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• Agenda:

• 1. opbouw van het programma 

• 2. korte schets Talentenkracht 

• 3. werken met een visiewijzer in teams 
(opdracht in groepjes) plus bespreken

• 4. pauze

• 5. systeemaanpak (opdracht in groepjes)

• 6. leeropbrengsten en rendement

• 7. afsluiting en evaluatie 



Wat is ontwikkeling in W&T?



Visiewijzer

• Werken met een visiewijzer: nut, 
mogelijkheden etc

• Een ingekort voorbeeld



Talentenkracht

• Aansluiting landelijke beleidsagenda

• (vgl ook TechniekPact; Voorjaarsnota 
2013)

• Landelijk project zes universiteiten en 
Nemo:

– Initiatief PBT (Prof De Lange) en KNAW (Dijkgraaf)

– Diverse onderzoeksthema’s, verdeeld over 
universiteiten

– Prof Paul van Geert (RuG, psychologie), coördinator 
onderwijs en talentontwikkeling



Samenvatting

• Leerlingen en studenten zijn van nature 
nieuwsgierig

• Leerlingen en studenten streven van nature naar 
zelfstandigheid

• Deze eigenschappen helpen studenten hun 
eigen levensgeluk vorm te geven.

• Er is een cultuuromslag nodig om deze 
principes in het onderwijs vorm te geven



• Een belangrijke element voor het 
bereiken van deze cultuuromslag is 
hierbij:

Het streven naar levensgeluk verbinden aan 

opvoeden tot economische zelfstandigheid



• Vereist talentontwikkeling bij professionals in 

onderwijs en educatie:

– Leraren/ docenten

– Andere professionals in de school

• en vereist gemeenschappelijk kader:

– dezelfde doelen

– dezelfde taal

– samenwerking, uitwisselen; van elkaar leren



Doel

• Docenten/ leerkrachten ondersteunen in 
interactievaardigheden in de klas/groep

– Talentontwikkeling in de “talentendriehoek”

– Talent herkennen, talent ontwikkelen

– Eigen talent ook ontwikkelen

– Adequate opdrachten (ook dynamisch) in 

de talentendriehoek) voor leerlingen en 

studenten

• Want hiermee creëer je een open, 

onderwijssituatie, waarin lln autonomie krijgt 
(motivatietheorie Deci & Ryan, 2008)  



Wetenschappelijk kader

• talent en excellentie als emergente 

eigenschappen

– Standaard: t & e als latente eigenschappen

– er is sprake van een emergentieproces, binnen 

bepaalde condities of constraints

– Multiplicatief model 

– hoe kunnen we de condities creëren waaronder 

een positieve talent of excellentiespiraal van de 

grond komt en beklijft

leerling

taakvolwassene

beïnvloedtbeïnvloedtbeïnvloedtbeïnvloedt
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Talent = oefening + aanleg

Talent = oefening x aanleg





De opwaartse talentspiraal

kind

volwassene

talentgebied

motivatie

motivatie

inspanning



Opzetten van het onderzoek: 

Vragen gericht op aanpak Hoe kunnen we dit 

uitzoeken?

Gegevens verzamelen: 

vragen gericht op het 

handelen

Waarnemingsvragen

Meetvragen

Vergelijksvragen

Doorvragen en aanmoedigen

Aanmoedingsvragen

Reactievragen:

-Bevestigende check

-verklaringsverzoek

Constateren: gericht op denken 

en redeneren

Hoe komt het dat, 

denk je?

Conclusies trekken: 

gericht op denken 

en redeneren

Klopt het met wat 

je eerder dacht?

Hypothese 

opstellen: vragen 

gericht denken en 

redeneren

Wat zie je?

Wat zou er gaan 

gebeuren als…?

Hoe warm 

is het 

water?

Welke is 

langer?

Kun jij dat 

ook?

Dus jij 

zegt…?
Wat bedoel je 

precies…?



Opzetten van het onderzoek: 

Vragen gericht op aanpak

Hypothese opstellen: 

vragen gericht denken 

en redeneren

Conclusies trekken: 

gericht op denken en 

redeneren

Wat gaat er gebeuren, denk je?

Zal er iets veranderen als…?

Hoe zouden we dit te weten kunnen komen? 

Hoe kunnen we dit aanpakken?

