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Ieder kind heeft ‘talent’ voor 
Wetenschap & Technologie 
(W&T). 
Maar om dit te ontwikkelen, 
moet het in de klas worden 
uitgedaagd en begeleid. 
Hoe diep een leerling zijn inzicht 
in W&T ontwikkelt, is sterk 
afhankelijk van de vaardigheden 
van de leraar, blijkt uit studies 
van TalentenKracht. 
Dit is een onderzoeksprogramma 
van zeven universiteiten naar de 
talenten van kinderen (3-14 jaar).
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Wat gaan we doen?

• Inleiding over Talentenkracht

• Voorbeeld: toepassing van Talentenkracht bij wetenschap en 
techniek.

• Aan de slag: toepassen van Talentenkracht in de 
kunstdisciplines

• Discussie

• Afronding 



Uitgangspunten

• Het talent van een leerling is het vermogen tot hoge 
ontwikkeling te komen op een specifiek gebied

• Iedere leerling kan talentvol gedrag laten zien

• Interacties tussen leerkracht-leerling-

taak vormen de basis voor 

talentontwikkeling





De leerling

• Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, hebben een grote 
belangstelling voor de wereld om hen heen en hebben een 
onderzoekende houding. 

• Dit vormt de basis voor talentvol gedrag in de cognitieve 
ontwikkeling van kinderen. 



Bouwstenen van talentvol gedrag in de 
cognitieve ontwikkeling

Nieuwsgierigheid Enthousiasme Exploratie Redeneren 

- Nieuwe dingen 
willen 
uitproberen

- Stellen vragen
aan zichzelf of 
een ander

- Onderzoeken 
materialen

- Taakgericht 
gedrag

- Betrokkenheid: 
concentratie, 
energie, 
doorzettingsver
mogen

- Manipulatie:
interactie met 
een voorwerp

- Onafgebroken 
aandacht

- Handelingen 
herhalen met 
enige variatie

- Beschrijven
- Voorspellen
- Verklaren 





De leerkracht

• Probeert talentvol gedrag van leerlingen te zien en te 
ontlokken. 

• Drie strategieën kunnen hierbij gebruikt worden:
Ruimte geven
Structuur bieden
Flexibele ondersteuning bieden



Ruimte geven door het stellen van vragen

De leerkracht geeft ruimte aan leerlingen en geeft de 
mogelijkheid om na te denken en te reageren.

Welke soorten vragen zorgen voor verdieping?

• Open versus gesloten vragen

• Leerlinggericht versus leerkrachtgericht



Structuur bieden door het werken met de 
empirische cyclus

• De leerkracht geeft structuur aan het denken van de 
leerlingen door het doorlopen van de empirische cyclus.





Flexibele ondersteuning bieden door het werken 
met scaffolding

• De leerkracht geeft hulp, letterlijk door ‘het bieden van een 
steiger’.

• De leerkracht helpt de leerling bij de gedeeltes van de taak 
die de leerling nog niet volledig beheerst.

• Het doel is de leerling op een hoger denk- of werkniveau te 
laten functioneren.



Scaffolding

• Opdeling: complexe taken opdelen in kleinere en meer 
overzichtelijke taken.

• Herformulering: ideeën op een andere manier verwoorden.



Samenvatting

• Wetenschap & techniek

• Cognitieve ontwikkeling van kinderen

Talentvol gedrag van 
leerlingen

Nieuwsgierigheid
Enthousiasme
Exploratie
Redeneren

Talent ontlokkende 
leerkracht strategieën 

Ruimte geven
Structuur geven
Flexibele 
ondersteuning bieden



De talentenkracht benadering vertalen naar de 
verschillende kunstdisciplines

• Wat zijn de bouwstenen van talentvol 

gedrag in de verschillende kunstdisciplines?

• Wat zijn de talentenkracht-strategieën 

in de verschillende kunstdisciplines?

• Muziek, dans, beeldend



Discussie

• Wat zijn de bouwstenen van talentvol gedrag in de 
verschillende kunstdisciplines?

• Wat zijn de talentenkracht-strategieën in de verschillende 
kunstdisciplines?

• Muziek, dans, beeldend
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