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Talent - een definitie -

• Het potentieel om excellentie te bereiken in een bepaald domein
– Potentieel = latente kwaliteiten of mogelijkheden die kunnen worden

ontwikkeld en mogelijkerwijs leiden tot toekomstig succes of nut  
• Daarom: talentvol gedrag observeren, benutten van talentmomenten en 

uitbouwen van talentmomenten

Simonton, D.K., 2001



Talentvol gedrag herkennen

Maar, als de opening te klein is tussen de windmolens, 
dan kan de wind er niet door heen!

Ik denk dat ‘ie zo moet staan om het 
meeste energie te krijgen

Wow, wat vlieg je hoog!



Maar wel de juiste bril op zetten!



Iedereen is in principe talentvol…



…mits talentvol benaderd!



Talentmomenten
• Cruciaal onderwijsleermoment in de les
• Er is sprake talentvol gedrag:

– Nieuwsgierigheid
– Enthousiasme 
– Exploratie
– Diepte van (cognitieve) verwerking
– Ontlokken van steun

leerling volwassene



Talentontwikkeling stimuleren

• Ruimte geven

• Structuur bieden

• Flexibel ondersteunen

Drie didactische principes
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Ruimte geven

Leerkrachtgerichte vragen
Gericht op kennis testen, vaak 
slechts een juist antwoord 
mogelijk

• Wat is een ijsbeer? 
• Wat is een schutkleur?
• Hoeveel is 3 x 64

Open onderwijsstijl gericht op uitlokken van denken van leerlingen: 
vragen stellen, aanmoedigen, denkpauzes bieden

Leerlinggerichte
vragen
Gericht op bouwen van conceptuele 
kennis, vanuit de gedachtegang of 
beleving van de leerling

• Heb je wel eens een ijsbeer gezien? 
• Waarom denk jij dat een ijsbeer wit 

is?
• Hoe zou je 3 x 64 uitrekenen

Vragen stellen die gericht zijn op 
het denkproces en die beginnen 

met “jij”; doorvragen om te 
verdiepen… en denkpauzes!

Persoonsgerichte vragen

• Welke instructiemodel werkt voor 
jou het beste?

• Wat heb je al geprobeerd om 
Jaap weer rustig te krijgen?

• Is het directe instructiemodel 
al ingevoerd?

• Is moeder al geïnformeerd 
hierover?



Maak een leerlinggerichte vraag

- Wat zijn die zwarte vlekken op de maan?
- Schrijf je gevraagd met een d of t?
- Een autootje kost 3 euro. Je hebt alleen muntstukken van 50 cent. Hoeveel 

muntstukken moet je geven?
- Wat waren de resultaten van M3 rekenen?
- Wat betekent gebrek aan motivatie?
- Wat zijn kenmerken van ASS?

Leerkrachgerichte vragen: gericht op kennis testen, vaak slechts een juist 
antwoord mogelijk
Leerlinggerichte vragen: gericht op bouwen van conceptuele kennis, vanuit de 
gedachtegang of beleving van de leerling



Een voorbeeld: Vragen stellen in de praktijk
Een les over het heelal: leerkrachtgericht of leerlinggericht?
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Bied 
structuur
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Wat is jou 
bijgebleven van 
de rekenles van 

gisteren?

Op welke manier 
wil jij leren?

Hoe zou je deze 
som op  kunnen 
oplossen?   

Wat wil je leren?

Waarmee zou jij 
het vergelijken?

Waarom denk je 
dat?   

Wat valt je op?

Wat vond je 
lastig?

Hoeveel zie jij 
liggen?

Wat ga je doen als 
je er niet uitkomt?

Waarmee kun 
je beginnen?





Talentontwikkeling stimuleren

• Ruimte geven

• Structuur bieden

• Flexibel 
ondersteunen

Drie didactische principes
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Bied flexibele ondersteuning: Scaffolding

leerling

leerkracht

Steenbeek, H., Jansen, L., & van Geert, P. (2012). Scaffolding dynamics and the emergence of problematic learning 
trajectories. Learning and Individual Differences, 22, 64-75



Manieren om te scaffolden

1. Een doorvraag stellen die iets makkelijker is (hint geven, je deelt de 
taak op in deeltaken) of iets moeilijker is (verklaringsverzoek of 
counter question)

2. Hints geven
3. Een aantal alternatieven bieden in het mogelijke antwoord
4. Herformuleren van een vraag
5. Aanvullende bronnen benoemen of aanbieden
6. …





Doorvragen…

Denk maar eens aan...

LL: Dat komt door zwaartekracht…
LL: De zwarte vlekken op de maan zijn water
LL: De zon schijnt door de maan, daarom geeft ‘ie licht
LL: De titel van de tekst is “Spijkers op laag water zoeken” dus het zal wel 
over een duiker gaan ofzo…
LL: [om de oppervlakte uit te rekenen] dan moet je deze kant tellen (blokjes 
in de lengte) en die kant tellen (blokjes in de breedte).
LL: deze som snap ik niet…

Lastig bij misconcepten of onvolledige concepten



LK: Jij kunt niets bedenken, Toon? [leerkracht legt hand op Toons rug]
Toon: Nee.
LK: En als je nu eens kijkt naar je buurman of je buurvrouw? 
[Toon kijkt naar de kinderen naast hem, maar niet gericht naar het werk. De leerkracht ziet 
dat] 
LK: Kijk maar eens wat Rick heeft opgeschreven en wat Daan heeft opgeschreven. 
Misschien denk je dan, oh ja, dat kan ik ook wel even opschrijven. Ga maar eens kijk, Toon.
[Toon kijkt van links naar rechts, maar schrijft niets op en kijkt naar zijn eigen werk. De 
leerkracht ziet dat] 
LK: Toon, heb je al bij Daan gekeken? 
Toon: ja, maar ik kan het niet lezen.
LK: Nou misschien dat je het Daan dan even kunt vragen [ Daan schuift zijn papier naar 
hem toe]. Dan kan Daan je misschien even helpen…
[Toon tikt met zijn potlood naar iets op Daans werk en zij gaan in gesprek over het werk]

Scaffolding leerling met ASS (SBO)



Take away message…

Iedereen is in principe talentvol, mits talentvol 
benaderd door…

een leerkracht met de juiste bril op …
die TK-strategieën gebruikt (openheid bieden, 
structuur geven, flexibel ondersteunen) …
passend bij die leerling en op dat moment!



Dank voor je aandacht

Vragen of opmerkingen?

Carla Geveke: c.h.geveke@pl.hanze.nl
Ria Logtenberg: f.w.m.logtenberg@pl.hanze.nl
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