leerlingen’. Bij een klas van twintig leerlingen zouden deze scores een twaalftal 
leerlingen betekenen die naar de mening van de respondenten hogere cijfers zou-
den kunnen halen. Er zijn geen grote verschillen tussen de typen respondenten 
naar functie en vak. De directieleden zijn iets positiever over de stellingen: naar 
hun mening zouden meer leerlingen hogere cijfers kunnen halen.  
 
Een respondent stelt: “Of leerlingen lagere cijfers halen dan ze eigenlijk zouden 
kunnen hangt af van erg veel (externe) factoren, en is daarom erg lastig in te 
schatten. Een vrij zekere manier om het te bewerkstelligen is het optimaliseren 
van de leeromgeving van de leerling: kleine klassen, veel persoonlijke aandacht, 
ideale roosters. Dat kost allemaal erg veel geld, hetgeen er niet is. Daarnaast zijn 
er ook nog eens persoonlijke omstandigheden die de leerresultaten van leerlingen 
negatief kunnen beïnvloeden. Dat is vaak lastig, of pas op lange termijn, op te 
lossen.” 
Een aantal respondenten stelt dat het aan leerlingen zelf ligt:  
“velen doen hun best; de meesten kunnen niet zo veel beter dan dat ze nu ook al 
doen”  
“inzet, motivatie en werkhouding laten veel te wensen over” 
“leerlingen kiezen aardrijkskunde omdat ze daar niet voor hoeven te werken. De 
methodes werken deze houding in de hand.” 
“de zesjescultuur zorgt ervoor dat sommige leerlingen zich niet uitzonderlijk in-
spannen.” 
“sommige leerlingen gamen erg veel en lang” 
“er zijn zo heel erg veel leukere bezigheden ...” 
 
3.6.4 Leerlingkenmerken 
Er werden hier elf stellingen gepresenteerd, die van de veronderstelling uitgingen 
dat persoonlijkheidskenmerken van leerlingen van invloed zijn op de mate waarin 
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hun schoolse talenten tot ontplooiing komen. De respondenten gaven aan voor 
hoeveel leerlingen betere talentontplooiing in het geval van het voldoen aan de 
conditie zou gelden.  
 
Leerlingen zouden hun talent beter kunnen ontplooien dan ze nu doen als…: 

1. Ze voldoende tijd besteden aan hun schoolwerk (2,16) 
2. Ze beter gemotiveerd zijn voor de inhoud van de leerstof (2,18) 
3. Ze hun schoolwerk beter plannen en organiseren (2,19) 
4. Ze hun eigen werk beter controleren (2,39) 
5. Ze de gevolgen van hun gedrag voor de toekomst beter kunnen schatten 

(2,54) 
6. Ze zich beter kunnen concentreren (2,60) 
7. Ze meer zelfvertrouwen hebben (3,03) 
8. Ze meer controle over hun eigen gedrag hebben (minder impulsief zijn) 

(3,09) 
9. Ze meer frustratietolerantie hebben (3,32) 
10. Ze beter kunnen omgaan met stress (3,48) 
11. Ze minder bang zijn om te falen (3,67) 

 
We zien dat men voor de eerste drie stellingen dicht in de buurt zit van ‘veel leer-
lingen’ (score 2): tijd besteden aan, plannen en organiseren van schoolwerk, en 
beter gemotiveerd zijn voor de inhoud van leerstof.  
Zo tussen ‘veel leerlingen’ en ‘de helft’ (score 3) zien we items die duiden op me-
tacognitieve aspecten en concentratie. Rond ‘de helft’ zou het beter kunnen doen 
met meer zelfvertrouwen en minder impulsiviteit. Frustratietolerantie, stress en 
faalangst zijn factoren die als belangrijk bij minder dan de helft van de leerlingen 
wordt ingeschat.  
 
Wel stellen verschillende respondenten dat het een periode is waarin de leerlingen 
enorm veranderen en dat we niet te veel van ze kunnen verwachten: “Het gedrag 
van veel middelbare scholieren gedurende een flink deel van hun middelbare-
schooltijd wordt voor een flink deel gevoed door het puberen. Deze belangrijke 
overgangsfase naar het volwassen worden komt met impulsief gedrag, frustraties, 
soms gebrek aan zelfvertrouwen en af en toe concentratiestoornissen en vraagt 
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simpelweg tijd. Dat heet groeien.” Verder denken respondenten meer aan de on-
derbouw dan de bovenbouw; dan spelen deze aspecten minder mee, omdat men 
veel meer gericht raakt op het examen, en ook wat ouder is.  
Een respondent stelt dat de thuissituatie belangrijk is: “Leerlingen die van huis uit 
gestimuleerd en gewaardeerd worden zullen met al deze zaken hoger scoren.” 
Maar een ander stelt dat de docent meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen 
leggen. “Inspireren en voorbeeld functie van de docent zijn doorslaggevend.” 
 
3.6.5 De beoordelingswijze op school 
We hebben zes stellingen voorgelegd die ervan uitgaan dat de manier waarop er 
beoordeeld wordt invloed heeft op de ontplooiing van talenten van leerlingen. Op 
elke stelling kon de respondent aangeven of talenten beter, hetzelfde of slechter 
tot ontplooiing zou komen als de stelling realiteit zou zijn. Het schaaltje was als 
volgt:  
1 = duidelijk beter;  
2 = een beetje beter;  
3 = niet beter en niet slechter;  
4 = een beetje slechter;  
5 = duidelijk slechter.  
Verder vroegen we of het ook inderdaad realiteit was op de school van de respon-
dent; hieronder staat per stelling bij welk percentage van de respondenten de stel-
ling werkelijkheid is.  
 
Leerlingen zouden hun talent beter ontplooien dan ze nu doen als…  

1. De cijfers op het eindexamen gevolgen hebben voor (toelating bij) ver-
volgstudie; gemiddelde score: 1,75; bij 6% van de respondenten gebeurt 
dit al op de eigen school 

2. Ze op een andere manier (via werkstukken of prestaties) beoordeeld wor-
den dan via toetsen; score=2,4; gebeurt al bij 32% 

3. Alle vakken voldoende moeten zijn om over te kunnen gaan - 2,41 - 3% 
4. Alle cijfers meetellen voor het eindrapport - 2,41 - 49% 
5. De grens tussen voldoende en onvoldoende bij alles hoger dan zes ligt - 

2,43 - 13% 
6. De eindexamens inhoudelijk verzwaard worden - 2,75 - 7% 
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We zien dat alleen van de eerste stelling verwacht wordt dat dit meer dan een 
beetje beter zou werken. Bij de andere stellingen denkt men dat het hoogstens een 
klein beetje zou helpen. Bij de helft van de respondenten (N=111) tellen alle cij-
fers al mee voor het eindrapport, bij een derde (N=117) wordt men al anders be-
oordeeld dan via toetsen. De leraren die de webenquête ingevuld hebben, lijken 
als zodanig wel iets te zien in strengere normen. 
 
Bij de beoordelingswijze op school worden verschillende opmerkingen gemaakt: 

1. Cijfers meten slechts de cognitieve talenten van leerlingen, terwijl leer-
lingen veel meer talenten tot hun beschikking hebben. 

2. De toetsen zelf zouden inhoudelijk zwaarder moeten en ze zouden echt 
alles goed moeten maken en bestuderen om een voldoende te kunnen ha-
len voor een toets. Dit zou al in de onderbouw duidelijk moeten zijn... het 
derde jaar is nu gericht op vaardigheden en is inhoudelijk extreem licht. 

3. Er moet hier wel onderscheid gemaakt worden tussen onder- en boven-
bouw. In de onderbouw doen, op mijn school, alle vakken mee. 

4. Ik ben niet tegen werkstukken maar werkstukken bieden sommige docen-
ten de mogelijkheid om hun cijfers op te fokken. 

5. Motivatie en betrokkenheid verhoogt de cijfers. 
6. Profielwerkstukken blijken vaak erg motiverend te zijn voor de leerlin-

gen; ze presteren soms op onverwacht niveau 
7. Te weinig uitdaging voor goede leerlingen, te weinig harde grenzen en te 

veel compensatiemogelijkheden voor minder gemotiveerde leerlingen, 
waardoor zesjescultuur in de hand wordt gewerkt. 

8. Wij hebben op school niet zo'n cijfercultuur; tot aan het examendossier 
wordt in 'woorden' (en tekens) beoordeeld. 
 

3.6.6 Groepsprocessen tussen leerlingen 
Drie stellingen gingen uit van de veronderstelling dat groepsprocessen tussen 
leerlingen onderling van invloed zijn op de mate waarin de talenten van leerlingen 
zichtbaar worden. 
Hier werd weer de volgende schaal gebruikt: 1 = vrijwel alle leerlingen; 2 = veel 
leerlingen; 3 = ongeveer de helft van de leerlingen; 4 = een klein groepje; 5 = een 
enkeling/vrijwel niemand.  
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Leerlingen zouden hun talent beter ontplooien dan ze nu doen als… 
1. Jongeren elkaar in de les minder afleiden - 2,23 
2. Leerlingen elkaar meer stimuleren om goed mee te doen in de les - 2,48 
3. De goede leerling minder snel als nerd te boek komt te staan. - 3,38 

 
De hoge scores op de eerste en tweede stelling benadrukken een aantal aspecten 
die met goed klassenmanagement en de rol van de docent te maken hebben. Een 
aantal opmerkingen: 

- handhaving schoolregels door docenten over inhaalmogelijkheden, ma-
ken van huiswerk en inleverdata en kwaliteit handelingsdelen is ook een 
must!  

- de leeromgeving is essentieel! Plaats leren centraal: het is niet alleen 
leuk maar ook iets van jou! 

- presteren is nu duidelijk NIET de norm; het valt in de praktijk wel mee, 
maar als docent moet je dit niet benadrukken!! 

 
3.6.7 De rol van (jeugd)cultuur 
We hebben een negental stellingen voorgelegd die van de veronderstelling 
uitgaan dat de cultuur waarin wij leven (inclusief de jeugdcultuur waarin jon-
geren leven) van invloed is op de mate waarin de talenten van leerlingen 
zichtbaar worden. 
 
Leerlingen zouden hun talent beter ontplooien dan ze nu doen als…  

1. er meer structuur is in het leven van jongeren - 2,42 
2. de omgeving van jongeren hen minder afleidt van schoolwerk (dmv 

computer, iPod, telefoons etc.) - 2,58 
3. jongeren (en de mensen in hun omgeving) meer openstaan voor inge-

wikkelde zaken buiten de eigen belevingswereld - 2,68 
4. de inhoud van de leerstof meer zou weerklinken in de leefwereld van 

jongeren - 2,79 
5. jongeren minder sociale problemen hebben - 2,92 
6. er in onze maatschappij meer waardering voor uitblinkers is - 3,04 
7. jongeren minder emotionele problemen hebben - 3,13 
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8. er meer waardering zou zijn voor de kennis die vorige generaties heb-
ben vergaard - 3,20 

9. jongeren minder economische problemen hebben - 3,92 
 
Directies vinden bij de meeste items dat het voor duidelijk minder leerlingen 
geldt dan docenten ervaren, met uitzondering van de stellingen 3 en 4: die 
staan bij directies bovenaan.  
De respondenten hebben weinig opmerkingen bij deze stellingen. Een docent 
verzucht echter: “Zelfdiscipline is een verloren gegane waarde.” 
 
3.6.8 Biologische factoren 
Gemiddeld vinden de respondenten dat ongeveer de helft van de leerlingen hun 
talent beter zouden kunnen ontplooien als de hormonen niet zo’n invloed zouden 
hebben en ze voldoende (nacht)rust zouden hebben. Minder ziek zijn zou slechts 
bij een klein groepje leerlingen van belang zijn. Wat betreft de hormonen zeggen 
respondenten “tja, maar daar kunnen we toch niets aan doen.” 
 
3.6.9 Kennis en vaardigheden van leraren 
Om meer inzicht te krijgen in de kennis en vaardigheden van leraren om leerlin-
gen te begeleiden bij het ontwikkelen van hun talenten hebben we zestien stellin-
gen voorgelegd. Daarvan hebben we eerst gevraagd of de respondenten bij elke 
stelling wilden inschatten hoeveel vooruitgang men dacht te kunnen boeken 
(1=veel, 2=enige of 3=nauwelijks vooruitgang). Dan wilden we bij elke stelling 
weten wat men dan nodig zou hebben om die vooruitgang te realiseren. We laten 
eerst alle stellingen zien zoals ingevuld door docenten samen met hun gemiddelde 
waardering in afnemende volgorde ten aanzien van de verwachte vooruitgang op 
de ontplooiing van talenten.  
 
Leerlingen zouden hun talent beter ontplooien dan ze nu doen als:  

1. ik (=de individuele leraar) individuele leerlingen beter kan helpen om 
zicht te krijgen op hun eigen kwaliteiten - 1,67 

2. ik beter in staat ben om individuele leerlingen te coachen en te begelei-
den - 1,74 

3. ik geschiktere (uitdagender) leeractiviteiten kan ontwerpen - 1,75 
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4. ik leerlingen beter kan motiveren om uitdagende taken aan te gaan - 1,87 
5. ik er beter in slaag om talent bij leerlingen te herkennen. - 1,89 
6. ik mijn leerlingen meer opvoed tot zelfverantwoordelijk leren - 1,94 
7. ik een overzichtelijker en ordelijker werksfeer in de klas schep. – 1,98 
8. ik meer grip heb op de groepsprocessen tussen leerlingen. - 2,12 
9. ik didactisch competenter ben - 2,13 
10. ik de sociaal-emotionele problemen van leerlingen beter signaleer en 

aanpak - 2,18 
11. ik meer weet over de leergeschiedenis van mijn leerlingen - 2,20 
12. ik mij beter in de belevingswereld van leerlingen kan verplaatsen - 2,31 
13. ik mijn leerlingen meer gelegenheid geef om samen te werken - 2,35 
14. ik beter weet hoe het met de leerling bij andere vakken gaat - 2,45 
15. ik beter op de hoogte ben van de (culturele) achtergronden van leerlingen 

- 2,46 
16. ik meer kennis heb van het vak dat ik geef - 2,57 

 
Uit deze scores blijkt wederom dat leraren denken dat hun leerlingen meer zouden 
kunnen presteren. Echter, de voorwaarden daarvoor zijn niet altijd vervuld: lera-
ren zouden hun leerlingen moeten kunnen helpen om zicht te krijgen op hun eigen 
kwaliteiten, beter in staat moeten zijn om hun leerlingen te coachen en te begelei-
den, uitdagender leeromgevingen moeten kunnen ontwerpen, hun leerlingen beter 
moeten motiveren, talenten beter moeten kunnen herkennen en een ordelijker 
werksfeer moeten kunnen scheppen. Het lijkt erop dat docenten ‘zitten te sprin-
gen’ om meer individuele aandacht aan hun leerlingen te kunnen geven en de 
leeromgeving dolgraag meer op de individuele behoeften van leerlingen zouden 
willen afstemmen.  
In datgene dat men ervoor denkt nodig te hebben zijn over de hele linie ook pa-
tronen te ontdekken. Bij de meeste aspecten van kennis en vaardigheden van do-
centen wordt ‘meer tijd, meer individuele aanpak’ door het hoogste percentage 
respondenten genoemd. Bij het ontwerpen van leeractiviteiten, het kunnen moti-
veren en het herkennen van talent wordt door ongeveer 20% van de respondenten 
‘bijscholing, meer psychologische vaardigheden’ genoemd. Dit punt komt ook bij 
andere aspecten terug. Kleinere klassen, betere faciliteiten (methoden, toetsen, 
huisvesting, geld) en feedback van collega’s wordt tevens genoemd. Betere dos-
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siers en het leerlingvolgsysteem wordt bij een aantal aspecten genoemd als voor-
waarden voor het realiseren van vooruitgang.  
Over de hele linie zijn de schoolleiders wat optimistischer dan de docenten. Ook 
staan sommige kennis en vaardigheden hoger op de lijst; bij hen staat bijvoor-
beeld het motiveren om uitdagende taken aan te gaan op nummer 1. Men een ge-
middelde score van 1,3 geven ze aan dat dan behoorlijk wat vooruitgang geboekt 
kan worden. Ook het meer grip hebben op groepsprocessen en het meer weten 
van de leergeschiedenis staan duidelijk hoger op de lijst.  
 
Bij de algemene opmerkingen bij deze vraag treffen we nog de volgende harten-
kreten aan: 
“Als je je tot doel stelt om de kwaliteit te vergroten moet er een andere verhou-
ding tussen lestijd en voorbereidingstijd gerealiseerd worden dan tot nu toe het 
geval is.” 
“Contacttijd te weinig om processen goed aan te sturen, klassen te groot.” 
 “Ik ben er van overtuigd dat leerlingen aandacht en vertrouwen nodig hebben. 
Dus het zo individueel mogelijk leerlingen helpen is prima. Maar is niet te beta-
len. Een stap in de goede richting zou al zijn om de klassengroottes en de lestaak 
voor docenten drastisch omlaag te brengen.” 
“Ik vind een gerichte begeleiding een waardevolle zaak. Als ik echter om me heen 
kijk zie ik toch vaak een serie ongerichte bezigheden, goed bedoeld maar mijns 
inziens niet echt effectief voor leerlingen.” 
“De huidige generatie leerlingen wil bediend worden, mist zelfdiscipline en wil er 
niets voor doen. De oorzaak ligt thuis.” 
En tot slot: 
“Onderzoek is onnodig, docenten weten het al: kleinere klassen, minder lesuren 
per leerling. Stop de geldverspilling, geef docenten nou eens waar ze al jaren om 
vragen! 3% werkdrukverlaging is een b e s p o t t e l ij k lage eis en zelfs dat krij-
gen we niet voor elkaar. Ik ben inmiddels echt boos en dreig het onderwijs (ter-
wijl ik echt altijd zeer gedreven was) vaarwel te zeggen.” 
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3.6.10 De invloed van het schoolsysteem 
Rond dit aspect van talenten op elk niveau hebben we een tiental stellingen voor-
gelegd. We hadden hier iets andere antwoordmogelijkheden. Men kon kiezen tus-
sen:  
1= minstens een groep leerlingen per klas 
2=een enkeling per klas 
3=een enkeling in al mijn klassen 
4=vrijwel niemand 
 
Leerlingen zouden hun talent beter ontplooien dan ze nu doen als: 

1. er binnen het schoolsysteem meer maatwerk voor de individuele leerling 
geleverd kan worden - 1,47 

2. het schoolsysteem meer ruimte biedt voor creativiteit - 1,66 
3. ons schoolsysteem een uitdagender programma aanbiedt voor individuele 

leerlingen die dat aankunnen - 1,70 
4. ons schoolsysteem meer ruimte biedt voor laatbloeiers - 1,89 
5. ik (mijn school) gebruik kan maken van instrumenten om talenten te her-

kennen (bijvoorbeeld psychologische tests) - 1,89 
6. De leerstof beter wordt afgestemd op wat jongeren nodig hebben voor 

hun dagelijks leven, studie of beroep - 1,95 
7. Er meer gebruik van ICT-middelen gemaakt kan worden. - 2,02 
8. Op school de talenten die leerlingen zelf hebben als uitgangspunt gelden 

- 2,03 
9. Het basisonderwijs verlengd zou worden en leerlingen op latere leeftijd 

instromen in het voortgezet onderwijs - 2,61 
10. Leerlingen zelf hun leerdoelen mogen bepalen - 2,81 

 
De volgorde die de respondenten aanbrengen geeft aan dat men in het huidige 
schoolsysteem vooral de volgende aspecten terug wil zien: 

- Meer maatwerk voor de individuele leerling 
- Meer ruimte voor creativiteit 
- Een uitdagender programma voor diegenen die daar aan toe zijn 
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3.7 De open vragen 
 
In de webenquête hebben we de mogelijkheid gegeven om op open vragen te rea-
geren.  
 
