
Talentontwikkeling bij 

wetenschap en techniek:  

het effect van het  

Orion Programma  



Doel en opbouw 

• Doel: inzicht in mijn onderzoek 

Achterliggende gedachten over talent  

 dynamische systeemtheorie 

interesse voor een opdracht in mijn 

onderzoek wekken 

• Opbouw: talent, DST, mijn onderzoek, 

opdracht 

 

 



Wat is talent? 

http://www.rtl.nl/shows/dancingwiththestars/home/
http://www.rtl.nl/shows/xfactor4/home/index.xml
http://www.thevoiceofholland.com/
http://www.avro.nl/tv/programmas_a-z/op_zoek_naar_zorro/


Wie heeft talent? 

• Denk eens aan één van deze 

progamma’s.  

• Neem één persoon in gedachten die 

volgens jou talentvol is 

• Wat maakt diegene talentvol? 

• Hoe komt het, denk je, dat diegene 

talentvol is? 



Wat is talent volgens jou? 

• Talentontwikkeling is momenteel ook 

een 'hot item' in onderwijsland. Maar 

wat is 'talent'?  

• Schrijf eens op wat jij denkt dat talent 

is, denk vanuit jouw eigen discipline. 



Talent volgens wikipedia 

• Begaafdheid of talent is een bijzonder goed 
ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. Het 
woord wordt gebruikt in verband met vele vermogens. 
Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor bepaalde 
schoolvakken of wetenschappen, werkzaamheden, 
creatieve uitingen (kunst), sociale interactie et cetera. 

• Bij begaafdheid spelen de aangeboren eigenschappen 
een grote rol. Dit in tegenstelling tot vaardigheid, waarbij 
vooral ervaring en handigheid een rol speelt. 

• Begaafdheid is gerelateerd aan intelligentie, maar om ze 
in praktijk te brengen is meer nodig. Begaafdheid moet 
worden ontwikkeld. Er moeten ook technieken worden 
aangeleerd. 

Dit is de traditionele visie... 
Kernvraag: talent is gave, geluk of 

gezwoeg? 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nature-nurture-debat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaardigheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligentie


Wat is talent volgens TK? 

• Het vermogen van een persoon om te 

excelleren op een bepaald terrein zoals sport, 

muziek, wetenschap 

• Niet statisch maar dynamisch, en ontwikkelt zich 

steeds  

• kan vroeg, maar ook laat opkomen  

• het kan verschijnen, maar ook weer verdwijnen 

• Is niet zuiver aangeboren en ook niet los van 

omstandigheden tot ontwikkeling gekomen 



Kenmerken van talent 

positieve  

emotionele  

waardering  

voor nieuwheid & 

ontdekkingen 

Sterke 

 betrokkenheid & 

sterke neiging 

tot exploreren 

positieve & 

realistische  

ervaren 

(leer)competentie  

 
? 

grote 

diepte-van- 

verwerking  

en prestatie 

Ontlokken van 

hoge mate  

van steun  

van volwassene 

Hoog  

leerpotentieel 

constructie van  

nieuwe  

verklaringen en  

handelingen 

Talent 

Klopt dit met degene die jij in 
gedachte had? 



Talent ontluiken 

 en ontwikkelen 
• Talent ontluikt en ontwikkelt zich uit de 

interacties tussen het kind en de thuis- en 
schoolomgeving  

– kind en omgeving zijn niet onafhankelijk 
van elkaar, maar creëren elkaar.  

– zaaien en oogsten van de vruchten in 
een ‘talententuin’ 

 



Talentdriehoek 



De opwaartse talentspiraal 

kind 

volwassene 

talentgebied 

motivatie 

motivatie 

inspanning 



Naar jouw praktijk 

• Bedenk een situatie uit jouw 

praktijk (stage?) waarbij je de 

driehoek herkent 

• Neem een kind in gedachten 

waarbij je ontwikkeling hebt 

waargenomen. Herken je de 

spiraal? 

• Schrijf op en deel daarna met jouw 

buurman/buurvrouw 



Verklarende modellen 
Paul van Geert 

• Talent is vrijwel nooit het resultaat van 

een som van samenstellende 

elementen 

• Het multiplicatieve model 

– Talent is een soort vermenigvuldiging van 

de samenstellende componenten 

– Het zwakste schakel effect 

– Het configurationele model (alles moet 

precies passen) 



Verklarende modellen 
Paul van Geert 

• Het Mattheus model 

– ... Want wie heeft zal gegeven worden 

– Talent roept excellentie op, excellentie 

roept extra ondersteuning op, extra 

ondersteuning versterkte talent .... 

– Ook bekend als de opwaartse talentspiraal 



• Wat veroorzaakt overbevolking? 

Gedachte-experiment 

Oorzaak- gevolg? 

 Armoede 

 Gebrek aan educatie  overbevolking 

 Gebrek aan  

 geboortebeperkingsmiddelen 

Wegingsfactoren? 

Een verklarend model van alle factoren die gereleateerd 

zijn is nodig.  

 



• DST = een algemene benadering 

• Benadrukt het tijds- en proceskarakter 

• Welke mechanismen verklaren de 

processen 

• Wederkerigheid van invloeden 

• Nadruk op processen die plaatsvinden bij 

individuen 

– In interactie met hun omgeving 

– Groepsvergelijking niet primair 

Systeemdenken 
Paul van Geert 

Veel ontwikkelingsonderzoek volgt een lineaire logica 

A beïnvloedt B 

Het aspect tijd wordt eruitgehaald 

Er wordt gegeneraliseerd over groepen 



Leertheorie en 

gedragsmodificatie 
Paul van Geert 

• Reductie van ongewenst gedrag 

– Agressief gedrag, pesten in de klas 

– Door middel van  

• Straffen en andere aversie stimuli die het gedrag 

onderdrukken 

• Door het bekrachtigen van gewenst gedrag en het 

tot stand brengen van gedragsalternatieven 

Ongewenst gedrag  straf   gewenst gedrag  

 

Óf werkt het anders? 