Gegevens                          

v      verzamelen:                     

v      vragen gericht 

op het handelen
Waarnemingsvragen: 

Wat zie je? Wat proef je? Wat hoor 

je? Waar ruikt het naar? Welke 

vorm heeft het?

Meet vragen:

Hoe warm is het water? Hoe lang 

duurt het? Hoeveel zie je liggen? 

Hoe hard heb je gefietst?

Vergelijkingsvragen:

Welk verschil zie je tussen…? Welke 

is langer? Welke gaat het snelt? 

Waarbij zie je dat ook? Waar liggen 

er minder?

Klopt het met wat je eerder dacht?

Constateren: gericht op denken en 

redeneren
Hoe komt dat, denk je? Wat gebeurt er dan, denk je? 

Kun je uitleggen waarom het water verkleurt? Hoe werkt 

het apparaat? Hoe zou het eigenlijk komen dat in de 

herfst de bladeren vallen? Wat denk jij, hoe kan het 

dat…? Hoe kan de knikker sneller beneden komen?

Doorvragen en aanmoedigen
Aanmoedigingsvragen gericht op handelen:

Kun jij dat ook? Kun jij het terugduwen? Wil jij 

het ook proberen?

Reactievragen, bevestigende check:

Bedoel je dat dit blokje dan naar achteren gaat? 

Dus jij zegt eigenlijk…?

Reactievragen, verklaringsverzoek:

Kun je dat nog eens uitleggen? Wat bedoel je 

precies?

Valkuil!

Vragen 

gericht op 

reproductie

van feiten

(testvragen)

Tip!

Stap af van 

wat jij wilt

weten, maar 

volg de redenatie 

van de student. 

Wat is de 

denkrichting?



Twee soorten vragen

� Logische vragen

– Controlevraag: test (leerkrachtgericht)

– Referentiële vragen: echte vragen 
(leerlinggericht)

� Reactievragen (echovragen)

– Check begrip (leerkrachtgericht)

– Bevestigende check (leerlinggericht)

– Verklaringsverzoek (leerlinggericht)

Wat is een trombone?

Heb je wel eens 
een trombone 

gezien?

Okay? Snap je dat?

Zeg je eigenlijk 
dat…?Wat bedoel je?



Begeleider : ““““Ok, probeer maar eens uit te leggen met het model.””””

Leerling 1: ““““Kijk, de maan draait de hele tijd rond.””””

Leerling 1: ““““En hier, hierzo is ie laag. En dan gaat ie steeds omhoger. En hier is ie het hoogst, dus hier zie je de maan 

het meest, het best.””””

Leerling 2: ““““Nou, ik denk niet dat de maan draait, maar de aarde.””””

Begeleider: ““““Ok.””””

Leerling 1: ““““De maan draait om de aarde. En de aarde draait ook.””””

Leerling 2: ““““Nee, ik denk meer dat alleen de aarde draait.””””

Begeleider: ““““En als je nu kijkt als de maan draait, hoe schijnt de zon dan op de maan? Want de maan die verandert 

steeds van vorm.””””

Leerling 1: ““““Tegen de..Die zon die kaatst zo tegen de maan aan.””””

Leerling 1: ““““Wacht heel even, kijk..””””

Begeleider: ““““Ja.””””

Leerling 1: ““““Stel dat ie zo staat, dan schijnt de zon op deze maan. En dan zie je dit stuk van de maan. Want dat is de 

maan die het licht weerkaatst.””””

Begeleider: ““““Ok, maar geeft de maan zelf ook licht?””””

Leerling2: ““““Nee.””””

Leerling1: ““““Nou, door de zon toch, want de zon schijnt tegen de maan.”””” Terug, klik hier

K

i

n

d

L

K



Aanpak 

1. visiewijzer (in team) voor vraagarticulatie, 
leveren van maatwerk

2. scholing talentkrachtige professionals: 
arrangementen interactievaardigheden en 
didactiek in en buiten de instelling
� Teamniveau

� Individueel m.b.v. video (c.q. videocoaching)

3. ondersteunen daadkrachtig bestuur voor 
breed draagvlak

4. netwerkondersteuning (bv bij conferentie)

5. optie: train de trainer programmaa

6. optie: deze omslag begeleiden met monitor



Opdracht, groepjes

A. Er is een systeeminnovatie nodig om:

– Scholen c.q. teams van onderwijsgevenden in 

project Toptechniek in bedrijf (en

– educatief medewerkers bedrijven in project ?)