3.7.1 Wat is talent, wanneer blinkt een leerling uit? 
De zevenennegentig antwoorden op deze vraag zijn gevarieerd van aard. Het valt 
wel op dat aanleg slechts weinig genoemd wordt, evenals intelligentie. Presteren, 
het halen van hoge cijfers komt meer voor. Veel meer docenten noemen creativi-
teit, plezier, leergierig en nieuwsgierig zijn, snelheid, actief zijn. Verder wordt 
motivatie genoemd, ervoor willen gaan, passie, inzet tonen ook als men er geen 
zit in heeft. Het uitblinken wordt ook als zijnde relatief gezien, een leerling die 
bovengemiddeld is, iemand die meer presteert dan het ‘systeem’ verwacht, ie-
mand die onverwacht ergens goed in is. Een respondent stelt: “Heel divers: goed 
kunnen samenwerken of goed kunnen zijn in presentaties houden, of interpersoon-
lijk competent, of uitblinken in een of meer vakken, uitblinken op gebied van hob-
by, uitblinken op gebied van buitenlesactiviteiten, etc.” en een ander: “Iedere 
leerling heeft talenten, iets waar hij/ zijn vanuit mogelijkheden in uitblinkt, goed / 
beter in is. Hoe dit te zien, onderkennen en bij aan te sluiten / ruimte te geven. De 
leerling blinkt uit als hij zich inzet om dit talent of die talenten verder te ontplooi-
en, etc.”. En over uitblinken: “De moeiteloos lerende, breed geïnteresseerde leer-
ling, de nieuwsgierige leerling, de leerling die-het-weten-wil. Die blinkt uit.” 
Maar er wordt ook gezegd dat talent op een gebied toch kan zorgen dat iemand 
het niet haalt: “Soms blinkt een leerling uit in één vak maar wordt beoordeeld op 
het geheel. Zo gaat een briljante wiskundestudent verloren omdat hij/zij slecht is 
in de talen (voorbeeld). Laat de leerling havo examen doen, maar een certificaat 
vwo halen voor wiskunde.” 
 
3.7.2 Hoe herkent men talent? 
De meest respondenten stellen dat je het gewoon ziet: “Eigenlijk heel simpel:je 
ziet het aan instelling. De vragen-stellende-leerling, de leerling die tegenspreekt 
en dus meegedacht heeft, de leerling die er anders over denkt, die in discussie wil 
over de stof. Die blinkt uit.” Uiteraard worden hoge cijfers vaak genoemd, maar 
aspecten van het functioneren in de klas komt vaker voor. Het gaat dan om veel 
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inbreng, zelfbewust zijn, een zekere ‘schwung’ hebben, daadkracht, betrokken-
heid, slimme vragen en opmerkingen, interesse, aanleg, ‘zichtbaar boven het 
maaiveld uitkomen’, en het creatief zijn van leerlingen.  
 
Maar er moet wel geïnvesteerd worden om talent te kunnen herkennen: “Door je 
leerlingen beter te leren kennen en tijd te investeren”, “door leerlingen te obser-
veren, hun opdrachten/resultaten op inzicht en creativiteit te scannen, ze de ruim-
te te geven om naast gebaande paden te wandelen”, en “door veel aan de band 
tussen docent en leerling te werken”. En op een bepaalde wijze reageren: “Waar-
dering voor talenten bij leerlingen laat ze stralen, tot grotere ontwikkeling komen 
bij bijna alle vakken. Dat straalt af op het algehele welbevinden van/bij leerlin-
gen. Ze blinken dan niet alleen uit: ze stralen van zelfvertrouwen, van 'erkend, ge-
zien' te worden!” 
 
Een docent stelt: “Helaas herken ik het vooral bij leerlingen die niet hebben ge-
leerd te leren en daardoor afzakken. Ongemotiveerd, onzeker, niet wetend hoe ze 
hun werk moeten aanpakken. Terwijl duidelijk is dat hij/zij het wel zou moeten 
kunnen. Die leerlingen probeer ik weer op de rails te krijgen. En ik probeer col-
lega's ervan te overtuigen dat ook in die leerlingen talent zit (en dan bedoel ik 
hoogbegaafd talent) wat er zonder onze hulp niet uit kan komen. Helaas zijn er 
nog veel docenten die alleen maar hoogbegaafdheid zien in brave, ijverige en 
succesvolle leerlingen.” 
 
3.7.3 Zijn er instrumenten in gebruik?  
Op de vraag of er op de school van de respondenten instrumenten in gebruik zijn 
om talent of uitblinken te herkennen antwoorden 43 van de 100 respondenten be-
vestigend. Acht respondenten noemen tests en toetsen zonder dat nader te specifi-
ceren. Nog eens vier respondenten noemen de DAT-test (Differentiële Aanleg 
Test), meervoudige intelligentietest, intelligentietests, en de “POP-test” (persoon-
lijk ontwikkelingsplan in combinatie met begeleiding voor potentiële onderpres-
teerders, Groensmit & Van Mameren-Schoehuizen, 2001). Verder worden 
leerling-enquêtes en competentielijsten genoemd, rapportcijfers, resultaten en 
leerlingproducten, toetsgegevens en andere rapportages. Er is een respondent die 
het Studieweb portfolio noemt om talenten te ontdekken.  
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Daarnaast noemt men kundige docenten die zelf talentvol zijn en talent weten te 
spotten, geen "structurele” instrumenten, het inzicht en het observatievermogen 
van de individuele docent. Men moet letten op hoge score, goede planning en 
concentratie.  
 
Talent wordt vaak geassocieerd met creatieve vakken en projecten en sport. Ie-
mand spreekt over een talentenjacht op basis van podiumkunsten, tekenen als 
examenvak, sportwedstrijden, een wedstrijd verhalen schrijven. Een ander noemt 
open podium, exposities, uitvoeringen, informatieblad voor ouders met beschrij-
ving van uitblinkers. Er is ergens een keuzeprogramma voor de brugklassen op 
vrijdagmiddag op het gebied van sport, kunst en cultuur. Men heeft schrijfprojec-
ten, muziekavonden, ICT-cursussen, juniormentoraat, het meedoen aan projecten 
of talentenshows. Ook praktijklessen worden meer dan eens genoemd om talenten 
te herkennen en iemand noemt brede-schoolactiviteiten. Een school is een LOOT-
school voor talenten op sportgebied, en een andere school werkt samen met de 
Universiteit Leiden in speciale programma’s voor getalenteerde leerlingen.  
 
Een respondent stelt dat er bij de aanname van nieuwe leerlingen wordt gekeken 
naar de talenten en kunnen leerlingen zich aanmelden voor speciale activiteiten, 
een ander dat talentherkenning een beetje plaatsvindt bij de profielwerkstukken in 
de bovenbouw havo/vwo. Iemand noemt ‘programmaverdieping door toepassing 
van training voor externe examens’.  
 
Een respondent stelt wel instrumenten te hebben om problemen te benoemen, 
maar niet om talenten te bevorderen en iemand anders schrijft: “Ze moeten er wel 
zijn maar ik weet het niet, het hangt af van de individuele docent.” 
 
3.7.4 Schoolbeleid op het gebied van herkennen en bevorderen van ta-

lent 
Van de zevenendertig respondenten die op het gebied van schoolbeleid iets mel-
den valt op dat behoorlijk wat personen het niet precies weten. Anderen zeggen 
dat schoolbeleid ‘nog niet’ het geval is, maar dat het wel belangrijk is en dat men 
‘het wel graag op onze school zou zien’. Als er geen beleid is noemt men wel een 
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klimaat waar aandacht is voor talent, het geven van extra lessen voor talentjes, en 
dat men er met creativiteit wel uitkomt.  
 
Concreet wordt voor de onderbouw gemeld dat er een HavoKansTraject voor 
leerlingen die in klas 1 van het VMBO-GL/TL voor de Kerst bovengemiddeld 
presteren, een ander noemt een brugklas-plus klas waarin extra vakken worden 
aangeboden en die in de jaren daarna gecontinueerd kan worden. 
Voor de bovenbouw noemt men een aparte klas is voor pientere leerlingen VWO-
exact, Topscore-activiteiten, en tweetalig vwo, met selectie aan de poort en aan-
moediging tot eigen initiatieven en een aanbod aan extra vakken en extracurricu-
laire activiteiten. Ook ‘stromen’ binnen de school worden genoemd: sportstroom, 
technasium, gymnasiumstroom, kunststroom. Het opstromen per vak, en het over-
stappen van uitblinkers naar een ander niveau komt ook voor. Een respondent 
meldt: “Er is dus een begaafdencoördinator die die leerlingen in de gaten houdt 
en zo nodig weer op de rails zet. Inhoudelijk worden nu plannen ontwikkeld om 
ook lesinhouden te hebben voor de leerlingen die meer aankunnen, in de hoop 
hen zo te stimuleren vanaf het begin.” 
 
3.7.5 Het stimuleren van de ontwikkeling van talent 
De vraag ‘Hoe stimuleert u de (verdere) ontwikkeling van talent bij leerlingen?’ 
levert input op van 84 respondenten. Daarvan zegt maar een handvol ‘amper, 
nauwelijks of te weinig’. De rest komt met een scala aan initiatieven. Daarvan 
zijn een tiental gericht op het bieden van extra stof of het organiseren van andere 
vormen van onderwijs, zoals projecten, probleemgestuurd onderwijs, olympiades 
etc. Het merendeel van de respondenten zoekt het in de interactie met de klas en 
met individuele leerlingen. Daarbij is vooral de positieve aandacht van belang: er 
moeten kansen geboden worden, uitgedaagd, aangemoedigd, complimenten gege-
ven, bejubeld, de leraar moet interesse tonen, leerlingen laten inzien dat ze het 
kunnen, leerlingen aan het denken zetten. En dus altijd spreken over NOG niet 
bereikt, altijd positief ondersteunen, altijd vooruitzicht bieden. Individueel wordt 
er eens gepraat met een leerling, eens een boekje uitgeleend, worden tips voor het 
leren gegeven of bijles gegeven. En er worden pogingen gedaan goed te differen-
tiëren binnen de klas.  
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Een respondent schrijft: “Flink veel open discussies in de klas voeren, leerlingen 
prikkelen met uitdagende opdrachten, moeilijke denkvragen, interessante verha-
len vertellen (geschiedenis) en bijbehorende opdrachten bedenken; veel verschil-
lende soorten opdrachten bedenken, zodat de verschillende leerstijlen aan bod 
komen; uitgebreide feedback geven na opdrachten; beoordelingseisen hoog ge-
noeg stellen.” Een leraar stelt dat hij talent stimuleert “door een kleine groep uit 
te dagen 2 jaar vroeger dan normaal (d.w.z. in leerjaar 4) mee te doen aan het 
centraal examen.” 
 
Maar het stimuleren lukt niet altijd: “Lastig omdat er structureel veel te weinig 
tijd is voor individuele begeleiding en aanpassing van lesplan, alles zit dichtge-
timmerd.” 
 
3.7.6 De meest bevorderende factor om talent te ontwikkelen 
De vijfentachtig uitspraken die hier gedaan worden zijn deels herhalingen van wat 
hierboven al gesteld werd: veel respondenten spreken van een bepaalde wijze 
waarop leraren leerlingen tegemoet moeten treden. Het gaat dan op aandacht, be-
trokkenheid, interesse, enthousiasme, vertrouwen, geloof, hoge verwachtingen, 
waardering. Daarnaast het uitdagen, ambitie versterken door net iets meer te vra-
gen. Heel veel respondenten wijzen op tijd en ruimte en voegen er aan toe dat dat 
vaak tekortschiet. Ook kleinere klassen en groepen wordt meer dan eens ge-
noemd, met de toevoeging kleine groepjes van gelijkgestemden. Een leraar stelt: 
“In de praktijk zijn het de cijfers die talent het meest bevorderen!”.  
 
3.7.7 De meest belemmerende factor om talent te ontwikkelen 
Dit is de andere kant. Tientallen respondenten wijzen op gebrek aan tijd, vaak 
voorzien van een groot aantal uitroeptekens. Er is te weinig tijd om leerlingen 
goed te begeleiden, om aandacht te geven, om iedereen individueel te zien, om 
overzicht te krijgen wat leerlingen allemaal op hun bord hebben. Weinig tijd leidt 
tot werkdruk, de hectiek en gekte van alledag. Grote groepen wordt ook vaak ge-
noemd. Er is veel kritiek op het systeem: “confectiewerk in plaats van maatwerk, 
het harnas van de verplichte onderwijstijd”, “Een beknellende omgeving met wei-
nig ruimte voor eigen initiatief”, “doe maar gewoon dan ... geen kansen bieden, is 
toch nergens voor nodig, pessimisme”, “geen tijd, te strakke regels, te grote scho-
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len, iedereen moet hetzelfde doen”, “Overheersende structuur waarin geen ruimte 
is voor flexibiliteit”, “overladen les- en examenprogramma, nauwelijks ruimte om 
de talenten van de docenten (!) toe te passen”, “De vaak nog traditionele, veelal 
klassikaal ingerichte lessituaties”, “Docenten die zich beperken tot het kerncurri-
culum”. Ook het centraal examen en cijfers, rapporten, pta’s worden genoemd als 
belemmerend. Maar er zijn ook leerlingen met groot gebrek aan zelfvertrouwen, 
en met ernstige thuissituaties, drukke, afwijkende leerlingen, negatieve houding: 
“Dat leerlingen meer populariteit scoren met negatief gedrag dan met talent”. En: 
“Uitblinken met je studie is bepaald niet de norm bij de huidige jongeren”.  
Voor een respondent is dit het ergst: “Een ingeslapen, cynische "dode" docent. 
Een docent die niet betrokken is op zijn /haar leerlingen.” 
 
3.7.8 De zesjescultuur 
Van de 97 respondenten op deze vraag herkent 71% de zesjescultuur op de eigen 
school. Op de vraag hoe de school daar op inspeelt schrijft een respondent: “Niet, 
eigenlijk. Een zes is voldoende, en alleen de leerlingen die een lotingsopleiding 
willen doen, proberen daar bovenuit te komen. Voor de rest doet het er niet toe. 
En het doet er natuurlijk ook niet toe, dat maakt het zo moeilijk.” Ongeveer de 
helft van degenen die de zesjescultuur zien op hun eigen school stellen dat de 
school er niet op inspeelt. Maar men stelt ook vaker dat het moeilijk is, dat het ei-
genlijk een kenmerk is van het systeem: “Er wordt toch vaak gezegd een zes is 
een voldoende!! Dus dat stimuleert niet echt om beter te presteren”. Een aantal le-
raren wijst op het belang van het verhogen van de norm, “een zes moet voor meer 
komen te staan”, “Ik probeer ze altijd te stimuleren om er 7-tjes cultuur van te 
maken”, “De toetsnormen worden verhoogd en worden scherp gehouden. Geen 
voorwaardelijke overgang naar het volgende leerjaar.” 
 
Van de 29% die de zesjescultuur niet herkent op de eigen school schrijft een res-
pondent: “Ik weet niet zo goed wat het betekent, eerlijk gezegd. Ik probeer leer-
lingen te stimuleren dat ze voor zichzelf het onderste uit de kan halen en laten 
zien wat ze in huis hebben en hoeveel voldoening dat kan geven en hoe trots je 
dan op jezelf kunt zijn en je ouders ook.” Ook anderen wijzen op de lat wat hoger 
leggen, maar ook hier zijn er aanwijzingen dat er systeemkenmerken zijn. “We 
zijn er meer op gebrand de leerlingen over te laten gaan (en een zes is immers 
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voldoende). Wel worden er prijzen uitgedeeld bij profielwerkstukken. De onder-
wijsinspectie bevordert de zesjescultuur door te eisen dat de cijfers van de 
schoolexamens overeenkomen met de cijfers van het Centraal Examen. Docenten 
gaan voorzichtig becijferen (6 - 7, dan zit je altijd safe) in plaats van een uitste-
kend debat (voorbeeld) met een negen belonen.” 
 
3.7.9 Verschillen in talent 
Tot slot van deze vragenlijst hebben we nog gevraagd of men verschillen ziet tus-
sen groepen leerlingen.  
 

Ziet u duidelijke verschillen in talent bij Nee Ja Totaal 

jongens en meisjes 
61 

(62,2%) 
37 

(37,8%) 
98 

(100%) 

sociaaleconomische achtergrond 
49 

(50%) 
49 

(50%) 
98 

(100%) 

leden van verschillende etnische groepen 
57 

(60,6%) 
37 

(39,4%) 
94 

(100%) 

 
Iets meer dan een derde van de 98 respondenten ziet wel duidelijke verschillen in 
talent tussen meisjes en jongens, ongeveer evenveel als bij leden van verschillen-
de etnische groepen, terwijl de helft van de respondenten duidelijke verschillen 
ziet bij verschillen in sociaaleconomische achtergrond.  
 
 
3.8 Onderzoek naar effectieve leraren 
 
Wat weten we uit de literatuur met betrekking tot de kennis en vaardigheden die 
docenten nodig hebben om leerlingen te coachen en te begeleiden met het oog op 
talentontwikkeling? Hoe creëren zij uitdagende leeromgevingen? 
 
Recent is een studie van McKinsey (Barber & Mourshed, 2007) verschenen die 
tot doel had te begrijpen waarom de best presterende onderwijssystemen in de 
wereld zo veel beter presteren dan andere, en waarom sommige hervormingen 
spectaculair slagen terwijl de meeste andere falen. Daarbij richtte de studie zich 
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vooral op de vraag hoe datgene dat zich afspeelt op het niveau van het schoolsys-
teem invloed heeft op datgene dat gebeurt in de klas, en met name ten aanzien van 
het mogelijk maken van beter onderwijs geven en beter leren. Men komt met drie 
sleutelaspecten die het meest verschil uitmaken:  

1. Maak het lerarenberoep aantrekkelijk voor uitblinkende kandidaten en 
pas een streng selectieproces toe voordat men toegelaten wordt; 

2. Bevorder effectieve en voortdurende deskundigheidsbevordering voor le-
raren en schoolleiders;  

3. Mik op het leveren van ondersteuning voor de leerbehoeften van elke 
leerling. 

De slogan ‘De kwaliteit van een onderwijssysteem kan niet groter zijn dan de 
kwaliteit van zijn leraren’ uit het rapport zegt veel. Het rapport spreek zijn verba-
zing uit over het feit dat leraren zo weinig in de klas zelf getraind worden. Het 
stelt dat juist training op de werkvloer, dus training in relatie tot de concrete situa-
tie waarin leraren verkeren, het meest effectief is. In landen waar het onderwijs-
systeem het best presteert, worden leraren niet alleen tijdens hun opleiding, maar 
ook gedurende hun loopbaan door ervaren leraren gecoacht. Schoolleiders zijn 
goede leraren die voortdurend bezig zijn om hun personeel te ondersteunen om 
beter les te kunnen geven. Ook worden leraren in staat gesteld om van elkaar te 
leren in plaats dat zij altijd opereren in de isolatie van hun eigen klaslokaal. Ui-
teraard is het een en ander af te dingen op de studie, zoals de onbeantwoorde 
vraag of de hoogvliegers onder de best presterende landen inderdaad alle drie de 
kernzaken hebben geïmplementeerd (zie b.v. Braun, 2008). Maar de focus op de 
kwaliteit van de leraar, het belang van (na-)scholing en aandacht voor talent op 
elk niveau is uitdagend genoeg voor beleid en praktijk in Nederland.  
 
Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van individuele leraren; de conclusies 
wijzen op een groot effect van effectieve leraren, terwijl ineffectieve leraren zelfs 
een belemmering kunnen vormen voor het leren van leerlingen. In aanmerking 
nemend dat onderwijs verantwoordelijk is voor 20% van de verklaarde variantie 
in schoolprestaties is op basis van onderzoek te stellen dat leraren daarvan twee-
derde voor hun rekening nemen. Marzano (a.w.) onderscheidt drie factoren die 
van invloed zijn op leerprestaties: didactische aanpak, klassenmanagement, en het 
sturen en herontwerpen van het programma. Hij tekent daarbij aan dat ze niet af-
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zonderlijk van elkaar in de praktijk worden gebracht: het gaat hier om een inte-
graal repertoire dat ingezet wordt, ze liggen alle drie in het verlengde van wat als 
‘reguliere’ vaardigheden van docenten wordt beschouwd. Uiteraard is dit breder 
dan wat nodig is voor talentherkenning en –ondersteuning.  
 
3.8.1 Didactische aanpak 
Over deze factor van invloed op leerprestaties zijn bibliotheken volgeschreven. 
Een deskundige leraar –connaisseurs zoals we hebben geconsulteerd in het kader 
van dit onderzoek— zou over een grote collectie didactische aanpakstrategieën 
beschikken in combinatie met de kennis wanneer de strategieën moeten worden 
gebruikt, bij welke onderwerpen en met welke groep leerlingen. Onderzoek levert 
aanwijzingen welke strategieën effectief zijn. Het voert in dit kader te ver om alle 
strategieën de revue te laten passeren. Bennett (1986) komt met een lijst van 40 
op onderzoek gebaseerde praktijken, zoals inschattingsstrategieën en verwachtin-
gen van de leraar, belonen van een prestatie, directe instructie, vragen stellen etc. 
Marzano splitst negen algemene didactische categorieën, zoals bij voorbeeld het 
‘identificeren van overeenkomsten en verschillen’, uit in 34 meer specifieke ge-
dragingen per categorie. In het voorbeeld van overeenkomsten en verschillen 
blijkt het geven van opdrachten met als kenmerk enerzijds ‘vergelijken en orde-
nen’ en anderzijds ‘metaforen en analogieën’ het meest effectief te zijn. Vanuit de 
gedachte dat er richtlijnen voor het opzetten van effectief onderwijs moeten zijn, 
kunnen scholen een didactisch kader ontwerpen en hanteren waarbinnen allerlei 
aanpakken en strategieën hun plek kunnen krijgen.  
 