Undesirable 

behavior 
punishment 

Attractiveness of 

undesirable 

behavior 

Ongewenst en agressief 

gedrag in de klas: een 

dynamisch model 
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Reinforcement of 
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Waarom is dit een dynamisch 

systeem?  
Paul van Geert 

• Bestaat uit componenten die elkaar in de 

tijd beinvloeden 

• Is gebaseerd op een iteratief proces 

• De gedragspatronen zijn zelf-

organiserend 

• De effecten zijn niet-lineair 

– Kleine verandering in een variabele brengt 

een kwalitatieve verandering in het patroon 

teweeg 



Dynamische systemen bij jou?   

• In welke situatie op jouw werkterrein heb jij 

invloeden van factoren gemerkt? 

– Denk aan de kinderen zelf 

– Aan jouw rol/ rol van de volwassene 

– Aan factoren van de organisatie: school of 

instelling 

– Aan factoren die in de maatschappij spelen 

• Probeer de situatie van factoren uit te tekenen 



Terug naar talent 

– Talent is een soort vermenigvuldiging van de 

samenstellende componenten 

– Alles moet precies passen 

– Veel componenten die elkaar beïnvloeden 

• Leiden tot zelf organisatie 

• Het spontaan ontstaan van nieuwe 

patronen 

– Talent is primair iets dat ontstaat, niet iets dat 

van tevoren aanwezig is 

– De vormende rol van het toeval 

 



Polgar-zusjes 

• Judith, Susan en Sophia Polgar (3 meisjes 

uit een zelfde gezin, vader top schaak 

pedagoog; tot dan toe waren slechts 1% 

topschakers vrouwen; de meisjes zijn ook 

zeer competent op gebied van talen en 

wiskunde) 



Toekomstig talent bij IJB 

-Wat is talent(ontwikkeling)? 
Wat verstaan verschillende partijen (PO, VO, HO, 
beleidsmakers, ouders en jongeren zelf) onder 
talent? Er wordt een ondezoeksgroep opgezet 

 

-Talentenkracht in Orion-Arrangementen 
(Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland) 
 



Onderzoek bij Orion 

-Orion Programma: opzetten van een 
wetenschapsknooppunt 

- Scholen kiezen arrangementen op het gebied van 
wetenschap en techniek. 

- het Universiteitsmuseum (RuG), de Magneet (PA-
HG), de Scholierenacademie (RuG)- 
Kinderuniversiteit, het Mobiele Planetarium en de 
Zout Express.  

- De doelstelling: binnen en met het basisonderwijs 
stimulerende, talentlokkende leeromgevingen te 
creëren. 



Onderzoek bij Orion 

Hoe kan het programma verbeterd worden? 

talenten van kinderen ontluiken en ontwikkelen 

Arrangementen die passen bij de scholen.  

 

Stimuleert het programma: 

Enthousiasme van kinderen? 

Redenatievermogen van kinderen? 

 



Talentmoment 

 

 

 

Zijn deze kinderen 
betrokken? Waaraan 

zie je dat? 

De leerling is enthousiast  

exploreert of legt 

verbanden 

 

De leerkracht/begeleider 

ziet en/of ontlokt dit (maakt 

er gebruik van, laat het 
verder uitwerken) 

http://www.detaallijn.nl/index.php?pid=8dd3503b293e4637b1cc61679fb34538&videoId=21


Interacties  

 

Kijk naar het filmpje van Wesley met de 

spuit en beantwoord de vragen (zie A4tje). 

In tweetallen: de een kijkt naar Wesley en 

de ander naar de volwassene 

 

http://www.talentenkracht.nl/
http://www.talentenkracht.nl/
http://www.talentenkracht.nl/
http://www.talentenkracht.nl/


TK-principes 

 Iedereen is in principe talentvol en kan zich verder 

ontwikkelen met behulp van de omgeving 

 Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben 

een onderzoekende houding 

 Het zien van talentvol gedrag van kinderen, dit kunnen 

plaatsen in een ontwikkelingsperspectief en het daarnaar 

handelen. 

 Leerkracht kan zich ontwikkelen tot  

  talent-expert 

 Case-based learning: leren door te zien 

 

 

 



Opdrachten 

• Interdisciplinair karakter 

• Opdracht 1 Filosoferen met kinderen 

(maximaal vijf studenten) 

• Opdracht 2 Verbeteren van W&T-

arrangementen en de implementatie op de 

scholen (geen maximum) 

 

 

 



Opdracht 1 

Het ontwikkelen en testen (geven en bijstellen) van 

lessen filosofie voor groep 8 in samenwerking 

met studenten Filosofie van de RuG.  

• Interdisciplinair?  

– Kennis van de ontwikkeling van kinderen  

– Kinderen met een specifieke zorgbehoefte 

– Interactie tussen kind en volwassenen 

– Redeneren van kinderen 

– Motivatie en betrokkenheid van kinderen en 

volwassenen 

– Didactiek 

 

 

 

 



Opdracht 2 

Het onderzoeken, verbeteren en testen van 

activiteiten voor één van de volgende 

instellingen: Universiteitsmuseum (RuG), Mobiel 

Planetarium (RuG), Kinderuniversiteit (RuG) 

en De Magneet (HG). 

• Interdisciplinair: 

– Redeneren van kinderen 

– Nieuwsgierigheid en motivatie 

– Beinvloedende factoren:groepsynamica, 

kindfactoren, politiek)  