– te ondersteunen bij het leveren van

– meer pedagogische (onderwijs)kwaliteit.

B.Hoe deze systeeminnovatie implementeren? 

– Maak een analyse: welke actoren zijn bij 

implementatie TK betrokken en welke interventies 

zijn nodig bij de verschillende actoren? (en 

waarom?)



Beleid implementeren: 

Analyse welke actoren zijn bij implementatie TK 

betrokken en welke interventies? (en waarom?)

�HRM, veiligheid creëren voor intervisie, video in de 

klas

�Interactie op systeemniveau (interactie als de kleinste, 

recursieve eenheid); koppelen aan

onderzoekende houding, bij leerlingen en bij docenten

�Werkwijze, gedrag in teams, samenwerken; netwerk 

met omgeving, collega-instellingen, werkveld,

�(hieruit volgen o.a. de kosten, tijdsinvestering van de innovatie)





Opbrengsten

� Professionals die adequaat kunnen functioneren in een  

geïntegreerde onderwijsvoorziening V(MB)O en 
bedrijfsleven in een robuust samenwerkingsnetwerk
van instellingen waarin men meer van elkaar leert, en 

expertise meer en beter uitwisselt; 

� Meer ontwikkelde talenten in de klassen van de 

deelnemende scholen zijn tot ontwikkeling gekomen 

dankzij verbeterde interacties. 

� Meer differentiatie in de groepen van de 

deelnemende instellingen (Van der Grift, 2012)



� een aanpak in de klas/groep 
gebaseerd op Talentkrachtige 
pedagogiek
� verbeterde interactie en 

talentontwikkeling

� handelingsgericht werken

� opbrengstgericht werken

� talent, excellentie en zorgverbreding

� een (op maat) effectmeting en 
onderbouwing van deze aanpak



Opbrengstgericht werken

• Cyclisch werken (bv PDCA of variant)

• Meten van voor het systeem relevante
informatie: schoolcijfers, maar ook bv
kwaliteit van de interactie in de klas; 
(spontane) producten van lln



Codering gedrag Leerkracht

Niveau Soort uiting

6 Aanmoediging

5 Open vraag

4 Gesloten vraag

3 Informatie geven

2 Instructie

1 Stop



Codering gedrag Leerling
Code Stadium niveau 

van inzicht

Voorbeeld van uiting van leerling

0 Niet codeerbaar Het kind geeft antwoord op een gesloten vraag. (ja/nee)

1 Sensorimotor 

actions

“Het is wit.” “Je kunt dit knopje induwen.”

2 Sensorimotor 

mappings 

“Je kunt dit stokje in de buis duwen.”

3 Sensorimotor 

system

“Als je draait, dan gaan de staafjes op en neer.”

4 Single 

representations

“Het object drijft, omdat het licht is.”

5 Representational 

mappings

“Het hendeltje draait de wieltjes en dan kunnen de 

wieltjes het ene staafje hoger duwen (representatie 1) dan 

het andere en zo gaat de bal elke keer en plekje naar 

voren op die staafjes (representatie 2).”

6 Representational 

systems

“In deze spuit zit lucht en als ik duw, dan gaat hij door het 

slangetje naar de andere buis. Daar duwt de lucht dat ding 

van die spuit omhoog en dan kan ik hem weer induwen en 



• Visie Huber: ruimer dan angelsaksisch 
(afrekencultuur, afvinken): alle output 
van leerlingen en docenten zijn 
opbrengsten.
– Bv leerling met leesproblemen compenseert; hoe 

maakt de docent gebruik van de compenserende 

strategieën? In termen van signalering, maar ook 

in termen van kwaliteit van de leerling



• Opdracht (in groepjes)

– Wat zie jij als opbrengsten?

– Welke vaardigheden hebben (jouw) 

docenten nodig om wat jij als opbrengsten

ziet, in kaart te kunnen brengen?

– Op welke wijze zou je de in kaart gebrachte

opbrengsten willen gebruiken (voor welke 

doelen wel en voor welke niet)? 



Vragen en suggesties