3.8.2 Klassenmanagement 
Klassenmanagement wordt in vrijwel alle studies met betrekking tot factoren die 
schoolprestaties beïnvloeden vermeld. In het recente Handbook of Classroom 
Management (Evertson & Weinstein, 2006) wordt klassenmanagement gedefini-
eerd als de acties die leraren ondernemen om een ordelijke omgeving te creëren 
waarin zowel cognitief als sociaal-emotioneel leren wordt ondersteund en moge-
lijk gemaakt. Specifieke taken van leraren zijn: het ontwikkelen van goede rela-
ties met en tussen leerlingen, het onderwijs zo organiseren dat het leren van alle 
leerlingen optimaal is, het inzetten van methoden die leerlingen aansporen bezig 
te zijn met cognitieve taken, het bevorderen van de ontwikkeling van sociale 
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vaardigheden en zelfregulatie van leerlingen, en ten vijfde geschikte interventies 
gebruiken om leerlingen met gedragsproblemen te helpen. Het opstellen van re-
gels en procedures en het toezien op de naleving daarvan wordt algemeen gezien 
als een voorwaarde voor effectief onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat interventies 
in een balans van belonen en straffen bij ordeverstorend gedrag het meest effec-
tief zijn. Het hoe laat zich daarbij moeilijk exact voorschrijven.  
Goed klassenmanagement hangt samen met goede en vitale pedagogische relaties. 
Als er een goede relatie tussen leraar en leerlingen is dan verlopen de afspraken 
rond het leven in de klas beter. Theo Wubbels et al. (1999) hebben twee dimen-
sies geformuleerd die een rol spelen in deze relatie: grote dominantie versus grote 
onderdanigheid en hoge mate van medewerking versus hoge mate van tegenwer-
king, en merken daarbij op dat voor een optimale relatie beide dimensies in balans 
horen te zijn. Verder moet de leraar zich bewust zijn van verschillen tussen leer-
lingen, vooral naar hun behoeften, omdat dit tevens aanwijzingen voor handelen 
geeft. Het gaat te ver om alle typen leerlingen, in combinatie met hun kenmerken 
en gedrag (zoals passief, agressief, concentratieproblemen, perfectionistisch, so-
ciaal afgewezen) uit de literatuur de revue te laten passeren, maar dit aspect geldt 
uiteraard ook voor het signaleren en herkennen van talent, inclusief diegenen die 
hun talent niet zo makkelijk laten zien.  
Daarbij is de focus op cognitief talent onvoldoende, stellen Korthagen en Lager-
werf (2008): leerlingen moeten niet alleen als denkers en doeners worden gezien, 
maar ook als (jonge) mensen die voelen en willen, die behoeften hebben en al dan 
niet gemotiveerd zijn. Wil er beter aangesloten kunnen worden bij leerlingen, hen 
–binnen bepaalde grenzen– keuzevrijheid en verantwoordelijkheid geven, dan 
zullen er meer systematische vormen van begeleiding hun intrede moeten doen. 
Persoonlijke kwaliteiten zijn cruciaal. In interactie tussen leraar en leerling kan de 
leerling positief of negatief ‘geraakt’ worden. Korthagen et al halen Tickle (1999) 
aan die kwaliteiten van de leraar als persoon noemt zoals empathie, compassie, 
het vermogen frustratie en ongeduld te reguleren, begrip en tolerantie, liefde, 
flexibiliteit, etc. En stellen dat ook leerlingen als persoon benaderd moeten wor-
den en dat daarom de pedagogische dimensie in het onderwijs herontdekking en 
herwaardering verdient om zo niet alleen beter aan te sluiten bij leerlingen, maar 
ook persoonlijke kwaliteiten van de leerling te helpen ontplooien.  



Maatwerk Voor Latente Talenten 
 
 

 110 

Het onderzoek naar de opleiding van leraren heeft de laatste tijd duidelijk laten 
zien dat klassenmanagement niet uit een boekje geleerd kan worden. Praktische 
oefening, waarbij leraren reflecteren op de situaties die ze meemaken, is daarbij 
belangrijk. De kennis die leraren vervolgens ontwikkelen is niet los te maken van 
hun persoonlijkheid, maar vormt een onderdeel van hun persoonlijke pedagogi-
sche competenties (Kessels & Korthagen, 1996).  
 
3.8.3 Sturen en herontwerpen van het lesprogramma 
Dit is de derde factor op leraarniveau die Marzano noemt die van invloed is op 
leerprestaties van leerlingen. Het is de noodzaak dat leraren het tempo en het ni-
veau van de lesinhoud aanpassen aan het werkelijke niveau van de leerlingen, 
waarbij zowel technieken uit didactische aanpak als juiste algemene leerprincipes 
worden toegepast. Hoe onderwijs aan te bieden, hoe leren te ondersteunen, hoe la-
tente talenten te helpen ontplooien, in welke opeenvolging van leerstof, in welk 
tempo, in samenhang met welke inbreng en ervaringen van leerlingen, dit zijn 
vragen op het niveau van de leraar spelen. Er zijn echter ook complexere vragen 
die ingegeven worden door de wens het onderwijs meer constructivistisch of meer 
in overeenstemming met recent hersenonderzoek vorm te geven. De discussie in 
de USA hierover heeft relaties met de discussies over het nieuwe leren. Er zijn in 
toenemende mate scholen voor voortgezet onderwijs die hun ‘onderwijspro-
gramma’ op geheel andere wijze vormgeven. Aan de basis van het nieuwe leren 
liggen verschillende inzichten ten grondslag. Van een alles overkoepelende theo-
rie voor leren, laat staan voor het nieuwe leren, is geen sprake. In een paar studies 
in zowel basis als voortgezet onderwijs naar het voorkomen van nieuw leren in 
het onderwijs in Nederland komen de onderzoekers tot de conclusie dat het om 
een verzamelterm voor een aantal vernieuwingen in het onderwijs gaat (Blok, 
Oostdam & Peetsma, 2006; Oostdam, Peetsma, Derriks & Van Gelderen, 2006; 
Oostdam, Peetsma & Blok, 2007). Volgens hen verwijst de term naar vormen van 
onderwijs die worden gekenmerkt door één of meer van de volgende kenmerken: 
1) er is aandacht voor zelfgereguleerd leren en metacognitie, 2) er is ruimte voor 
zelfverantwoordelijk leren, 3) leren vindt plaats in een authentieke leeromgeving, 
4) leren wordt beschouwd als een sociale activiteit, 5) leren vindt plaats met be-
hulp van ict en 6) er wordt gebruik gemaakt van nieuwe beoordelings-
methodieken, die passen bij een of meer van de hiervoor genoemde uitgangspun-
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ten. Vergelijkbare typeringen van het nieuwe leren in het voortgezet onderwijs 
zijn te vinden bij Teurlings, Van Wolput en Vermeulen (2006). De auteurs van de 
onderzoeken naar het nieuwe leren vinden in hun literatuurstudies bij de onder-
zoeken goede steun voor zowel een motiverende werking van zelfgereguleerd le-
ren en het toepassen van metacognitieve vaardigheden ter verbetering van de 
leerprestaties. Voor de andere vijf kenmerken van het nieuwe leren zijn de onder-
zoeksresultaten echter wat minder eenduidig positief en soms zijn er niet veel on-
derzoeksresultaten beschikbaar. Voor alle genoemde kenmerken geldt echter dat 
eventuele effecten van leeftijdsverschillen, sekseverschillen of verschillen in so-
ciale achtergronden nog niet voldoende zijn onderzocht.  
Voor een onderwijsaanpak waarvan onderzoek heeft aangetoond dat het de groot-
ste kans op succes heeft worden in de meta-analyse van Marzano drie beproefde 
principes uit de cognitieve psychologie beschreven om effectief het lesprogram-
ma te sturen en te herontwerpen. Er wordt gesteld dat onderzoek naar constructi-
vistisch of breinvriendelijk onderwijs nog niet zover dat er bewezen werkende 
principes aan ontleend kunnen worden.  
Het eerste principe stelt dat leren toeneemt als een leraar specifieke typen kennis, 
zowel van declaratieve als procedurele aard, identificeert die in de les of een serie 
lessen centraal staan. Het gaat hier dan om ordeningen in categorieën en subcate-
gorieën, voorbeelden, vergelijkingen, kenmerken van vergelijkbare fenomenen, 
oorzaak-gevolg ketens of andere verbanden, allerlei andere associaties met centra-
le thema’s van de lessen.  
Het tweede principe stelt dat leren vereist bezig te zijn met opdrachten die zoda-
nig zijn gestructureerd of lijken op andere opdrachten dat een effectieve kennis-
overdracht mogelijk is. Daarbij is voor het structureren van leerervaringen de 
leraar noodzakelijk.  
Tot slot wordt gesteld dat leerlingen veelvuldig met kennis in aanraking moeten 
komen en dat complexe interacties met kennis noodzakelijk zijn. Al met al gaat 
het hier om zaken die in het verlengde van wat als ‘reguliere’ vaardigheden van 
docenten worden beschouwd. In het ‘flexibel’ omgaan met en het voortdurend 
herontwerpen van het (voorgeschreven) lesprogramma moet rekening worden ge-
houden met sterke aanwijzingen of zelfs ‘bewijs’ dat via onderzoek beschikbaar 
komt.  
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Het laatste woord over dit type principes om het lesprogramma vorm te geven is 
nog niet gezegd. In het kielzog van de discussie over het nieuwe leren, en de ‘an-
dere’ voorbereiding op de maatschappij van nu en morgen, verschijnen allerlei 
geschriften hoe het onderwijs, en daarmee ook het handelen van leraren, kan ver-
anderen en mogelijk verbeteren. Er komt bovendien steeds meer materiaal be-
schikbaar in de vorm van open leermiddelen (Onderwijsraad, 2008) die vrij 
toegankelijk zijn, en die leraren naar behoefte kunnen arrangeren en inzetten in 
hun onderwijs. Daarmee zou men minder slaaf van de methode kunnen zijn. De 
Onderwijsraad stelt dat docenten dankzij ICT een krachtige leeromgeving kunnen 
creëren waarbij ze leerlingen met verschillende leerbehoeften en leervoorkeuren 
tegelijkertijd kunnen aanspreken. Daarbij stelt men dat Internet een vrijwel onbe-
grensd platform voor opslag en uitwisseling van gegevens en biedt het talloze 
mogelijkheden om onderwijs en leerprocessen digitaal te ondersteunen. Tevens 
ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden zoals rond ‘computer supported collabora-
tive learning’, webquests en Web 2.0-toepassingen (zie b.v. de oratie van Mar-
tens, 2007).  
 
 
3.9 Conclusies kennis en vaardigheden van leraren 
 
Welke kennis en vaardigheden hebben leraren nodig om leerlingen zo goed mo-
gelijk te coachen en te begeleiden om hun talenten te ontwikkelen? Wat hebben 
zij nodig om een uitdagende leeromgeving te ontwerpen? In deze conclusies blik-
ken we terug op die aspecten uit ons onderzoek die betrekking hebben op het ni-
veau van de leraar. De overige aspecten komen in hoofdstuk 4 aan de orde. Ons 
onderzoek maakte gebruik van drie bronnen: 1) gesprekken met connaisseurs, 2) 
een peiling via een webenquête en 3) literatuuronderzoek. Kijken we naar de con-
vergerende tendensen, dan is de volgende richting te ontwaren. 
De connaisseurs en de respondenten van de vragenlijst geven een genuanceerd in-
zicht in wat docenten en scholen kunnen doen om a) talenten te herkennen, b) ta-
lenten te ontwikkelen en c) talentontwikkeling te begeleiden. Ook geeft men goed 
de beperkingen en belemmeringen aan. Naast het belang van de pedagogische re-
latie tussen leraar en leerling(en) en tijd en ruimte voor het opbouwen daarvan, 
zegt men ook veel over de inhoud en organisatie van het onderwijs.  
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a) Ten aanzien van het herkennen van talent stelt men dat een bepaalde categorie 
getalenteerden, voor een bepaald vak of in het algemeen, gemakkelijk te herken-
nen zijn: zij vallen op door hun vaardigheden en prestaties. Verder vallen de ‘be-
tere’ leerlingen, de uitblinkers, op door: 
- zelfstandig toepassen van studievaardigheden (zoals structureren, samenvat-

tingen maken); 
- interesse in de leerstof, daarover vragen stellen; 
- kritisch vermogen, nadenken over de stof; 
- goed kunnen schrijven; 
- creativiteit; etc. 
Soms vallen leerlingen op door talent op sportgebied, op sociaal gebied, op orga-
nisatievermogen. Dit zijn dan ook degenen bij wie dit uitzonderlijk sterk aanwe-
zig is.  
Men stelt verder dat talent niet altijd tot uitdrukking komt in cijfers, vooral niet 
als die cijfers gegeven worden op basis van reproductief toetsen. Toetsen doen de 
leerlingen niet altijd recht, vinden veel connaisseurs. Om te kunnen zien wat leer-
lingen kunnen heb je andere vormen nodig, die inzicht in het leerproces geven. 
Voor talentherkenning moet je verder kijken dan cijfers. 
 
Als talent niet meteen opvalt, hoe komt een docent er dan achter waar leerlingen 
goed in zijn? Er wordt een scala aan mogelijkheden genoemd, die vaak gerela-
teerd zijn aan het bieden van variatie en uitdaging in materialen en leeromgeving.  
 
Genoemd worden onder andere:  
- gevarieerde opdrachten; 
- uitdagende opdrachten; 
- werken met verschillende ingangen (‘intelligenties’); 
- (leer)gesprekken voeren; 
- projectonderwijs; 
- leren buiten school, stages; 
- vakprojecten, olympiades, wedstrijden; 
- aansluiten bij de interesses van leerlingen. 
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Ten aanzien van de voorwaarden waaronder leraren kunnen zien wat leerlingen 
kunnen is contact tussen leraren belangrijk, naast de pedagogische relatie, waarin 
er een band is met de leerling, positieve aandacht, veiligheid etc. Wat de een ziet, 
ziet de ander niet altijd ook. Daarnaast komt meer contact met de leerling dan in 
een enkel lesuurtje in de week talentherkenning ten goede.  
Voor wat betreft de individuele leerling geldt dat aanleg alleen niet voldoende is. 
Een intelligente of begaafde leerling moet ook werken om talent te realiseren en 
verder te ontplooien. Dat betekent dat men daar ook motivatie voor moet opbren-
gen. Dit hele samenspel heeft grenzen: sommige slimme kinderen hebben gewoon 
een hekel aan school en willen zich daarvoor niet inspannen. Anderen willen zich 
wel inspannen maar alleen voor hun eigen voorliefdes, niet voor alle vakken. 
 
b) Het ontwikkelen van talent is niet altijd gemakkelijk in de context van het 
voortgezet onderwijs. Differentiëren om ook meer getalenteerde leerlingen te 
boeien en uit te dagen, lukt dat om een aantal redenen niet altijd. Leraren in het 
voortgezet onderwijs hebben te maken met een groot aantal leerlingen, met wie 
zij maar een beperkt aantal lesuren per week contact hebben. In zo’n situatie gaat 
de eerste aandacht vanzelfsprekend uit naar de achterblijvers. Een gedeelte van 
die tijd en gelegenheid kan via goed klassenmanagement gecreëerd worden. Goed 
klassenmanagement is ook essentieel bij het voldoende uitdagen van leerlingen.  
Er worden verschillende mogelijkheden genoemd om te differentiëren en om leer-
lingen uit te dagen hun talenten te ontwikkelen. Zo wordt variatie in werkvormen 
voorgesteld: als leerlingen op verschillende manieren kunnen oefenen met leer-
stof, dan blijft dat interessant en kan elke leerling oefenen waar hij/zij goed en 
minder goed in is. Keuzes bieden is een andere strategie, vooral door het aanbie-
den van open opdrachten waar leerlingen hun creativiteit in kwijt kunnen. Ook 
onderwijs onderbrengen in leergebieden geeft meer ruimte voor individuele coa-
ching. Verder suggereert men zwakkere leerlingen meer te laten helpen en bege-
leiden door sterkere leerlingen, een strategie die effecten heeft op beide groepen. 
Tot slot noemt men het zoeken naar onderwijsvormen die betekenisvol zijn, bij-
voorbeeld door het onderwijs levensechter te maken, en daarmee de intrinsieke 
motivatie van leerlingen aanspreken.  
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c) Het begeleiden van talent en de ontwikkeling daarvan kan in de les als leraren 
de onderwijsvorm aanpassen: een goede structuur, niet alles klassikaal, leerge-
sprekken in de groep, leerlingen naar elkaar laten luisteren, elkaars antwoorden 
laten aanvullen, etc. Tijdens het luisteren zoeken docenten waar de interessen van 
leerlingen liggen. Sommige leerlingen moet je meer sturen, en dat zijn vaker jon-
gens, anderen (meer meisjes) kan je meer zelfstandig hun gang laten gaan. De ba-
sis is een positieve benadering: benoem hun kracht, geef het vertrouwen dat ze 
iets wel onder de knie zullen krijgen, stimuleer, geef positieve feedback en aan-
dacht. En het is belangrijk goede afspraken te maken, duidelijke verwachtingen 
uit te spreken ten aanzien van het onderwijsleerproces en de uitkomsten daarvan, 
ook ten aanzien van de eigen rol als leraar. Tot slot is het nuttig leerlingen te hel-
pen reflecteren, en een actieve leerhouding te mobiliseren, vooral door veel vra-
gen te stellen en weinig antwoorden te geven.  
 
Om talenten te kunnen herkennen is een vitale pedagogische relatie tussen leraar 
en leerling van belang. Deze pedagogische relatie vormt als het ware de voe-
dingsbodem waarop talenten van leerlingen zichtbaar kunnen worden. De kennis 
die nodig is voor talentontwikkeling, moeten leraren zelf verzamelen: het is lokale 
of situationele kennis. Dit ‘verzamelen van kennis’ gebeurt tijdens het lesgeven. 
Uit de webenquête blijkt dat leraren als het ware ‘zitten te springen’ om pedago-
gisch en didactisch competenter te worden en om meer tijd voor individuele aan-
dacht en afstemming te hebben. Ook connaisseurs hebben voor individuele 
afstemming, coaching en begeleiding niet altijd voldoende tijd en de gelegenheid. 
De versnipperde cultuur en structuur in het voortgezet onderwijs, met allerlei ver-
schillende vakken die slechts enkele uren per week gegeven worden, speelt hier 
een rol.  
 
De vaardigheden van leraren om talenten tot ontwikkeling te brengen, zijn inge-
bed in de reguliere pedagogisch-didactische vaardigheden van leraren. Een ge-
deelte van die tijd en gelegenheid kan via goed klassenmanagement gecreëerd 
worden. Het gaat hier echter voor een belangrijk deel om tacit knowledge. Dit be-
tekent dat die vaardigheden wel globaal aangeduid kunnen worden met begrip-
pen, maar dat kennis van deze begrippen volstrekt onvoldoende is om een praktijk 
tot stand te brengen waarin deze begrippen in voldoende mate worden verwezen-
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lijkt (Bulterman-Bos, 2008). De kennis om goed onderwijs vorm te geven, valt 
niet los te maken van de persoon van de leraar. Een goede leraar zijn vraagt om 
een persoonlijk transformatieproces, niet alleen om kennis die in boeken opgesla-
gen kan worden (Kennedy, 2006). In dit verband zijn de constateringen uit het 
McKinsey-rapport van belang: de sleutel ligt bij coaching van docenten op de 
werkvloer door mensen die zowel goed les kunnen geven aan leerlingen als aan 
leraren. In dit verband is het belangrijk om op te merken dat wij in Nederland 
geen structuur kennen waarin scholing van leraren in eerste instantie uitgevoerd 
wordt door andere ervaren leraren. De kennisinfrastructuur in de onderwijssector 
is geënt op het overdragen van expliciete verbale kennis en veel minder op het 
ontwikkelen van vaardigheden. Daarom is het van belang om de gangbare kennis-
infrastructuur nog eens nader onder de loep te nemen.   
 
 
3.10 Reflectie: hoe kan er in de (na)scholing van leraren meer ruim-

te komen voor tacit knowledge en praktische vaardigheden? 
 
Zoals hierboven gebleken, is de kennis die leraren nodig hebben om talenten bij 
leerlingen te herkennen en te ontwikkelen niet eenvoudigweg op papier te zetten. 
De kennis die nodig is berust op vaardigheden die niet los te maken zijn van wie 
de leraar zelf is en de relatie die hij of zij met de leerlingen heeft. Het gaat om 
persoonlijke vaardigheden (tacit knowledge) die niet, zoals kennis uit een boek, 
overgedragen kunnen worden van de ene mens op de andere. Iedereen moet zijn 
eigen vaardigheden van dit type ontwikkelen. 
De eenzijdige focus op expliciete ‘objectieve’ kennis, die losstaat van mensen, 
hangt samen met de in de onderwijswetenschap gangbare kennisinfrastructuur 
(Bulterman-Bos 2008a en Bulterman-Bos 2008b). Deze kennisinfrastructuur wijkt 
af van die in de medische wetenschap, waarin wel aandacht is voor tacit knowled-
ge. De vraag rijst hoe een situatie kan ontstaan waarin er in de (na)scholing van 
leraren meer aandacht kan zijn voor de training in persoonlijke vaardigheden en 
daarmee voor tacit knowledge.  
Om te begrijpen waarom tacit knowledge zo belangrijk is, moeten we ons realise-
ren dat het beroep van leraar wellicht eenvoudig lijkt, maar in werkelijkheid ui-
terst complex is. Terwijl leraren met vakinhouden bezig zijn, begeleiden ze 
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kinderen in het proces van kind naar volwassene. Hun relatie met individuen en 
met groepen is van doorslaggevend belang. Steeds weer hebben ze met nieuwe 
leerlingen te maken. De tijden veranderen, waardoor ook de omstandigheden 
steeds wijzigen. Terwijl cognitieve kennis voor leraren onmisbaar is, moeten zij 
veel meer dan hun verstandelijke vermogens inzetten om lessen goed te laten ver-
lopen.  
Om welke vermogens gaat het dan zoal? Het is bekend dat beginnende leraren 
nog niet geleerd hebben om goed naar processen in een klas te kijken. Essentiële 
informatie ontgaat hen. Uit een veelheid van prikkels weten zij geen onderscheid 
te maken tussen de elementen waar zij wel en geen aandacht aan moeten beste-
den. Daarom vereist professionele ontwikkeling ook een ontwikkeling van de vi-
suele waarneming: leraren moeten leren zien aan welke gebeurtenissen in de klas 
zij aandacht moeten besteden. Wat voor visuele waarneming het geval is, geldt op 
een vergelijkbare manier ook voor de andere zintuigen: een leraar moet niet alleen 
leren kijken, maar ook leren luisteren, leren voelen etc.. Ze moeten zowel het ni-
veau leren inschatten dat een leerling aankan als het niveau dat een leerling ge-
acht wordt aan te kunnen. Kortom, kennis van het vak en van pedagogiek en 
didactiek is belangrijk, maar zonder persoonlijke vaardigheden komt deze kennis 
niet uit de verf. 
De ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, die berust op aanscherping van 
de zintuigen, kan alleen plaatsvinden op de werkvloer. Net zoals een voetballer 
zich vooral ontwikkelt op het voetbalveld hebben leraren leerlingen en leerstof 
nodig om hun zintuigen zodanig te scherpen dat zij de talenten van leerlingen 
(van een bepaald type) beter kunnen zien en ontwikkelen. Deze waarnemingen 
moet een leraar vervolgens integreren in zijn of haar eigen persoonlijkheid. Steeds 
gaat het om een interactieve situatie, waarbij de leraar slechts één partij in het ge-
heel is. Vanwege de complexiteit kunnen algemene richtlijnen voor talent-
herkenning en talentontwikkeling weinig houvast geven. Steeds weer is de vraag 
aan de orde wie de leerling is, om welke leerstof het gaat, wie de leraar is en hoe 
de klas is – en die zijn in iedere concrete situatie weer anders. Iedere situatie biedt 
dus weer een nieuwe gelegenheid tot oefening en training, evenals bij de voetbal-
ler. 
Concrete ervaring biedt dus aan leraren de mogelijkheid om het waarnemings-
vermogen aan te scherpen. De kennis die door handelen is verworven, kan niet 
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samengevat worden in een boek en vervolgens overgedragen worden op iemand 
anders. Hij is onlosmakelijk verbonden aan de persoon, die de training heeft on-
dergaan. Deze kennis wordt tacit knowledge genoemd. In dit verband wordt ook 
wel gesproken van phronesis, wat vertaald wordt met praktische wijsheid. 
 
3.10.1  De situatie in de medische wetenschap 
De kennisinfrastructuur in de medische wetenschap is zodanig opgezet dat er 
naast expliciete kennis voortdurend aandacht is voor de vorming van tacit know-
ledge. Artsen zetten een veel breder repertoire aan menselijke mogelijkheden in 
dan alleen hun cognitieve mogelijkheden. Ze zetten hun auditieve vermogens in 
wanneer ze door hun stethoscoop luisteren, ze zetten hun tactiele zintuigen in 
wanneer ze in het kader van lichamelijk onderzoek met hun handen de buik van 
een patiënt aftasten, ze zetten hun visuele vermogens in wanneer ze naar ziekte-
beelden kijken, ze zetten hun relationele kwaliteiten in wanneer ze met patiënten 
praten. Gedurende hun opleiding worden de zintuigen van de arts getraind. Een 
leek hoort niet veel bijzonders via de stethoscoop, ziet niet het verschil tussen de 
mazelen en de rode hond, kan wel een buik aftasten, maar kan geen organen on-
derscheiden, laat staan dat hij of zij afwijkingen aan die organen kan constateren. 
De zintuigen van een leek zijn niet getraind. Ervaring met patiënten is voor de 
training van de zintuigen van artsen essentieel. Vandaar dat het academische zie-
kenhuis een belangrijke rol speelt in de opleiding van artsen. Artsen die zich wil-
len specialiseren moeten als onderdeel van hun opleiding een voorgeschreven 
aantal patiënten van een bepaald type ‘gezien’ hebben. Zo verscherpen zij hun 
zintuigen, of met andere woorden: zo ontwikkelen zij door handelen tacit know-
ledge.  
Deze tacit knowledge is niet alleen belangrijk voor het praktische professionele 
handelen, maar ook voor de kennisontwikkeling via wetenschappelijk onderzoek. 
Ook onderzoekers worden in het academische ziekenhuis geschoold. Weten-
schappelijke onderzoekers zijn ook arts. Hun hele carrière lang blijven ze actief in 
de patiëntenzorg. Zo blijven hun zintuigen op scherp, zo zijn zij ook in staat om 
nieuwe, afwijkende gevallen te herkennen. Voortdurend maken ze als onderzoe-
ker gebruik van hun vaardigheden als arts: medisch onderzoek waarbij geen be-
roep gedaan wordt op diagnostische vaardigheden is ondenkbaar. Terwijl medisch 
onderzoekers in hun onderzoek bezig zijn met het ontwikkelen van generaliseer-
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bare kennis, houden zij zich in de klinische praktijk bezig met individuele geval-
len. Steeds wordt zo generaliseerbare kennis uit onderzoek geijkt aan het indivi-
duele geval van een specifieke patiënt. Zo zien onderzoekers in hoeverre hun 
eigen inzichten een antwoord geven op de vragen die de praktijk opwerpt. Zo le-
ren ze ook welke vragen ze eigenlijk dienen te stellen in hun onderzoek. Zo ko-
men ze hun eigen foute conclusies tegen. 
De klinische kennisinfrastructuur in de medische wetenschap kenmerkt zich door 
een verbinding tussen kennen en handelen. Daardoor ontwikkelen medisch onder-
zoekers tacit knowledge die belangrijk is voor het opzetten van onderzoek en het 
interpreteren van de data, wat weer tot expliciete kennis leidt. Expliciete en impli-
ciete kennis (training van de zintuigen) kunnen elkaar in de medische wetenschap 
dus voortdurend aanvullen doordat onderzoekers ook professionals zijn. Hun kli-
nische kennisinfrastructuur is niet louter gericht op het maken van theorie over 
gezondheid, maar op het creëren van een praktijk waarin mensen genezen wor-
den. Voor het creëren van deze praktijk is theorie een belangrijk middel, maar 
niet het enige middel. Artsen zetten zoveel mogelijk menselijke vermogens in om 
een praktijk tot stand te brengen waarin zieken genezen. Binnen deze praktijk 
spreekt het vanzelf dat scholing plaatsvindt op de werkvloer, daar waar artsen en 
onderzoekers concrete verantwoordelijkheid voor patiënten op zich genomen 
hebben. 
 

3.10.2 Vergelijking met de onderwijswetenschap 

De onderwijswetenschap is, evenals vele andere (sociale) wetenschappen, opgezet 
volgens een ander uitgangspunt. Onderwijsonderzoekers richten zich louter op de 
ontwikkeling van generaliseerbare kennis zonder dat zij in directe zin verant-
woordelijk zijn voor onderwijs aan (groepen) leerlingen. De onderwijswetenschap 
is opgezet volgens een Cartesiaans paradigma, waarbij kennen en handelen ge-
scheiden zijn (Bulterman-Bos 2008a en Bulterman-Bos 2008b). Zij is gericht op 
het ‘weten’, op objectieve overdraagbare kennis. Niet op het leren zien, leren luis-
teren, leren voelen. Hierboven hebben we gezien dat tacit knowledge voortkomt 
uit praktische training. Door de scheiding van kennen en handelen ontwikkelen 
onderwijsonderzoekers dus niet de tacit knowledge die nodig is om concrete on-
derwijssituaties goed te doen verlopen. Zij werken binnen een kennis-
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infrastructuur waarin het verscherpen van de persoonlijke zintuigen door middel 
van omgaan met het object van onderzoek niet aan de orde is. Onderwijsonder-
zoekers werken ook niet binnen een structuur waarin zij de implicaties van hun 
eigen inzichten automatisch tegenkomen in de praktijk. 
De huidige structuur leidt wel tot kennis over onderwijs, maar niet tot kennis van 
onderwijzen. Een voorbeeld kan dit wellicht verhelderen. Onderzoek kan duide-
lijk de waarde van leerlinggericht onderwijs aantonen. Met die kennis kan echter 
nog geen leerlinggericht onderwijs gerealiseerd worden. Wat leerlinggericht on-
derwijs werkelijk betekent, is immers in iedere concrete situatie weer anders. Ie-
dere keer opnieuw vraagt het dat leraren hun leerlingen leren kennen en hun 
onderwijs daarop afstemmen. Dat vraag om een enorm complex van relationele 
vaardigheden, gecombineerd met een flinke dosis flexibiliteit. De uitkomsten van 
het onderzoek suggereren dat er een ‘nieuw inzicht’ is ontstaan. Het gaat hier ech-
ter louter om kennis ván vaardigheden, niet om de vaardigheden zelf: je weet dat 
leerlinggericht onderwijs belangrijk is, maar de vaardigheden om leerlinggericht 
onderwijs te realiseren ontbreken. Daarom is het de vraag of deze kennis wel 
werkelijk tot vooruitgang kan leiden (Bulterman-Bos, 2008b).  
Wetenschappelijk onderzoek is bedoeld als motor van kennisontwikkeling en pro-
fessionele ontwikkeling. Omdat onderzoek in de onderwijskunde vooral gericht is 
op het ‘weten’ in plaats van het zien, het luisteren, het voelen in de concrete klas-
sensituatie, is het terrein waarop handelen tot verscherping van de zintuigen kan 
leiden, nog maar nauwelijks door de onderwijswetenschap ontgonnen.  
Zo zijn er twee beroepsgroepen ontstaan in het onderwijsveld: onderwijskundigen 
en leraren, die allebei op een heel verschillende manier met onderwijs bezig hou-
den. De ene beroepsgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van kennis, ter-
wijl de andere beroepsgroep handelt. Volgens Vandenberghe (2005) zijn 
onderzoek en praktijk twee verschillende systemen geworden die volgens hun ei-
gen grammatica functioneren. De kloof tussen onderzoek en praktijk is in de on-
derwijssector spreekwoordelijk geworden. 
 
3.10.3 Implicaties van de huidige structuur voor scholing en nascholing 
Vanuit het besef dat praktische ervaring van groot belang is voor de professionele 
ontwikkeling van leraren, is wel de stagetijd tijdens de initiële opleiding van lera-
ren de laatste tijd (fors) uitgebreid. In dit opzicht is de erkenning van de waarde 
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van tacit knowledge de laatste tijd dus gegroeid. Niettemin wordt op allerlei 
knooppunten duidelijk dat de kennisinfrastructuur oorspronkelijk is opgezet van-
uit de aanname dat goed onderwijs louter aan de hand van objectieve, overdraag-
bare kennis uit onderzoek kan worden gerealiseerd. 
Allereerst volstaat een academische opleiding om een officiële bevoegdheid als 
lerarenopleider te verkrijgen. Ervaring als leraar in de onderwijssoort waarvoor 
opgeleid wordt, is niet officieel nodig. Het is heel gewoon dat leraren worden op-
geleid door mensen die zelf niet weten wat het is om leraar te zijn in het schoolty-
pe waarvoor opgeleid wordt. Hoewel de stagecomponent op de lerarenopleiding 
dus steeds belangrijker geworden is, is er binnen de opleiding vaak sprake van 
twee verschillende ‘systemen’. 
Ten tweede is het heel gebruikelijk dat nascholing plaatsvindt in settingen buiten 
de ecologie van de school. De scholing biedt wel ruimte om meer te weten te ko-
men, maar geen ruimte voor praktische training. Terwijl de stagecomponent in de 
initiële opleiding belangrijker geworden is, is het voor al werkzame leraren juist 
erg moeilijk om hun kennisbasis via stages te verbreden. Er is nauwelijks scho-
ling te vinden waar men concreet getraind wordt in het kijken naar leerlingen om 
bepaalde aspecten (bijvoorbeeld talenten) beter te leren herkennen. Het verbaal-
theoretische staat meestal centraal. Het relationele en het specifieke van de con-
crete situatie kan moeilijk in directe zin aan de orde komen, omdat de scholing is 
losgemaakt van de ecologie van de school. Scholing en coaching op de werkvloer, 
waarin de concrete situatie van leraren zelf alsmede hun eigen leerlingen centraal 
staan, komt relatief weinig voor. Het McKinsey-rapport (Barber & Mourshed, 
2007) spreekt hier terecht verbazing over uit. De relatieve afwezigheid van scho-
ling binnen de reguliere professionele setting valt te verklaren vanuit de bestaande 
kennisinfrastructuur, waarin kennen en handelen gescheiden zijn. De huidige 
structuur brengt nascholers voor die goed zijn in theorie over onderwijs, maar die 
niet vertrouwd zijn met de praktijk van het onderwijzen. Uiteraard zijn er ook na-
scholers die wel vanuit de praktijk werken. Zij bestaan echter ondanks en niet 
dankzij de geldende infrastructuur. 
Kennisontwikkeling die voortkomt uit het ‘leren kijken naar leerlingen binnen de 
ecologie van de school’ vindt wel plaats binnen het domein van leraren, maar ligt 
buiten het terrein van de wetenschap. Leraren hebben echter geen officiële taak 
als kennisontwikkelaars. Wat professionals in hun praktijk tegenkomen, is daar-
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door in de onderwijssector veel minder genuanceerd gedocumenteerd dan in de 
medische sector. Nascholing kan daardoor minder concreet ingaan op de concrete 
problemen die in de praktijk spelen. 
 
3.10.4 Ruimte voor tacit knowledge in kennisontwikkeling en nascholing 
Hoe kan een situatie ontstaan waarin er in de (na)scholing van leraren voldoende 
aandacht is voor de ontwikkeling van de zo noodzakelijke tacit knowledge en 
praktische wijsheid? We hebben uiteengezet dat de geldende kennisinfrastructuur 
niet is ingericht op de ontwikkeling van tacit knowledge die al handelend wordt 
ontwikkeld. Daarom is het de moeite waard om te overwegen of de Cartesiaanse 
kennisinfrastructuur vervangen moet worden door een klinische infrastructuur. 
Concreet betekent dit dat de onderwijswetenschap op een nieuwe manier gaat 
functioneren waarbij kennen en handelen met elkaar verbonden worden. Een be-
scheiden aanzet tot een dergelijke vernieuwing wordt al gedaan wanneer onder-
wijskundigen ook een opleiding tot leraar krijgen (Commissie Leraren, 2007, noot 
80). 
Wie wil dat talenten op alle niveaus tot ontwikkeling komen, vraagt aandacht 
voor het ene geval dat een uitzondering vormt op de regel. Het systeem van ken-
nisontwikkeling moet zich zowel op de regel als op de uitzondering richten en dat 
alles binnen situaties met echte leraren, echte leerlingen en echte leerstof. Het is 
van groot belang dat de echte praktijk van leraren gedocumenteerd wordt, com-
pleet met het schriftelijk werk van leerlingen, aangevuld met beelden van het ge-
drag van leraren en leerlingen in de klas. De ontwikkeling van onderwijstheorie 
moet dus niet naast de praktijk, maar vanuit de praktijk plaatsvinden, niet alleen 
gebruik maken van woorden, maar van nog veel meer middelen, waaronder visue-
le beelden. 
Voor de ontwikkeling van vaardigheden is het essentieel dat de scholing plaats-
vindt binnen de ecologie van een school, met concrete leerlingen en concrete vak-
inhouden. Dat betekent dus scholing op de werkvloer. Vernieuwing van de 
kennisinfrastructuur is nodig om vanuit het wetenschappelijke kanaal nascholers 
te genereren die ook praktisch beslagen ten ijs zijn. In dit verband zijn de consta-
teringen uit het McKinsey-rapport van belang: de sleutel ligt bij coaching van do-
centen op de werkvloer door mensen die zowel goed les kunnen geven aan 
leerlingen als aan leraren. 
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Nascholing moet niet alleen de gelegenheid geven om nieuwe dingen te weten te 
komen, maar ook om nieuwe dingen te zien en te ervaren. Leraren zouden de kans 
moeten krijgen om bij wijze van scholing een tijdje mee te draaien in vernieu-
wende praktijken. In het kader van nascholing moet het mogelijk worden om se-
niorcollega’s in concrete situaties aan het werk te zien, en zich via samenwerking 
door hen te laten inspireren.  
Deze initiatieven moeten echter niet op zichzelf staan. Onze kennisinfrastructuur 
is eenzijdig gericht op het genereren van verbale kennis, niet op het ontwikkelen 
van praktische vaardigheden. Daarom is het van belang om de gangbare kennisin-
frastructuur in de onderwijssector ter discussie te stellen. 
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4 Mechanismen voor ontwikkeling en ontplooiing van 
talent 

 
 
 
4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk presenteren we bevindingen naar aanleiding van de derde onder-
zoeksvraag die gericht is om mechanismen te inventariseren. Het gaat daarbij om 
mechanismen die er voor zorgen dat potentiële (top)talenten verantwoordelijkheid 
nemen voor de ontplooiing van hun talent en mechanismen bij scholen die maken 
dat deze leerlingen uitgroeien tot (top)talenten.  
Eerst wijden we enige woorden aan het voortgezet onderwijs, om vervolgens fac-
toren op schoolniveau te onderscheiden die vanuit onderzoek bekend zijn om hun 
effect op het verhogen van schoolprestaties van leerlingen. Vervolgens rapporte-
ren wat onze respondenten in interviews en webenquête met ons gedeeld hebben. 
Tot slot zijn er enige concluderende opmerkingen.  
 
 
4.2 Het systeem van voortgezet onderwijs 
 
Het is passend om in een hoofdstuk over mechanismen, volgens Van Dale een 
(min of meer automatisch verlopende) werkwijze of werking, ook enige woorden 
te wijden aan het systeem of stelsel van voortgezet onderwijs. Er zijn critici die 
resten van het standenonderwijs ontwaren in ons systeem van (voortgezet) on-
derwijs en concluderen dat individuele verdiensten en talenten minder mee 
kunnen tellen, omdat er nog steeds ongelijkheid bestaat. Engelen (2008) stelt in 
een kritisch essay dat Nederland niet lijdt aan een zesjescultuur maar aan een zes-
jesstructuur: er zijn volgens hem ernstige weeffouten in het Nederlandse 
onderwijsbestel die zich vooral in het voortgezet onderwijs manifesteren. De vier 
weeffouten zijn volgens hem a) een harde scheiding tussen opvang en onderwijs 
en een te cognitivistische definitie van ontplooiing, b) een te vroege, te strenge en 
te onverbiddelijke scheiding aan het begin van de onderwijscarrière, c) een te 
harde knip tussen initieel en postinitieel onderwijs, en d) een vrijwel afwezige se-
lectiviteit in het tertiaire onderwijs. Vooral het tweede punt doet het M-woord 
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(van Middenschool) weer opduiken. Nederland heeft een sterk gedifferentieerd 
onderwijsstelsel dat naast voordelen ook nadelen heeft in vergelijking tot de in de 
wereld meer voorkomende omvattende stelsels waarin leerlingen met gedifferen-
tieerde achtergronden en talenten lang bij elkaar blijven en pas op 16-17 jarige 
leeftijd moeten kiezen, of geselecteerd worden voor een vervolg in werk of oplei-
ding. In een recente studie naar de relatie tussen onderwijsdifferentiatie (vroege 
selectie en beroepsoriëntatie) en ongelijkheid (Van de Werfhorst & Mijs, 2007) 
worden verschillende negatieve effecten genoemd van de wijze waarop wij vooral 
het systeem van voortgezet onderwijs organiseren, dit overigens naast de bevin-
ding dat er in Nederland meer gelijkheid in leerprestaties is dan we op basis van 
dit stelsel zouden verwachten.  
 
In het kader van Kwaliteitsagenda VO en voorgaand beleid en overleg is over-
eengekomen dat er een scheiding is tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’. Het Ministerie 
van OCW is en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs, de scho-
len en hun besturen zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop het onderwijs 
wordt georganiseerd. En er zijn tegenwoordig heel wat scholen die we op het eer-
ste oog niet meer herkennen als leerfabriek waarin de leerlingen op een lopende 
band langs verschillende leraren worden gevoerd om een schroefje kennis of een 
moertje vaardigheid gemonteerd te krijgen. Maar de dag die door de bel in vakken 
is verdeeld, perioden van 40 tot 50 minuten met inhouden die lang niet altijd aan 
elkaar gerelateerd zijn, de vaak klassikale wijze van kennisoverdracht, het toetsen 
op veelal gesloten wijze, deze mechanismen die de school laten werken zijn al 
decennia herkenbaar. In de verhalen van connaisseurs en respondenten komt een 
beeld van een mal of sjabloon in de organisatie naar voren, waarbinnen het heel 
moeilijk is creatief te zijn en ruimte en tijd voor maatwerk te creëren. Maar het 
lukt zo hier en daar wel op individueel niveau, en er zijn tekenen dat er in de 
scholen heel veel reparaties op gang gekomen zijn van mechanismen die perverse 
prikkels ontlokken of te veel negatieve neveneffecten genereren. We hebben deze 
reparaties ook gezien in de beleidsstukken in de inleiding van dit rapport, vooral 
rond het stapelen en het verruimen van keuzes in routes en stromen binnen het 
onderwijsstelsel.  
In het kader van het beantwoorden van de vraag naar mechanismen spelen de 
kenmerken van het systeem uiteraard op de achtergrond mee, maar we richten ons 
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met name op factoren op schoolniveau die talentontwikkeling mogelijk beïnvloe-
den en de mechanismen die door de door ons geconsulteerde leraren op de 
werkvloer van het voortgezet onderwijs onderscheiden worden.  
 
 
4.3 Factoren op schoolniveau 
 
Net zoals we uitkomsten van onderzoek naar factoren op leerling- en leraarniveau 
hebben geraadpleegd, doen we dat hier kort met factoren op schoolniveau die im-
pact hebben op leerlingresultaten. We gaan er vanuit dat een focus op het 
verhogen van leerlingresultaten ook van invloed is op de mogelijkheid dat talen-
ten beter tot hun recht komen. Conform de hoofdstroom in het onderzoek naar 
scholen wordt de school als organisatorische eenheid gezien als belangrijkste uit-
gangspunt voor verbetering en vernieuwing in brede zin. De vrijheid van 
inrichting van het onderwijs zoals dat in Nederland vastgelegd is in afspraken met 
de overheid maakt dat goed mogelijk. Dat uitgangspunt geldt daarmee ook voor 
de verbetering van schoolresultaten en de betere ondersteuning voor talentont-
plooiing op elk niveau. Inmiddels profileren zich steeds meer scholen op het 
gebied van talent, zoals ook in het flankerend onderzoek naar ‘good practices’ te 
lezen is (Bakker et al, 2009). 
In termen van datgene dat in de twee vorige hoofdstukken is behandeld, dient de 
school voorwaarden te scheppen voor effectief handelen van de kant van de lera-
ren inzake talenten, en voor het beschikbaar maken van andere mogelijkheden 
voor talentherkenning en –ontplooiing. In de meta-analyse van onderzoek maakt 
Marzano (a.w.) onderscheid in vijf verschillende factoren op schoolniveau die ef-
fectief zijn voor het bevorderen van goede resultaten. Deze factoren zijn 
gebaseerd op herordeningen en rangorden van factoren die door verschillende on-
derzoekers zijn vastgesteld. Nederlands onderzoek is daarbij een belangrijke bron 
(Scheerens & Bosker, 1997). De acht factoren die zij onderscheiden zijn: 
- Tijd 
- Bewaking leerproces 
- Nadruk op prestaties 
- Betrokkenheid van de ouders 
- Schoolklimaat 
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- Behandelde leerstof 
- Leiderschap in school 
- Samenwerking 
In afnemende volgorde naar invloed op schoolprestaties zijn Marzano’s vijf facto-
ren op schoolniveau een haalbaar en gedegen curriculum, uitdagende doelen en 
effectieve feedback, betrokkenheid van ouders en gemeenschap, een veilige en 
ordelijke omgeving, en professionaliteit en collegialiteit. 
 
4.3.1 Een haalbaar en gedegen programma 
Dit is de mate waarin een school kan garanderen dat bepaalde onderwerpen on-
derwezen kunnen worden ongeacht welke leraar welk vak geeft aan welke klas, in 
combinatie met voldoende tijd om dit haalbaar te maken. Er dient voldoende ge-
legenheid tot leren te zijn, omdat uit onderzoek blijkt dat dit het sterkste verband 
vertoont met schoolprestaties. Tevens blijkt dat er verschillen zijn tussen het 
voorgenomen en het daadwerkelijk uitgevoerde onderwijsprogramma. Met een 
gedegen programma wordt hier dan ook bedoeld dat er heldere richtlijnen moeten 
zijn voor wat in ieder geval behandeld moet worden. Zeker in het systeem van 
voortgezet onderwijs waar klassen ‘overgenomen’ worden door collega’s kunnen 
‘gaten’ ontstaan. De haalbaarheid wordt vooral gerelateerd aan effectieve onder-
wijstijd om essentiële leerstof te behandelen. Dat deze factor een van de 
moeilijkste is om te implementeren moge na het lezen van vooral het vorige 
hoofdstuk al duidelijk zijn. Ook ander onderzoek wijst uit dat het vormgeven van 
een haalbaar en gedegen programma een hele toer is (Voncken et al, 2008).  
 
4.3.2 Uitdagende doelen en effectieve feedback 
Aspecten die in deze factor aan de orde komen is de bewaking van het leerproces, 
het voortdurend volgen en begeleiden van vorderingen, nadruk op prestaties, hoge 
eisen en hoge verwachtingen van leerlingprestaties. Uit onderzoek blijkt dat het 
stellen van leerdoelen voor leerlingen hogere prestatiescores oplevert. Daarbij 
moeten leerdoelen een uitdaging voor alle leerlingen zijn, wil het werkelijk effec-
tief zijn. Het betrekken van leerlingen bij het opstellen van leerdoelen zou daarbij 
nog effectiever zijn. Naast het effect op prestaties leidt het stellen van leerdoelen 
voor de school als geheel tot een krachtig samenwerkingsverhogend effect op le-
raren, schoolleiders en bestuurders. Om te weten of doelen worden bereikt moet 
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er effectieve feedback plaatsvinden. Effectief betekent in dit verband ten eerste 
dat de feedback op de juiste tijd moet worden gegeven en bij voorkeur meermalen 
tijdens een leerervaring. Het gaat hier vooral om formatieve beoordelingen die ge-
richt zijn op het leerproces die prestaties van leerlingen drastisch kunnen 
verbeteren (Black, 2004). Ten tweede moet feedback specifiek gericht zijn op de 
leerstof die wordt of is geleerd. Standaardtoetsen voldoen veel minder. 
 
4.3.3 Betrokkenheid, veiligheid en professionaliteit 
We laten in deze paragraaf de drie overige factoren de revue passeren.  
De drie kenmerken van een effectieve betrokkenheid van ouders zijn communica-
tie, participatie en bestuur. Ten aanzien van communicatie wordt vooral het 
belang van interactie aangegeven in plaats van eenrichtingsverkeer en het toene-
mende belang van Internet daarin. Betrokkenheid in de vorm van 
vrijwilligerswerk lijkt beperkt te zijn tot enkelingen, hetgeen evenals voor deel-
name in bestuur geldt. Dit komt overeen met ander onderzoek naar 
ouderbetrokkenheid (Karsten et al, 2006). Ten aanzien van beleid en praktijk op 
het gebied van talentontwikkeling lijkt betrokkenheid van ouders waard om ver-
der gestimuleerd te worden (zie ook hoofdstuk 2).  
Het belang van een veilige en ordelijke omgeving is op het niveau van de klas al 
in hoofdstuk 3 geschetst. In het kader van dit onderzoek naar talent is veiligheid 
op het niveau van de school misschien minder relevant, hoewel bij het tot stand 
brengen van een cultuur waarin uitblinken niet gek wordt gevonden regels en pro-
cedures kunnen passen die bij overtreding (zoals pesten) in werking treden.  
Tot slot is er de factor van collegialiteit en professionaliteit. Dit heeft te maken 
met het organisatorische klimaat dat op school heerst. Bij collegialiteit worden 
Fullan en Hargreaves (1996) aangehaald die stellen dat het gekenmerkt wordt 
door oprechte beroepsmatige interacties, waarin men mislukkingen en fouten 
openlijk met elkaar deelt, wederzijds respect toont, en praktijken en procedures 
constructief analyseert en bekritiseert. Het gaat hier om leraren die elkaar onder-
steunen en plezier beleven aan het praten over alle aspecten van lesgeven en de 
school. Onderzoek toont aan dat vooral dit met elkaar bespreken een verband 
geeft met verhoogde schoolprestaties.  
Professionaliteit kent verschillende kanten. Het gevoel van leraren dat hun in-
spanningen doeltreffend zijn is er een van. Dit is de basis van het beeld van 
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leraren dat ze verandering kunnen bewerkstelligen in hun school als zijnde een 
gewaardeerd en cruciaal onderdeel van de beleidsbepalende mechanismen van 
school. De grote effecten van ervaring van leraren op schoolprestaties is al eerder 
in dit rapport aan de orde geweest. De meta-analyse bevestigt bijvoorbeeld wat 
het McKinsey-rapport ook stelt: ervaring, een hoog opleidingsniveau, nascholing, 
het zijn belangrijke factoren in datgene dat een leraar een effectieve leraar maakt. 
De mate waarin leraren de leerstof beheersen heeft een veel minder duidelijk ver-
band met schoolprestaties van leerlingen. Uiteraard moet er een minimumniveau 
zijn, en dat gerelateerd aan de leerstof die in een bepaald leerjaar aan de orde 
komt. Maar de these dat hoe beter een leraar de inhoud beheerst, hoe effectiever 
de leraar zou zijn wordt niet door onderzoek bevestigd. Wel geldt dat voor peda-
gogisch-didactische kennis, zoals rond de verschillende manieren waarop een 
onderwerp aan verschillende typen leerlingen kan worden onderwezen. Onder-
zoek wijst uit dat deze kennis en het bijspijkeren van dit handelingsrepertoire 
grote verschillen in effectiviteit tot gevolg hebben.  
 
4.3.4 School- en stelselverbetering 
Een bespreking van onderzoeksliteratuur over schoolverbetering en innovatie valt 
buiten het bestek van dit onderzoek. Maar uiteraard is het verbeteren van mecha-
nismen voor talentherkenning en -ontplooiing een aspect dat niet losgezien kan 
worden van schoolverbetering. Een literatuurstudie voor het Ministerie van OCW 
(Van der Bolt et al, 2006) geeft een goed overzicht van de verschillende aspecten 
die een rol spelen, van concepten als de lerende organisatie en transformatief lei-
derschap, tot horizontale kennisstromen in de schoolorganisatie en in netwerken 
van scholen, lerarenopleidingen en onderzoeksinstituten, en tot de wijze waarop 
vernieuwing zich ontplooit.  
Dit inventarisend onderzoek heeft zich vooral gericht op het niveau van de leer-
ling en de leraar, in de context van de school. Wellicht dat nader onderzoek in het 
kader van ‘uitblinken’ nodig is voor het niveau van school- en stelselverbetering.  
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4.4 De onderwijspraktijk over mechanismen 
 
Aan de connaisseurs is de vraag gesteld of zij de zorg van het ministerie om de 
zesjescultuur terecht vinden, en zo ja, wat volgens hen de hoogste prioriteit zou 
moeten hebben bij het doorbreken daarvan. Het antwoord op deze vraag geeft een 
‘mechanisme’ aan: een factor, die volgens de leraar van invloed is op de ontwik-
keling van talenten bij leerlingen. De term ‘mechanisme’ moet hier niet 
mechanistisch opgevat worden in de zin dat het inzetten van deze factor succes 
verzekert. Het gaat hier om factoren die om goed voorstelbare redenen met ta-
lentontwikkeling samenhangen. Ook zijn de connaisseurs geconfronteerd met 
factoren die uit de literatuur waren geïdentificeerd. Alle in het gesprek genoemde 
factoren zijn geïnventariseerd, gecategoriseerd en bekeken door de bril van de 
prioriteiten die door de connaisseurs genoemd zijn. Dit heeft geleid tot vijf facto-
ren. Twee van die factoren, die op het niveau van de leraar liggen, zijn (indirect) 
in de vorige hoofdstukken al naar voren gekomen. Dit zijn 1) tijd en aandacht van 
de leraar en 2) een voldoende open curriculum, ook wat toetsing betreft, dat bete-
kenisvol is en ruimte biedt voor creativiteit. De overige factoren liggen niet op het 
niveau van de leraar en zijn dus niet eerder aan de orde geweest. De derde factor 
ligt op het niveau van de leerlingen zelf: 3) ook zij moeten voldoende tijd en aan-
dacht voor school hebben. Een vierde factor ligt op het niveau van de groep: 4) de 
groepsdynamiek kan de talentontwikkeling bevorderen of afremmen. Een vijfde 
factor heeft te maken met wat een leerling voor een cijfer terugkrijgt: 5) het belo-
nen van goede cijfers, bijvoorbeeld doordat leerlingen met hoge cijfers niet 
hoeven te loten voor een vervolgstudie. Hieronder besteden we nader aandacht 
aan de vijf factoren, maar eerst wijden we enige woorden aan de zesjescultuur. 
 
Niet alle leraren zijn blij met de term ‘zesjescultuur’. De term verraadt volgens 
twee connaisseurs een te grote nadruk op cijfers, een nadruk die zij juist desa-
streus voor de talentontwikkeling vinden. Twee andere connaisseurs relativeren 
de zorg om de zesjescultuur door te verwijzen naar onze volksaard of door op te 
merken dat de zesjescultuur van alle tijden is. Eén connaisseur geeft aan dat er 
voor 90% van haar leerlingen uit komt wat erin zit, maar dat zij zich wel zorgen 
maakt over degenen die van vmbo naar de havo zouden kunnen doorstromen. Ze-
ven connaisseurs vinden de zorg om de zesjescultuur terecht. “De leerling is 
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tevreden met een zes – gaat ervan uit: daar red ik het ook wel mee. Dat haalt heel 
veel glinstering weg.” Sommigen vinden wel dat het ministerie suggereert dat le-
raren (of leerlingen) lui zijn. Niettemin zijn zij van mening dat er - onder 
gunstiger omstandigheden! - meer bij leerlingen uit zou kunnen komen dan nu 
gebeurt. Deze gedachte wordt ook gedeeld door de mensen die niet blij zijn met 
de term ‘zesjescultuur’.  
Het merendeel van de respondenten in de webenquête herkent de zesjescultuur op 
de eigen school, maar de helft daarvan stelt dat de school er niet op inspeelt. Maar 
men stelt ook dat het moeilijk is, dat het eigenlijk een kenmerk is van het sys-
teem. Het verhogen van de norm, een zeventjescultuur, is voor sommigen een 
mogelijkheid. Van diegenen die het niet herkennen, wijzen enkelen ook op sys-
teemkenmerken: “We zijn er meer op gebrand de leerlingen over te laten gaan 
(en een zes is immers voldoende). Wel worden er prijzen uitgedeeld bij profiel-
werkstukken. De onderwijsinspectie bevordert de zesjescultuur door te eisen dat 
de cijfers van de schoolexamens overeenkomen met de cijfers van het Centraal 
Examen. Docenten gaan voorzichtig becijferen (6 - 7, dan zit je altijd safe) in 
plaats van een uitstekend debat (voorbeeld) met een negen belonen.” 
In de volgende paragrafen worden de factoren samengevat die kunnen bevorderen 
dat leerlingen hun talenten beter ontwikkelen. 
 
 
4.5 Tijd en aandacht van de leraar 
 
Talenten komen niet vanzelf tot ontwikkeling. De mate waarin talenten tot ont-
wikkeling komen, hangt samen met de vraag of een ‘meerwetende partner’ de tijd 
heeft om dit proces te begeleiden. Het belang van tijd en aandacht van de leraar 
voor de individuele leerling is al eerder benadrukt. De pedagogische relatie is niet 
alleen het hart van de talentherkenning, maar ook van de talentontwikkeling. “Ze 
werken voor de docent.” In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het tijd en 
aandacht kost om in een wirwar van leerlingen het individu te ontdekken. Tegen-
woordig is de leraar meestal niet meer het hele lesuur aan het woord, maar laat 
leerlingen ook zelfstandig werken. Dat betekent echter niet automatisch dat de le-
raar dan de handen vrij heeft voor uitgebreide coaching van talentvolle leerlingen. 
Behalve de taak om talentvolle leerlingen uit te dagen, heeft de leraar ook de taak 
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om de zwakken erbij te houden. Met een eenvoudig rekensommetjes valt aan te 
tonen dat de tijd die over blijft voor het coachen en begeleiden van talentvolle 
leerlingen zeer beperkt is. Een talentvolle leerling die zelf gemotiveerd is, kan 
echter wel vaak bij de leraar terecht. Een groot deel van de talentvolle leerlingen 
neemt niet zelf het initiatief, maar moet door de leraar uit de tent gelokt worden. 
Leraren moeten daarvoor het een en ander uit de kast halen: materialen die aan-
sluiten bij de belevingswereld van leerlingen, lessen die afwisselend genoeg zijn 
om leerlingen te boeien. Dat kost allemaal tijd en aandacht. Diepgaande feedback 
kost ook tijd: een leraar die geen genoegen neemt met half werk, kiest zelf om 
zijn nakijktijd te verdubbelen. Wanneer leerlingen minder initiatieven nemen, 
wordt er meer van leraren gevraagd.“School is niet meer prioriteit nummer één 
bij veel leerlingen. Wij moeten leerlingen veel meer uitdagen tot een hoger pres-
tatieniveau en het onderwijs veel leuker maken, meer diversiteit in activiteiten 
aanbieden.” Deze constatering klinkt in diverse bewoordingen. “Waar gaan ze 
harder van werken? De leerstof moet voor leerlingen uitdagend zijn. Er moet een 
betere mix zijn van eisen en begeleidingsmogelijkheden.” Veel leraren vinden dat 
er bij hun leerlingen meer uit kan komen. Daaruit kan echter niet de conclusie ge-
trokken worden dat het verwachtingspatroon zonder meer kan worden 
opgeschroefd. “Er zou wel meer uit kunnen komen, maar daar hoort dan ook een 
begeleidingstraject bij.” Er geldt een simpel mechanisme: de tijd die leraren heb-
ben per leerling, staat in nauwe relatie tot de mate waarin zij leerlingen kunnen 
uitdagen om hun talenten te ontwikkelen.  
De meeste respondenten van de webenquête vinden een bepaalde wijze waarop 
leraren leerlingen tegemoet moeten treden de meest bevorderende factor om talent 
te ontwikkelen. Het gaat dan op aandacht, betrokkenheid, interesse, enthousiasme, 
vertrouwen, geloof, hoge verwachtingen, waardering. Daarnaast het uitdagen, 
ambitie versterken door net iets meer te vragen. Heel veel respondenten wijzen op 
tijd en ruimte en voegen er aan toe dat dat vaak tekortschiet. Ook kleinere klassen 
en groepen wordt meer dan eens genoemd, met de toevoeging kleine groepjes van 
gelijkgestemden. 
Het is niet vreemd dat gebrek aan tijd en aandacht als meest belemmerende factor 
voor de ontwikkeling van talent genoemd wordt. Er is te weinig tijd om leerlingen 
goed te begeleiden, om aandacht te geven, om iedereen individueel te zien, om 
overzicht te krijgen wat leerlingen allemaal op hun bord hebben. Weinig tijd leidt 
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tot werkdruk, de hectiek en gekte van alledag. Grote groepen wordt ook vaak ge-
noemd. Er is veel kritiek op het systeem: “confectiewerk in plaats van maatwerk, 
het harnas van de verplichte onderwijstijd”, “Een beknellende omgeving met wei-
nig ruimte voor eigen initiatief”, “doe maar gewoon dan ... geen kansen bieden, is 
toch nergens voor nodig, pessimisme”, “geen tijd, te strakke regels, te grote scho-
len, iedereen moet hetzelfde doen”, “Overheersende structuur waarin geen ruimte 
is voor flexibiliteit”, “overladen les- en examenprogramma, nauwelijks ruimte om 
de talenten van de docenten (!) toe te passen”, “De vaak nog traditionele, veelal 
klassikaal ingerichte lessituaties”, “Docenten die zich beperken tot het kerncurri-
culum”. 
 
Zoals we eerder gezien hebben, zijn voor het coachen en begeleiden van talent-
volle leerlingen de ‘gewone’ vaardigheden van leraren van belang. Getalenteerde 
leerlingen hebben evenzeer goede leraren nodig als zwakke leerlingen. Het gaat 
daarbij om vaardigheden zoals het aangaan van pedagogisch-didactische relaties, 
goed klassenmanagement, en het voortdurend afstemmen van het programma op 
de actuele situatie. 
In de webenquête komt het beeld van leraren naar voren die ontzettend graag pe-
dagogisch (en didactisch) competenter zouden willen zijn. Tegelijkertijd zouden 
ze graag meer tijd willen hebben om individuele leerlingen te coachen en te bege-
leiden. De versnipperde structuur van het voortgezet onderwijs – een groot aantal 
vakken, waardoor het totaal aantal leerlingen per leraren ook groot is – vormt 
hierbij een probleem. Dit probleem wordt ook door connaisseurs ervaren. 
Literatuuronderzoek bevestigt het belang van goede leraren in het algemeen. Te-
gelijkertijd maakt literatuuronderzoek duidelijk dat de (na)scholingsstructuur van 
leraren in Nederland beter afgestemd kan worden op het construeren van persoon-
lijke kennis op de werkvloer, en minder op de overdracht van expliciete kennis.  
 
 
4.6 Betekenisvol onderwijs met ruimte voor creativiteit  
 
Een talent heeft te maken met de originaliteit van de leerling. Het is iets bijzon-
ders. 
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Wanneer onderwijs alleen maar bestaat uit een voorgeprogrammeerd systeem met 
voorgeprogrammeerde toetsen, worden talenten van leerlingen genegeerd. Het 
leeraanbod en de onderwijsomgeving moeten daarom ruimte bieden voor de crea-
tiviteit en eigen invulling van de leerling. Een vastliggend PTA bevordert de 
talentontwikkeling van leerlingen niet. Het enige dat je doet is naar de eindter-
men toewerken, zonder dat je rekening houdt met de leerling, zonder dat de 
leerling daar zelf aan toe is. De leerling kan niets zelf beslissen, maar moet ge-
woon doen wat de juf zegt. Dat kan nooit de talentontwikkeling bevorderen.” In 
de vorige hoofdstukken zijn we allerlei aspecten van een curriculum met vol-
doende openheid tegengekomen: het belang van gevarieerde situaties, het belang 
van gevarieerde opdrachten, ruimte voor creativiteit, aandacht voor de authentie-
ke waarde van het werk van leerlingen en niet alleen maar voor cijfers. Deze 
aspecten zijn samengevat in ‘betekenisvol onderwijs met ruimte voor creativiteit 
van de leerling.’ “Het geheim is dat je het kind in de gelegenheid stelt om zichzelf 
te profileren. Leerkrachten zijn wel verantwoordelijk, maar de leerling moet ei-
genaar zijn van het proces. Het toetsbeleid moet ook kijken waar de leerling kan 
scoren met zijn eigen ontwikkeling. Laat ruimte voor keuze in je leerstof. Kan een 
leerling zijn eigen interesse volgen?” Het gaat niet om ruimte voor zelfontplooi-
ing zonder meer; wanneer leerlingen zelf moeten bepalen wat ze willen leren, is 
de kans aanwezig dat er niets uitkomt. Het gaat om onderwijs dat betekenis heeft. 
Wanneer dat het geval is, kan er ineens iets omslaan. “De Tl leerlingen moeten 
een sectorwerkstuk maken. Ik zie dan hoe sommige leerlingen daarin opbloeien, 
een enorm proces doormaken en ineens een heel goed product maken en een pre-
sentatie houden. Dan zie je ineens een andere leerling, iemand die wél de moeite 
neemt om zich extra in te zetten. Bij een type opdracht waar de leerling zelf iets 
van moet maken, zie je vaker dat de leerlingen zichzelf geeft. Bij het gewone werk 
is dat stukken minder. “ 
 
De connaisseurs hebben opgemerkt dat het curriculum, inclusief de manier van 
toetsing, voldoende openheid moet bevatten. De leraren uit de webenquête mer-
ken op dat leerlingen al op meerdere manieren (bijvoorbeeld via werkstukken of 
prestaties) beoordeeld worden. Tegelijkertijd vinden veel leraren dat een deel van 
de leerlingen hun talenten beter zouden kunnen ontplooien als het schoolsysteem 
meer ruimte zou bieden voor creativiteit. Voor een pleidooi voor voldoende 



Maatwerk Voor Latente Talenten 
 
 

 136 

openheid zijn in het kader van talentontwikkeling goede gronden aan te voeren. 
Waar connaisseurs prima in staat zijn om goed met een open curriculum om te 
gaan, hoeft dat niet bij alle leraren het geval te zijn. Wanneer de leerlingen niet 
door de leerstof geraakt worden, leidt een open curriculum mogelijk tot weinig 
boeiends. Bij deze weinig voorstellende resultaten ontbreekt vervolgens een in-
strument om ze als ‘onvoldoende’ te bestempelen. Een open curriculum leidt dan 
tot niveauverlaging in plaats van tot niveauverhoging. Juist wanneer onderwijs-
vernieuwingen in een korte tijd tot stand komen, heeft het onderwijsveld nog 
onvoldoende tijd gehad om een ‘cultuur’ te ontwikkelen waarin de prestaties van 
open opdrachten beoordeeld kunnen worden volgens min of meer gedeelde stan-
daarden. Er ontstaan dan (terechte!) klachten over niveaudaling, die de slinger om 
begrijpelijke redenen naar de andere kant doen doorslaan, waarbij het accent weer 
eenzijdig op externe toetsing van reproductieve vaardigheden komt te liggen. De-
ze reactie is echter (op evenzeer goede gronden) voor de talentontwikkeling niet 
bevorderlijk. Het bovenstaande impliceert een eenvoudige waarheid die we al 
eerder tegengekomen zijn, namelijk dat goed onderwijs samenvalt met de des-
kundigheid van leraren. Een enigszins open curriculum vraagt om leraren die 
goed met deze openheid om kunnen gaan. Tegelijkertijd is het belangrijk dat die 
openheid niet in vrijblijvendheid verzandt, maar gepaard gaat met een bijpassende 
beoordelingscultuur, die naar buiten toe verantwoord wordt.  
 
Betekenisvol onderwijs is geen product dat uit voorraad leverbaar is, maar is een 
resultaat van een succesvol verlopen onderwijsproces. Connaisseurs zoeken dan 
ook voortdurend naar vormen van onderwijs waarin die intrinsieke betekenis door 
leerlingen wordt beleefd. Wat voor leerlingen betekenis heeft, kan fluctueren. 
Wel geldt steeds het mechanisme dat zodra onderwijs voor leerlingen een intrin-
sieke betekenis krijgt, de weg naar talentontwikkeling is gebaand. Leerlingen 
zullen de ruimte voor creativiteit dan ook gaan benutten en zo iets van hun talen-
ten laten zien.  
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4.7 Tijd en aandacht van de leerling 
 
Leerlingen ontwikkelen hun talent uiteindelijk zelf en moeten daar dus tijd een 
aandacht aan besteden. De tijd van jongeren voor school staat onder druk omdat 
er buiten de school ook een beroep op hen wordt gedaan. De donderdagavond-
economie in het winkelcentrum draait mede dankzij de bijdrage van scholieren. 
“Leerlingen hebben de school niet meer op de eerste plaats staan. Ze zijn druk 
met werken. Op donderdagavond, koopavond, zijn scholieren heel erg druk. Ze 
zeggen:” Mevrouw, ik heb mijn huiswerk niet gemaakt, want ik heb geen tijd ge-
had. Ik moest werken.” Dan hebben ze écht geen tijd gehad. In het weekend 
begint het uitgaansleven pas heel laat. De volgende dag zijn ze fysiek wel aanwe-
zig op school, maar ze zijn er met hun hoofd niet bij.” Zo ontstaat een situatie 
waarin het niet vanzelf spreekt dat leerlingen voldoende tijd voor hun schoolwerk 
hebben. “Het is vaak een combinatie van factoren, het hebben van een baantje, 
internetgebruik, het uitgaan in het weekend waardoor de tijdsdruk door de week 
te groot wordt.” Duidelijk is dat leerlingen naast de school nog allerlei andere 
dingen te doen hebben. “Het is een kwestie van tijd. Leerlingen doen er van alles 
naast. Baantjes hebben ze absoluut. Ze kunnen ook veel aan, maar het is een an-
der evenwicht dan veertig jaar geleden. Leerlingen krijgen vanuit de jeugdcultuur 
heel veel prikkels. Dat gaat af van de beschikbare tijd voor wiskunde.” Sommige 
scholen wijzen ouders er op ouderavonden op dat de aandacht voor baantjes ten 
koste kan gaan voor de aandacht voor school. “Ik zie dat leerlingen teveel werken 
– ze willen geld hebben. In het weekend gaan ze uit; op maandagochtend zijn ze 
heel moe en gaar. Ze hebben geen tijd en zin om hun talenten te ontwikkelen. Ze 
komen dan met: ik heb geen tijd om de toets in te halen, want ik moet werken. 
School is niet meer het belangrijkste. School en werk liggen echt ver uit elkaar.” 
Werken is belangrijker dan school. “Er wordt zoveel aan kinderen getrokken. Ze 
hebben allemaal een baantje, ook voor de kinderen is het keuzes maken. Ze moe-
ten uit, ze moeten naar sport. De wereld van die kinderen is heel complex. Er 
komt veel op de kinderen af, zodat het onderwijs minder prioriteit krijgt.”  
Niet iedere leerling doet hier overigens aan mee. “Leerlingen hebben heel veel 
baantjes, gaan heel veel uit en dat kost allemaal tijd. Het lijkt erop dat het baan-
tje veel belangrijker is dan de school. Maar leerlingen die echt talent voor 
wiskunde hebben, hebben minder baantjes, die gaan niet zoveel uit.” Het kan ook 
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zijn dat leerlingen veel tijd nodig hebben voor het ontwikkelen van ándere talen-
ten, bijvoorbeeld een sporttalent. ”Sporttalenten slapen te weinig, waardoor 
wiskunde niet meer uit de verf komt.” 
De ontwikkeling van schoolse talenten heeft in het leven van veel leerlingen dus 
al teveel prioriteit. De baantjes worden het meest genoemd als factor in de omge-
ving van de leerlingen die hun tijd in beslag nemen. Het probleem heeft 
voornamelijk met tijdgebrek te maken. Connaisseurs zijn overigens niet geneigd 
hier over te gaan klagen. “Collega’s zeggen – en dat zeg ik zelf ook wel eens: die 
kinderen zitten op maandagochtend een tijd voor zich uit te kijken voordat ze aan 
het werk gaan. Er komt niet veel uit. Een beetje lamlendig. Dan denk ik: ja, dat is 
de hele cultuur. Het is een gegeven dat leerlingen in het weekend heel laat gaan 
stappen, lang gaan stappen, ook steeds meer op jongere leeftijd. Die jeugdcultuur 
speelt mee. Voor leerlingen is het belangrijk dat ze bij een bepaalde groep horen. 
Je probeert ze wel aan te moedigen om zelf een keuze te maken, een streep te 
trekken: ik doe dit niet, en dat juist wel, maar ik denk toch dat het heel moeilijk 
is.” 
De factor leerlingen zouden hun talenten beter ontplooien dan ze nu doen als ze 
meer tijd en aandacht aan hun schoolwerk besteden scoort ook het hoogste in de 
webenquête als het gaat om leerlingkenmerken. De gemiddelde score is 2.16. (2 
staat voor ‘veel’ leerlingen en 3 staat voor ongeveer de helft van de leerlingen). 
Tijd is ook een centrale factor in de literatuur. 
 
Leraren van de webenquête lijken duidelijk van mening te zijn dat leerlingen 
meer in hun mars hebben dan ze op school laten zien. Het aantal leerlingen voor 
wie dat geldt, wordt minder als het op het eindexamen aankomt. Mogelijk gaan 
leerlingen ‘echt aan het werk’ als het eindexamen nadert. Dit proces is wordt ook 
zichtbaar in het rapport van Mulder e.a. (a.w.). Het gebruikt diverse indicatoren 
voor ‘onderpresteren’; allereerst de relatie tussen rapportcijfers in het voortgezet 
onderwijs en IQ enerzijds en de prestaties in groep 8 anderzijds. Vergeleken met 
wat op grond van IQ of prestaties in groep 8 kan worden verwacht, blijken die 
rapportcijfers te laag. 
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Percentage leerlingen dat een te laag cijfer heeft 

  

Rapport Nederlands t.o.v. IQ 
Rapport Engels t.o.v. IQ 
Rapport Wiskunde t.o.v. IQ 
Rapport Nederlands t.o.v. taal groep 8 
Rapport Wiskunde. to.v. rekenen groep 8 

5 
8 
8 
4 
6 

 
Wanneer er in plaats van rapportcijfers eindexamencijfers genomen worden, dan 
neemt het percentage onderpresteerders af. 
 
Percentage leerlingen dat een te laag cijfer heeft op rapport en examen 

 Rapport Examen 
Nederlands t.o.v. IQ 5 2 
Engels t.o.v. IQ 8 7 (VMBO) 
Wiskunde t.o.v. IQ 8 4 
Nederlands t.o.v. taal groep 8 4 2 
Wiskunde t.o.v. rekenen groep 8 6 3 

 
De tabel laat zien dat er een ‘dip’ in cijfers tijdens de schoolloopbaan plaatsvindt 
in bepaalde gevallen. Dit kan duiden op een tijdelijk onderpresteren, dat stopt als 
het examen in aantocht is. Mogelijk helpt het naderende examen de leerlingen in-
zien dat ze aan het werk moeten. De dip kan ook duiden op een 
voorzorgsmaatregel van de school in de vorm van pedagogisch cijferen: er wor-
den onvoldoendes uitgedeeld omdat leraren vinden dat er (nog) te weinig 
gepresteerd wordt.  
Opvallend is dat het percentage onderpresteerders in het rapport van Mulder e.a. 
veel lager is dan in de webenquête. Leraren zijn van mening dat meer dan de helft 
van de leerlingen meer zou kunnen, terwijl de percentages bij Mulder e.a. meestal 
niet boven de 10% uit komen. (Mulder e.a. constateren ook dat zo’n 10 % van de 
leerlingen meer presteert dan verwacht).  



Maatwerk Voor Latente Talenten 
 
 

 140 

Ook de connaisseurs zien leerlingen die in principe meer zouden kunnen. Met die 
constatering is echter nog niet zoveel gezegd, omdat het nog onduidelijk is hoe en 
onder welke omstandigheden leerlingen meer zouden kunnen. 
 
 
4.8 Groepsdynamiek 
 
Jongeren bevinden zich in een leeftijdsfase waarin de peergroup steeds belangrij-
ker wordt. ‘Bij de groep horen’ is van groot belang. Jongeren imiteren elkaar en 
laten zich leiden door wat andere jongeren belangrijk vinden. Een veel genoemd 
‘mechanisme’ dat bijdraagt aan talentontwikkeling heeft betrekking op groepsdy-
namiek. Het groepsproces kan zowel negatief als positief uitpakken. “Ooit heb ik 
eens een groep gehad waarin de toets niet moeilijk genoeg kon zijn. Alle leerlin-
gen waren ambitieus. Maar je hebt ook klassen waar leerlingen bang zijn om 
hoog te presteren, want het detoneert als je stuudje genoemd wordt.” De sfeer in 
klassen kan enorm verschillen. “Als er binnen de klas een sfeer heerst van ‘wat 
een nerd ben jij,’ dan werkt dat remmend op talenten. Als er een sfeer heerst van 
‘jij bent wat beter daarin en ik ben wat beter hierin” dan is dat veel beter. Dus 
hoe leerlingen onderling op elkaar reageren, of ze elkaar de ruimte geven, hoe ze 
met elkaar praten, dat is van belang.” Leerlingen kunnen elkaar stimuleren om 
hun talenten te ontwikkelen, maar leerlingen kunnen elkaar ook afremmen om 
hun talenten te ontwikkelen. “Ik heb een klas waarin de leerlingen de houding 
hebben dat een zes voldoende is. Daarbij beïnvloeden ze elkaar. Dat is lastig te 
doorbreken. Ik ben hier nog niet uit.” Wanneer leerlingen elkaar niet stimuleren, 
ontstaat een zesjescultuur. “Er heerst een cultuur waarin leerlingen niet boven 
het maaiveld uit willen steken en dus blijven hangen rond de zes. Ik probeer te 
werken aan een klimaat waarin er ruimte is voor iedereen, maar ik moet daarbij 
wel de groepsnorm doorbreken.” Die zesjescultuur is echter geen automatisme. 
Van daaruit zijn sommige leraren geneigd om de invloed van de groepsdynamiek 
te relativeren. “Hier op school is het niet zo dat als je een stuudje bent – die term 
hoor je hier niet - je uit de groep wordt gestoten. Leerlingen met het syndroom 
van Asperger die heel erg intelligent zijn worden ook opgenomen in de groep. Het 
maakt niet uit in wat voor groep een wiskundig begaafde leerling zit.” Wanneer 
een leerling uitzonderlijk begaafd is, weerhoudt ook de groep hem of haar niet. 
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“Talentontwikkeling is iets heel persoonlijks. Dat ontwikkelt zich toch wel. Leer-
lingen willen graag hetzelfde zijn, maar als je leerlingen op hun talenten 
aanspreekt, pak je ze toch.” Toch blijkt het groepsgevoel ook voor de talentvolle 
leerlingen belangrijk “Als de leerlingen naar een masterclass gaan, wordt er ge-
zegd dat leerlingen het heel fijn vinden om in een groep te zitten met allemaal 
nerds. Mensen die talent hebben, voelen zich wel buitenstaander.” 
Sommige leraren zien in heterogene klassen spanningen ontstaan. “In een ge-
mengde HV-klas maakte ik mee dat de havo-leerlingen zich snel minderwaardig 
gingen voelen en andersom. Ik hoorde leerlingen daar een opmerking over ma-
ken. Toen heb ik de les stilgelegd, want ik wilde daar gelijk op reageren. Ik heb 
een poster op het bord gehangen die liet zien dat iedereen intelligent is. Alleen de 
soorten intelligenties verschillen.” Ruimte voor verschillen spreekt in klassen niet 
vanzelf. Dat bemoeilijkt differentiatie binnen de klas. “Ik laat leerlingen zien wat 
het verschil is tussen een gewone spreekbeurt en een vwo-plus spreekbeurt. Het 
nadeel is dat de havo-mensen gefrustreerd kunnen raken. Je moet het heel tac-
tisch brengen. Af en toe erom heen zeilen, zodat de gewone leerling niet gaat 
denken dat hij niet interessant is. Ik probeer altijd de positieve insteek. Ik geef ie-
dereen de kans om een vwo-spreekbeurt te geven en stimuleer de gewone 
kinderen ook om te laten zien wat ze kunnen. Maar je moet oppassen voor de 
sleur van: wij zijn de minderen, jullie de stuudjes. Je moet erg uitkijken voor het 
groepsgevoel. Onder vmbo-leerlingen zijn kinderen met deukjes. Ze voelen zich 
de domsten, omdat ze zien dat anderen beter presteren. Af en toe is het link. Je 
kunt een verkeerd groepsgevoel kweken.  
Het omgekeerde komt ook voor. Je ziet ook in klassen dat de goede leerlingen de 
toon aangeven. De sfeer en inzet zijn anders. Het ligt echt aan de samenstelling 
van de groep. Buitenlandse kinderen die zwak zijn, kunnen meegetrokken worden, 
maar als het er teveel zijn, dan moet je je niveau aanpassen. Het hangt ook samen 
met de chemie in de klas. Per klas is dat anders. Zit je in een goede klas, dan 
wordt het talent gestimuleerd. Zit je in een verkeerde klas, dan kan een leerling 
het talent niet kwijt. Heterogeniteit kan goed uitpakken en juist niet.” 
Alleen wanneer de groepsdynamiek positief uitpakt, vormt de groepsdynamiek 
een mechanisme dat de talentontwikkeling bevordert. Kunnen leraren iets doen 
om de groepsdynamiek te beïnvloeden? ”Mentoraatswerk is gericht op het beïn-
vloeden van de groepsdynamiek. Je zet kinderen rond de tafel, even praten. Van 
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alle kanten is de mentor aan het coachen, stimuleren, straffen aan het geven, ou-
ders aan het bellen.” 
Ook de aanpak van de leraar tijdens de lessen speelt een rol als het gaat om de 
‘richting’ van de groepsdynamiek. “Daar waar de docent geen grip heeft op het 
klassenmanagement, gaat de groepsdynamiek zijn werk doen. Leerlingen die in de 
pikorde van de klas niets te zeggen hebben, kunnen daardoor geremd worden. Als 
een leraar wel grip heeft op het klassenmanagement, is de stimulering van leer-
lingen om je heen heel belangrijk.” De manier waarop de leraar met de klas 
omgaat, heeft dus grote invloed op de vraag of leerlingen elkaar stimuleren om 
hun talenten te ontwikkelen. Toch is de docent niet alles bepalend. “Leerlingen 
willen zich binnen hun groep een plek verwerven. Sommigen conformeren zich, 
anderen hebben een voortrekkersrol. Als docent moet je dat in de gaten houden – 
en moet daar creatief mee omgaan. Dat heb je niet in de hand, je anticipeert.” 
Leerlingen doen elkaar na. Ze willen bij de groep horen. Een goede klassenmana-
ger heeft wel invloed op dit proces, maar bepaalt dit proces niet. Zo vormt 
groepsdynamiek een mechanisme dat de talentontwikkeling bevordert. Of juist af-
remt. 
De vraag rijst hier: Weerspiegelt de groepsdynamiek een proces dat ‘typisch Ne-
derlands’ is? In zijn beroemde sociale vergelijkingstheorie onderscheidt Festinger 
een ‘pressure towards uniformity’: in groepen ontstaat een druk waarin mensen 
hetzelfde moeten zijn, en afwijkingen niet worden getolereerd. Vanuit deze theo-
rie kan de ‘cultuur van het maaiveld’ niet als typisch Nederlands beschouwd 
worden, maar is eerder universeel menselijk. Mensen zijn geneigd om elkaars ge-
drag te imiteren. Recent neuropsychologisch onderzoek laat zien dat mensen ook 
geneigd zijn elkaars verlangens en wensen te imiteren (Gallesi, 2008; Girard, 
1965, 1989). Volgens Girard is dit vaak een onbewust proces, waarbij het object 
van begeerte niet van belang is. Hij relativeert daarmee de intrinsieke waarde van 
wat mensen willen: ze willen gewoon wat andere mensen ook willen. Dit proces 
wordt zichtbaar in de mode: iets wat in een bepaalde periode als waardevol en be-
gerenswaardig wordt gezien, verliest zijn waarde als het ‘uit de mode’ is. Nieuwe 
spijkerbroeken kunnen ‘in’ zijn (en zijn dus duur), maar voor hetzelfde geld (en 
soms voor méér) wil iedereen oude, versleten spijkerbroeken hebben. De aantrek-
kelijkheid van het object is volgens Girard niet gerelateerd aan de intrinsieke 
waarde ervan. Die relatie ligt andersom: wanneer het object begeerd wordt door 
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de groep of door voor het individu belangrijke ‘modellen’, dan heeft het individu 
het gevoel dat het object intrinsieke waarde heeft, terwijl hij of zij zich er niet van 
bewust is dat hij of zij alleen maar iets nastreeft wat de groep nastreeft. 
Zo gaat het ook in het onderwijs. Is het ‘in’ om talentopdrachten te krijgen, dan 
wordt dat als een éér ervaren. Als schoolwerk echter niet ‘in’ is, wordt diezelfde 
talentopdracht als extra werk ervaren (Bulterman-Bos, 2007). Leerlingen kunnen 
elkaar meetrekken in de gewenste richting en ze kunnen elkaar meetrekken in de 
ongewenste richting. Hoe het groepsproces uitpakt, heeft gevolgen voor de talent-
ontwikkeling. 
 
 
4.9 Goede cijfers belonen? 
 
Het laatste mechanisme wordt slechts door twee leraren genoemd. Zij zien in hun 
praktijk dat de zesjescultuur doorbroken kan worden wanneer leerlingen weten 
dat het voor een vervolgstudie noodzakelijk is om hogere cijfers te halen.“Je zou 
het sociale proces in de groep moeten doorbreken. Dat kan bijvoorbeeld als er 
meer studies vragen om hogere cijfers. Je ziet bij leerlingen die medicijnen willen 
gaan studeren dat zij wel voor een acht gaan.” Het voorbeeld van de studie me-
dicijnen onthult dus een mechanisme dat bevordert dat leerlingen hun talenten 
ontplooien. “Leerlingen willen beloond worden, evenals iedereen. Er zou dus een 
beloning moeten staan tegenover een extra inspanning: geef beurzen bij hoge cij-
fers, of reik prijzen uit. Zorg dat ze iets krijgen als ze cum laude slagen. Als 
leerlingen medicijnen willen gaan studeren, gaan ze wel voor de 8.”  
Wat betreft het belonen van goede cijfers lijkt het erop dat de meningen van con-
naisseurs uiteen lopen. Er zijn ook connaisseurs die grote bezwaren hebben tegen 
de cijfercultuur; zij beschouwen de zesjescultuur als een gevolg van een eenzijdi-
ge focus op cijfers. De ene groep connaisseurs legt de nadruk op het mechanisme 
dat een beloning stimulerend werkt. De andere groep legt de nadruk op het me-
chanisme dat betekenisvol onderwijs niet met extrinsieke middelen beloond dient 
te worden. In de praktijk zullen veel leraren in beide benaderingen een kern van 
waarheid herkennen. 
Leraren van de webenquête schatten in dat leerlingen meer zullen presteren als 
goede cijfers beloond worden, bijvoorbeeld doordat zij gevolgen hebben voor de 
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toelating bij vervolgstudies. Mogelijk vinden zij dit op grond van hun ervaring bij 
leerlingen die geneeskunde willen gaan studeren (vaak wordt opgemerkt dat deze 
gevolgen al plaatshebben), evenals de twee connaisseurs die dit opmerken.  
 
4.10 Conclusies 
 
Welke mechanismen kunnen bevorderen dat leerlingen verantwoordelijkheid ne-
men voor de ontplooiing van hun talenten en deze blijven doorontwikkelen?  
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van pedagogisch-
didactische relaties. Leraren die in staat zijn om kwalitatief hoogwaardige relaties 
te leggen, zullen er met meer tijd en aandacht meer bij leerlingen uit kunnen ha-
len. De talenten van de leerling worden beter ontwikkeld wanneer het onderwijs 
betekenisvol is en de leerling uitdaagt om creatief te zijn. De leerling zelf moet 
echter ook een bijdrage leveren. Zonder voldoende tijd en aandacht van de leer-
ling zelf blijft de talentontwikkeling onder de maat. Groepsprocessen kunnen dit 
proces bevorderen of afremmen. Beloningen kunnen de talentontwikkeling (van 
bepaalde leerlingen) bevorderen. 
Tussen de mechanismen onderling bestaan samenhangen. Hoe minder tijd en 
energie de leerling in het onderwijs steekt, hoe meer de leraar uit de kast moet ha-
len om te zorgen dat de talenten tot ontwikkeling komen. Ook het groepsproces 
en de tijd die leerlingen voor school te besteden hebben, hangen samen: hoe min-
der het ‘in’ is om tijd aan school te besteden, des te minder tijd zullen leerlingen 
te besteden hebben. Leerlingen ‘moeten’ meedoen met de dominante tijdsbeste-
dingspatronen om te voorkomen dat ze buiten de groep komen te staan. Wanneer 
onderwijs voor leerlingen niet de hoogste prioriteit heeft, komt er een groepspro-
ces op gang, waardoor het gewoon is dat onderwijs minder prioriteit krijgt dan 
een bijbaantje. Hoewel goede leraren dit groepsproces door middel van uitsteken-
de pedagogisch-didactische vaardigheden wel enigszins binnen de perken houden, 
gaat de invloed van het groepsproces niet aan hun deur voorbij. 
Er is ook een samenhang tussen betekenisvol onderwijs en groepsdynamiek. On-
derwijs krijgt al dan niet betekenis door wat de groep ervan vindt. Als 
literatuurgeschiedenis niet ‘in’ is, zal het moeilijker zijn om betekenisvolle lessen 
literatuurgeschiedenis te realiseren. De betekenis van onderwijs wordt immers 
ook bepaald door wat de groep ervan vindt. De jeugdcultuur wordt in belangrijke 
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mate bepaald door de populaire cultuur, waarin het subjectieve ‘zelf’ centraal 
staat. Ziehe1 ziet een trend waarin jongeren vooral geïnteresseerd zijn in datgene 
dat bij dit subjectieve zelf aansluit. Dit kan volgens hem tot ‘self-provin-
cialization’ leiden: jongeren raken gewend dat hun belevingswereld het middel-
punt van alles vormt en verleren het om zich open te stellen voor datgene wat 
vreemd en nieuw is. Voor leraren wordt het steeds moeilijker om leerlingen te 
motiveren voor stof die buiten hun belevingswereld ligt. Het ‘nut’ van die stof 
moet dan wel om andere reden onbetwistbaar zijn, bijvoorbeeld omdat die stof 
voor vervolgstudies noodzakelijk is. Groepsprocessen zouden (op den duur) een 
verschuiving in de inhoud van het curriculum met zich meebrengen. 
Connaisseurs weten echter ook manieren te vinden die aansluiten bij de bele-
vingswereld van leerlingen waarbij de leerlingen wel degelijk buiten hun eigen 
cirkel gebracht worden. Terwijl ze de leefwereld van jongeren serieus nemen, 
komt de ‘gewone leerstof’ ook volledig aan bod. Terwijl de module over de MP3-
speler gaat, houden jongeren zich bezig met natuurwetenschappen. In hun afwis-
selende didactiek spelen ze in op de zap-cultuur, maar intussen werken ze gewoon 
het boek door. In het vmbo worden goede ervaringen opgedaan door onderwijs bij 
de beroepspraktijk aan te sluiten.  
Connaisseurs zijn geen typen die klagen over het motivatieprobleem, maar juist 
leraren die heel goed om kunnen gaan met het motivatieprobleem. Dat neemt niet 
weg dat de zogenaamde zesjescultuur een motivatieprobleem weerspiegelt. In het 
voortgezet onderwijs zijn nog steeds veel gemotiveerde leerlingen, die met zo 
hoog mogelijke resultaten hun jaar willen doorkomen. Toch is school voor veel 
leerlingen niet hun eerste prioriteit. Dat heeft gevolgen voor de mate waarin talen-
ten in het onderwijs tot ontwikkeling komen. De tijd van Kees de Jongen, voor 
wie doorleren een voorrecht was waar hij alleen maar van kon dromen, is voorbij. 
 
 
 
 
 
 

 
1  Zie http://www.didaktief.nl/dossiers/pdf/Dossier%20vmbo/20_p4_januari07.pdf  

http://www.didaktief.nl/dossiers/pdf/Dossier%20vmbo/20_p4_januari07.pdf
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Alles hangt samen met goede docenten… 
Ik heb onlangs 2 drie-havo klassen moeten overnemen van mijn collega die zeer ern-

stige ordeproblemen had in beide klassen. De situatie was zo ernstig dat mijn collega niet meer 
voor die klassen kon. Ze is verscheidene keren huilend uit de klas gelopen omdat het niet meer 
ging. Bij proefwerken had haar klas gemiddeld 16 onvoldoendes. Op verzoek van de schoollei-
ding heb ik beide derde klassen overgenomen. Voor zowel mijn collega als de leerlingen was 
dit de beste oplossing. 

Van de week hadden beide klassen hun eerste proefwerk bij mij. Wat blijkt nu? Een 
leerling die gemiddeld 3,7 stond toen ik de klas overnam van mijn collega, scoort nu opeens ver 
boven de 7. En hij is niet alleen. Beide klassen hebben een uitstekend proefwerk gemaakt. Hoe 
is zo’n verschil mogelijk vraag je je dan af.  

Dit resultaat heeft puur en alleen te maken met het verschil in docentengedrag tussen 
haar en mij. Het betreft dezelfde leerlingen als bij mijn collega maar je zou zeggen dat het twee 
totaal andere klassen zijn. Maar dit gebeurt er dus als leerlingen zich niet gezien voelen en 
wanneer er een klimaat is ontstaan waarin geen respect, vertrouwen en er ook nog eens een te-
kort is aan didactische werkvormen. Ik stimuleer, benoem voortdurend wat goed gaat en spreek 
mijn vertrouwen uit in hun capaciteiten. En dat willen de leerlingen je dan ook laten zien blijkt 
nu.  
Wat wil ik hiermee zeggen? Talentontwikkeling staat of valt met goed docentengedrag! 

 
We hebben in dit hoofdstuk aangegeven dat het denken over bevorderende me-
chanismen niet los kan staan van schoolverbetering en blijvende aandacht voor de 
vernieuwing van een zo belangrijk stelsel als dat van voortgezet onderwijs. Een 
belangrijke vraag hier is hoe de versnippering in het systeem van voortgezet on-
derwijs teruggedrongen kan worden zodat leraren hun leerlingen beter kunnen 
leren kennen en dus ook meer gelegenheid hebben voor coaching en begeleiding. 
Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat leraar voldoende pedagogisch-didactische 
kennis en vakkennis moeten hebben om talenten tot ontwikkeling te brengen. Een 
andere belangrijke vraag is die naar de positionering van de school in de jeugd-
cultuur als de eerste prioriteit van jongeren. Als ‘betekenisvol onderwijs’ centraal 
staat zou ook de functie van de school om jongeren verder te brengen dan hun ei-
gen belevingswereld een vanzelfsprekende plek in de jongerencultuur hebben. 
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Uitblinken op alle niveaus geldt niet alleen voor leerlingen die vanuit intrinsieke 
motivatie en gestimuleerd door leraar en school de best passende kwalificatie 
voor het vervolg van hun leven halen. Het geldt ook voor leraren. Ook zij moeten 
willen en kunnen uitblinken, maar dat kan alleen als op schoolniveau, in de sec-
tor, en in de wet- en regelgeving voldoende voorwaarden geschapen worden. 
Wellicht dat we met ambitie, samenwerking en systematische kennisverwerving 
en –deling uitblinkend voortgezet onderwijs kunnen realiseren.  
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5 Nawoord 
 
 
 
 
In de inleiding hebben we enige opmerkingen gemaakt over de wijdte van het on-
derwerp, en het gegeven dat dit geen eenvoudig onderzoek was. We stelden: “Een 
van de complexe taken van het onderwijs is om te gaan met de diversiteit in leer-
lingen. En die diversiteit doet zich voor op een groot aantal dimensies, qua intel-
ligentie, motivatie, achtergrondkenmerken, etc. De school dient onderwijs en 
indien nodig zorg op maat te bieden en werk te maken van het steeds verbeteren 
van de afstemming tussen de onderwijsomgeving en individuele kenmerken. De 
verschillende docenten in al hún diversiteit, inclusief hun talenten, zijn belangrij-
ke actoren in het verbeteren van die afstemming.” 
 
In de poging zo goed mogelijk de verschillende aspecten van talent en de herken-
ning en ontplooiing daarvan in de context van het Nederlandse voortgezet onder-
wijs op te sporen hebben we ten eerste literatuur geraadpleegd uit verschillende 
hoek: onderwijskunde, (ontwikkelings-) psychologie, (ortho-) pedagogie, socio-
logie, beleidsstukken, zelfs de Bijbel en zo hier en daar een krant, recensies van 
boeken, en we hebben ook de film “Entre les Murs” bestudeerd. In deze studie 
zijn we niet compleet geweest, noch waren we daartoe in staat. Alleen al een on-
derwerp als motivatie levert een ‘mer-à-boire’ op aan literatuur, en rond veel as-
pecten heerst onenigheid. We hebben gemeend een recente meta-analyse van 
decennia onderwijsonderzoek aan te wenden om de belangrijkste factoren die 
volgens onderzoek van invloed zijn op schoolresultaten van leerlingen in beeld te 
brengen. Maar deze meta-analyse baseert zich niet op al het onderzoek dat gedaan 
is. Zo hebben we bijvoorbeeld het omvangrijke onderzoekswerk in het Britse 
‘Teaching and Learning Research Programme’ niet meegenomen, terwijl dit tot 
‘Evidence Informed Principles for Teaching and Learning’ heeft geleid (James & 
Pollard, 2006). En bovendien kent elke meta-analyse zijn grenzen.  
 
Ten tweede baseert dit onderzoek zich op gesprekken met twaalf ervaren leraren 
en op ingevulde vragenlijsten door 140 leraren en schoolleiders. De echte verha-
len komen hiermee boven tafel, verhalen die gelezen moeten worden om hun sa-
menhang te zien, een samenhang die zich niet eenvoudigweg in conclusies liet 
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vertalen. Maar ook het beeld dat we van de praktijk hebben gegeven is niet com-
pleet.  
Desalniettemin denken we met dit onderzoek een groot aantal tot nadenken 
stemmende aspecten van talent te hebben herkend. Om talent eerder en beter naar 
boven te laten komen in het onderwijs lijkt ons een uitdagende taak van beleid en 
praktijk. Verder onderzoek zal noodzakelijk zijn.  
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Bijlagen 
 
 
 
 
Intelligentietests 
 

Naam, kenmerken Meetpretentie 
Wechsler Intelligence Scale for Children III  
(WISC-III: Wechsler, 1992; Nederlandse ver-
sie: Kort et al., 2002; 2005) 
Leeftijd: 6 – 17 jaar 
Voorbeelden: cijferreeksen, blokpatronen, in-
formatie, substitutie 

Individueel diagnostisch onderzoek naar intel-
ligentieniveau van kinderen en jongeren. De 
test bestaat uit 13 subtests, aan de hand waar-
van een verbale en een performale schaalscore 
berekend kunnen worden. Analyse volgens 
‘driefactorenstructuur’ is eveneens mogelijk 
(verbaal begrip, perceptuele organisatie en 
verwerkingssnelheid; Kaldenbach, 2006). 

Wechsler Adult Intelligence Scale III 
(WAIS-III: Wechsler, 1997; Nederlandse ver-
sie: Uterwijk, 2001) 
Leeftijd: 17 jaar en ouder.  
Voorbeelden: cijferreeksen, blokpatronen, 
overeenkomsten 

Individueel diagnostisch onderzoek naar intel-
ligentieniveau van jongeren en volwassenen. 
De test bestaat uit 16 subtests, aan de hand 
waarvan een verbale en een performale 
schaalscore berekend kunnen worden. 

Gereviseerde Snijders-Oomen Niet-verbale 
Intelligentietest (SON-R: Snijders-Oomen et 
al., 1988),  
Leeftijd: 5,5 - tot 17 jaar.  
Voorbeelden: zoekplaten, patronen, catego-
rieën 

Individueel diagnostisch onderzoek naar al-
gemeen, non-verbaal intelligentieniveau. 

Kaufman Intelligentietest voor Adolescenten 
en Volwassenen  
(KAIT: Mulder, Dekker, & Dekker, 2005) 
Leeftijd: 14 - 85+ jaar  
Voorbeelden: definities, symbolen leren, lo-
gisch redeneren 

Individueel meten van het intelligentieniveau 
van adolescenten en volwassenen, op basis 
van 6 subtests (kernbatterij) en 8 subtest (uit-
gebreide batterij). 

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs-
niveau  
(NIO: Van Dijk & Tellegen, 2004),  
Leeftijd: groep 8 basisonderwijs, klas 1, 2, en 
3 voortgezet onderwijs  
Voorbeelden: synoniemen, rekenen, analogie-
en 

Individueel of klassikaal af te nemen test, 
waarmee op basis van 6 subtests met betrek-
king tot verbale vaardigheid, rekenvaardig-
heid en ruimtelijk inzicht een totaalscore 
wordt berekend, ter advisering onderwijsni-
veau leerlingen. 
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Groninger Intelligentietest-2  
(GIT-2: Luteijn & Barelds, 2004),  
Leeftijd: 16 - 90 jaar  
Voorbeelden: Cijferen, woordmatrijs, legkaar-
ten 

Individueel onderzoek naar algemeen intelli-
gentieniveau van jongeren en volwassenen. 
De test bestaat uit 9 subtests aan de hand 
waarvan een totaalscore wordt berekend. 

Multiculturele Capaciteiten Test Middelbaar 
Niveau (MCT – M; Bleichrodt & Van den 
Berg, 1997)  
Leeftijd: 14 jaar en ouder 
Voorbeelden: Spiegelbeelden, controleren, 
woordrelaties 

Intelligentie en cognitieve capaciteiten, zowel 
aanlegfactoren als aangeleerde factoren, om 
voorspellingen te kunnen doen omtrent de ge-
schiktheid voor een bepaalde opleiding of 
functie(niveau) 

Differentiële Aanleg Test voor onderwijs 
(DAT: De Wit & Compaan, 2005) 
Leeftijd: versie A voor HAVO/VWO (klas 1 
t/m 5); versie B:voor VMBO 
Voorbeelden: denken met figuren, woorden-
lijst, denken met getallen, denken met woor-
den. 

Globaal overzicht van de intellectuele capaci-
teiten, aan de hand van negen belangrijke ca-
paciteiten 
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Leerpotentieeltests en –taken  
 
Tabel uit 
Taal & 
Dudink, 

2006 

Test 
Procedure 

Design en 
hulpstructuur 

Verschillende 
typen hints en 

hun inhoud 

Samenhang 
tussen hints 
en instructie 

in de klas 

Aanzet 
Handelings-

adviezen 

Resing 
LIR 
(1990; 
1997a) 
  
 
 
 

Inductieve 
redeneer- ta-
ken: Exclu-
sie; 
Analogieën. 
Pretest-
Training –
posttest 
Groep 4 (ba-
sis en speci-
aal (ba-
sis)onderwijs 

Individueel 

6 gestandaar-
diseerde trai-
ningsessies; 
voor elke op-
gave een ge-
structureerd 
protocol met 
maximaal 7 
hints,; gestart 
wordt met al-
gemene hints, 
gevolgd door 
steeds speci-
fiekere en be-
antwoording 
van het pro-
bleem  

Metacognitie-
ve hints: bij-
voorbeeld 
voorkennis ac-
tiveren, strate-
gieselectie 
(wat moet je 
doen, heb je 
dit eerder ge-
daan);  
Cognitieve 
hints: bijv. en-
coderen, rela-
ties leggen;  
Procedurele 
hints: bijv. to-
nen van beno-
digde 
strategie(en); 
benoemen van 
plaatjes of uit-
leg van oplos-
sing  

Type hint 
(metacogni-
tief, cogni-
tief) is 
indicatie 
voor soort 
instructie die 
aan kind in 
de klas kan 
worden ge-
boden; hoe-
veelheid hulp 
en tijd die 
training in 
beslag neemt 
geeft infor-
matie over 
wijze waarop 
kind in de 
klas hulp kan 
worden ge-
geven; ver-
der 
observaties.  

Aantal opga-
ven met 
hulp, aantal 
hulpstappen 
en benodigde 
tijd geven 
indicatie 
voor leerpo-
tentieel; 
Heeft aan-
vullende, 
predictieve 
validiteit 
voor school-
prestaties en 
voor effect 
van lange 
termijn cog-
nitief trai-
ningsonder-
zoek (in 
relatie tot 
scores intel-
ligentieon-
derzoek); 
geeft moge-
lijkheid op-
lossingsgedra
g te observe-
ren en kwali-
tatieve maten 
over oplos-
singsgedrag 
van kind te 
verzamelen 

 



Maatwerk Voor Latente Talenten 
 
 

 172 

 
LEM Hessels 
(1993; 2000) 
 
 
 

Korte termijn 
leertest met 
algemene 
cognitieve 
taken en ge-
heugentaken 
als in intelli-
gentietests; 
de instructie 
is geheel 
non-verbaal; 
de training 
wordt tijdens 
testafname 
gegeven; 
Ontwikkeld 
voor Turkse 
en Marok-
kaanse kin-
deren in 
Nederland 
(5-8 jr) 
Individueel 

De training is 
gestandaardi-
seerd. 
De hints zijn 
niet hiërar-
chisch ge-
structureerd 
  

Algemene 
hulp: 
in de vorm 
van feedback 
op de oplos-
sing of voor-
doen 

 De LEM 
voorziet in 
een betere 
indicatie van 
de leermoge-
lijkheden van 
allochtone 
kinderen dan 
een stan-
daard intelli-
gentietest. 
Het format 
van de test 
geeft weinig 
aangrijpings-
punten voor 
handelings-
gerichte dia-
gnostiek 

Guthke & 
Beckman 
LLT Leipzig 
Learning 
Test (2000) 
 
 

Inductie: 
concept-
analoge clas-
sificatieta-
ken: Start 
met de op-
lossing van 
een item, ge-
volgd door 
zelfde soort 
classificatie-
items; bij in-
correct ant-
woord wordt 
maximaal 5x 
hulp gege-
ven.  
Training tij-
dens testaf-
name; 
Individueel 

De training is 
gestandaardi-
seerd. De 
hints zijn hi-
erarchisch 
gestructu-
reerd van 
niet specifiek 
naar speci-
fiek, uitein-
delijk wordt 
oplossing ge-
toond  
 

Procedurele 
hulp:  
In de vorm 
van voor-
doen, be-
noemen.  

De differen-
tiatie tussen 
algemene en 
specifieke 
hintbehoefte 
is indicatie 
voor instruc-
tie in de klas. 
Heeft het 
kind veel 
herhaling 
nodig of is er 
behoefte aan 
extra taakuit-
leg? 
  

Bruikbaar 
om kinderen 
met taalach-
terstand te 
detecteren en 
kinderen met 
meer alge-
mene leer-
stoornissen. 
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Fernandez- 
Balles-treros 
& Dolores 
Calero 
(2000) 
EPA: “Eva-
luación del  
Potential de 
Aprendizaje 
“ 

Inductief: 
Matrix-
taken, ge-
baseerd op 
Raven’s Pro-
gressive Ma-
trices Test 
Pre-
test(Raven) -
training- 
Posttest (Ra-
ven) 
Individuele 
of groepsaf-
name 
Voor elke 
leeftijd 

Standaardisa-
tie 
Hulp of trai-
ning in de 
vorm van 
onmiddellij-
ke feedback; 
kind moet 
antwoord 
verbaliseren  

Procedurele 
hulp:  
aanwijzen, 
tekenen van 
het ant-
woord, uitleg 
bij het ant-
woord 
 

Primair ge-
bruik is niet 
in behande-
ling gelegen, 
maar de sco-
reprotocollen 
kunnen 
bruikbaar 
zijn voor de 
leerkracht 
  

Winstscore 
kan verbete-
ring in verba-
le IQ score 
voorspellen, 
na deelname 
aan cognitief 
interventie-
programma 
  

Schlatter & 
Buchel. 
ARLT: Ana-
logical Rea-
soning 
Learning 
Test (1997; 
2000). 

Matrices (2 x 
2) taken 
Leerfase 
voor training 
en na trai-
ning (trai-
ning in test)  
Matig ver-
standelijk 
gehandicap-
ten (MA= 3-
7 jr) 
Individueel 

Standaardisa-
tie. Tijdens 
leerfase: 2 
soorten hints: 
beschrijven 
(door kind 
geholpen 
door trainer; 
oplossing: 
gestandaardi-
seerd en 
foutspecifiek 
(vaste volg-
orde) en op-
lossing 
bieden  

Procedurele 
hulp:  
Beschrijving 
en focussen 
van de aan-
dacht 
 

 
 

De ARLT 
leidt tot 
bruikbare in-
formatie 
voor educa-
tionele doel-
einden door 
gainers en 
non-gainers 
van elkaar te 
differentiëren 
in gematigd 
verstandelijk 
beperkte po-
pulatie  

Van der 
Aalsvoort 
(1994). 
 
 
 
 

Classificatie-
taken  
Pretest- in-
structie - 
posttest 
2-7 jarigen 
Individueel 
en in kleine 
groepjes 

Volgorde 
van hints van 
algemeen 
naar speci-
fiek, 4 ni-
veaus 
Adaptieve, 
kindafhanke-
lijke asses-
sment 
Registratie 
van gedrag 
kind trainer  

Hulp concen-
treert zich op 
frequentie 
van instructie 
en sociale in-
teractie 
 

Meting van 
leergedrag; 
taakrelevant 
gedrag in de 
klas; nadruk 
ligt ook op 
relatie tussen 
verwachtin-
gen van de 
leerkracht en 
frequentie 
van instructie 
  

 Nadruk op 
belang van 
interactie 
tussen leer-
kracht en in-
structiewijze
n; diagnosti-
cus moet hier 
aandacht aan 
schenken 
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Lidz ACFS 
(2000). 
 

Pretest - cur-
riculum - 
posttest.  
Diversiteit 
aan taken: 
o.a. Classifi-
catie, Per-
spectief 
nemen, korte 
termijn Au-
ditief en Vi-
sueel 
Geheugen 
Kinderen 
met een 
MA= 3-5 jr.  
Individuele 
afname 

Semi-
gestructu-
reerde inter-
ventie met 
nadruk op 
verbale in-
teractie tus-
sen mediator 
en kind 
  

Adaptieve in-
terventie die 
focust op re-
levante pro-
cessen en 
oplossings-
strategieën 
(algemeen, 
specifiek) 

Het dynami-
sche testpro-
gramma is 
ingebed in 
het curricu-
lum 

Het pro-
gramma leidt 
o.a. tot aan-
bevelingen 
om het func-
tioneren in 
de klas te 
verbeteren 

Hamers & 
Ruijssenaars  
(1984). 

Visual dis-
criminatie, 
classificatie, 
matrices en 
blok-
patronen 
Baseline me-
tingen 6 en 3  
mnd. voor  
leertest met  
ingebouwde 
training 
Groep 3 
Individueel 

Gestructu-
reerd 
Doelgerichte 
en gedrags-
gerichte 
hints: van 
veel naar 
weinig 
Individueel 

Procedurele 
hints 
Doelgericht: 
voordoen 
zonder uitleg 
(feedback) 
Gedragsge-
richt: verbale 
 uitleg en  
voordoen 
  

Doelgerichte 
instructie 
weerspiegelt 
het instruc-
tiegedrag van 
veel leer-
krachten:  
voordoen en 
herhaling (= 
impliciete in 
structie) 
  

De hoeveel-
heid hulp 
weerspiegelt 
het leerpo-
tentieel. 
Leercurves 
en transfer  
geven infor-
matie over 
het profijt dat 
 individuele 
kinderen van 
de hulp heb-
ben. Obser-
vaties geven 
informatie 
over de kwa-
liteit van het 
oplossings-
proces van 
een kind.  
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Groot 
Zwaaftink, 
Ruijssenaars 
& Schelber-
gen (1988). 

Toren van 
Hanoi 
 Pre- en 
posttests, met 
hulp 
Individueel, 
computeraf-
name, aan-
gepast aan 
motoriek van 
kinderen met 
cerebral pal-
sy 

Gestructu-
reerd 
Bij falen 
wordt hulp 
geboden, ge-
volgd door 
posttest 
Indien opga-
ve goed 
wordt ge-
maakt wordt 
de volgende 
pretest aan-
geboden  

Procedurele, 
cognitieve 
hulp: 
Gestructu-
reerd, waar-
bij de 
moeilijk-
heidsgraad 
van de sub-
taken gelei-
delijk aan 
minder 
wordt. 
 

Hoeveelheid 
hulp en op-
lossingswij-
zen geven 
inzicht in 
kwaliteit van 
dagelijks 
leerproces 
van CP kind 
en in hun 
probleemop-
lossingcapa-
citeiten 

 
Hoeveelheid 
hulp is indi-
catie voor 
niveau en 
structuur no-
dig in leren 
in de klas  

Ruijssenaars 
& Oud 
(1987). 

Serie leesles-
sen van 15 
minuten met 
de eigen 
leerkracht. 
Elke les ge-
volgd door 
een criteri-
umtest die 
andere opga-
ven heeft dan 
instructie-
items 
Training - 
test 
Kleine groe-
pen 
Groep 2-3  

Gestructu-
reerde lees-
methode 
Met slechts 6 
letters: 
(b,o,o,s,t,k) 

Procedureel: 
Uitleg, voor-
doen, over-
eenkomst 
letter-klank 
tonen, dis-
cussie, her-
haling 
  

Werkwijze 
analoog aan 
klassenin-
structie voor 
lezen  

Leercurves 
geven infor-
matie over de 
mate waarin 
van instructie 
wordt gepro-
fiteerd en of 
er nabije 
transfer op-
treedt 
  

Tissink PAT 
(1993). 

Fonemisch 
bewustzijn; 
Pretest –
training -
posttest  
4-6 jaar 

Gestructu-
reerd 
Hulp is in 
toenemende 
mate onder-
steunend (va-
riërend van 
herhaaldelij-
ke presenta-
tie tot 
voordoen)  

Procedureel 
4 wijzen van 
instructie 

De test is ge-
baseerd op 
een inhoude-
lijke analyse 
van het aan-
vankelijk 
leesproces; 
curriculum-
gerelateerd 

Individuele 
profielen ge-
ven indicatie 
voor inter-
ventie 
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Neuropsychologische tests en vragenlijsten 
 

Naam, referentie, leeftijd Meetpretentie 
D2 concentration endurance test  
(D2, Brickenkamp, 1981; 1994) 
9 – 60 jaar 

Visuele volgehouden aandacht, vigilantie 

Bourdon-Vos  
(1988/1992) 
6– 17 jaar 

Visuele volgehouden aandacht, vigilantie 

Stroop Kleur Woord Test  
(Stroop, 1935; Hammes, 1971) 
voor 7 – 11 jaar; 14 – 87 jaar 

Visuele selectieve aandacht en afleidbaar-
heid (interferentie gevoeligheid) 

Trail Making Test  
(TMT A & TMT B; Reitan, 1955; DKEFS; 
Delis, Kaplan & Kramer, 2007) 
vanaf 12 jaar; 8 – 89 jaar (DKEFS) 

Visuele verdeelde aandacht, cognitieve 
flexibiliteit en planning 

Wisconsin Card Sorting Test  
(WCST; Grant & Berg, 1948; Heaton et al., 
1993) 
6,5 jaar – 89 jaar 

Cognitieve flexibiliteit 

Tower of London  
(ToL-DX; Culbertson & Zilmer, 2000; 
DKEFS, Delis, Kaplan & Kramer, 2007),  
7 – 77 jaar (ToL-DX), 8 – 89 jaar (D-KEFS) 

Planning 

Rey complexe figuur test  
(CFT; Osterrieth, 1944; Taylor, 1979; Visser, 
1980) 
6 – 89 jaar 

Planning  

Corsi block tapping test  
(Corsi; Milner, 1971) 
kindertijd – volwassenheid 

Werkgeheugen  
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Behavior Rating Inventory of Executive Func-
tions  
(BRIEF; Gioia et al, 2000;. Nederlandse verta-
ling onderweg (BRIEF-EFG; Smidts & Hui-
zinga, 2009) 
http://www3.parinc.com/  
5 – 18 jaar 

Vragenlijst voor inventarisatie executieve 
functies door ouders en leerkrachten. Uit-
komstmaten: Metacognitie en Gedragsregu-
latie. 

Iron Psyche / Ferrum Psyche  
(FEPSY, Alpherts & Aldenkamp, 2003) 
http://www.fepsy.com/ 
6 – 65+ jaar 

Testbatterij met o.a. taken voor volgehouden 
aandacht, cognitieve flexibiliteit (WCST), 
werkgeheugen (Corsi)  

Test of Every day Attention for Children  
(TEA-Ch; Manly et al., 2002; Nederlandse ver-
taling onderweg) 
6 – 16 jaar 

Testbatterij i.v.m. selectieve aandacht, vol-
gehouden aandacht, aandachtscontrole/-
switching; en responsinhibitie. 

Amsterdam Neuropsychologische test  
(ANT; De Sonneville, 1999; 2003),  
leeftijd verschilt per onderdeel.  

Testbatterij met o.a. taken voor volgehouden 
aandacht, gerichte aandacht, alertheid, 
arousal, inhibitie, werkgeheugen, en cogni-
tieve flexibiliteit. 
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Instrumenten voor niet-cognitieve persoonlijksheidskenmerken 
 
De Nederlandse Academische Zelfregulatie vragenlijst (Donche, van Petegem, & Vansteenkiste 
(2007); vertaling van de Academic Motivation Scale (Vallerand, Pelletier, Blais, Briere, 1992) 

Meetpretentie: kwantiteit van motivatie a.d.h.v. het concept amotivatie, kwaliteit van motivatie 
a.d.h.v. de concepten externe regulatie, geïntrojecteeerde regulatie, geïntroduceerde regulatie, 
intrinsieke motivatie 

 

Presentatiedoelenvragenlijst (niet-gevalideerde vertaling van Elliot en McGregor (2001) 

Meetpretentie: taakdoelen, prestatietoenaderingsdoelen, prestatievermijdingsdoelen.  

 

Schoolvragenlijst (Smits en Vorst, 1982) voor onderbouw VO (en bovenbouw PO) 

Meetpretentie: werkhouding (leertaakgerichtheid, concentratie in de klas, huiswerkattitude), so-
ciaal-emotionele houding ten opzichte van het schoolleven (plezier op school, sociaal aanvaard 
voelen van de leerling, relatie met leraren), zelfvertrouwen (uitdrukkingsvaardigheid, zelfver-
trouwen bij het maken van proefwerken, sociale vaardigheid), sociale wenselijkheid. 

Dit beproefde instrument wordt afgenomen m.b.v. optisch leesbare formulieren. Scholen ont-
vangen na analyse een rapportage. 

 

School Attitude Questionnaire Internet (SAQI); uitbreiding van de SVL, genormeerd 

Meetpretentie: Motivatie, welbevinden, zelfconcept (10 leerlingkenmerken uit SVL); toege-
voegd: kansschatting op pesten en gepest worden; 3 controlemetingen  

Wordt Internet-based afgenomen; koppeling aan adaptief verwerkingsprogramma voor reductie 
vraaglast bij consistentie in antwoordpatronen 
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Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten (CBSA: Treffers et al, 2002). Genormeerd. 

Meetpretentie: De CBSA is een zelfrapportage vragenlijst voor 12- tot 18-jarige adolescenten, 
bedoeld om een indruk te krijgen van de competenties van adolescenten op een aantal specifie-
ke gebieden en van het globaal gevoel van eigenwaarde. In kaart brengen van emotionele en/of 
gedragsproblemen. 

Domeinen: schoolvaardigheden; sociale acceptatie; sportieve vaardigheden; fysieke verschij-
ning; gedragshouding; hechte vriendschap; gevoel van eigenwaarde. 
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Recent uitgegeven SCO rapporten 
 
 
 
 
818 Vergeer, M.M. m.m.v. Felix, Ch., Derriks, M., Ledoux, G.  
 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen 
817 Veen, A., Daalen, M. van 
 Doorgaande lijn voor- en vroegschoolse educatie 
815 Roeleveld, J., Veen, I. van der, Ledoux, G. 
 Verkenning leerwinst als indicator voor onderwijskwaliteit 
814 Boogaard, M., Derriks, M. 
 Waarden en normen in interculturele context 
813 Schooten, E. van, Sleegers, P. 

Onderzoek naar de effectiviteit van VVE- en peuterspeelzalen in Ooster-
hout en Den Bosch 

812 Ledoux, G., Blok, H., Boogaard, M., m.m.v. Krüger, M. 
 Opbrengstgericht werken over de waarde van meetgestuurd onderwijs 
810 Derriks, M., Kat, E. de 
 Maatjesaanpak in een Jenaplanschool 
809 Jong, U. de, Ledoux, G., Emmelot, Y., Roeleveld, J. 
 Opleiden in de school 
808 Daalen, M. van, Vrieze, G., Karsten, S., Kessel, N. van 
 Onbevoegd lesgeven: een noodoplossing. 
807 Emmelot, Y., Ledoux, G., Veen, I. van der. m.m.v. Breetvelt, I. 
 Innovatiemonitor Primair Onderwijs 
805 Fukkink, R. 
 Evaluatie van het SHare In Trust-project. 
804 Peetsma, T., Veen, I. van der 

Een tweede onderzoek naar de beïnvloeding van motivatie bij vmbo-
leerlingen. 

803 Veen, A., Roeleveld, J., Daalen, M. van 
Implementatie en effecten van Voor- en Vroegschoolse Educatie in Rot-
terdam. Samenvatting. 

 
 
Deze rapporten zijn te bestellen via: 
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