
TalentenKracht  

bij W&T-onderwijs 

Carla Geveke 

Herman Veenker 

 

Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, 
Hanzehogeschool Groningen 



Opbouw presentatie 

Wat is TalentenKracht? 

Kijken naar interactie (o.a. 

instrumenten) 

Filmpje met observatieopdracht 

Wat kun je met procesobservaties? 

Aankomende leerkrachten 

professionaliseren 

Vragen en discussie 

 



TK- Principes 

 

 



Talentdriehoek 
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De opwaartse talentspiraal 

kind 

volwassene 

talentgebied 

motivatie 

motivatie 

inspanning 





 

 

 

 

 

 

 

 

4: Observeren en 
Constateren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empirische cyclus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5: Concluderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Vraagformulering 

Vergaren van kennis 

over een onderwerp, 

wat uitmondt in een 

vraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: Het opstellen 

van een 

verwachting, de 

hypothese 

3: Het opzetten van het 

onderzoek: 

onderzoeksopstelling  



  
  

Tier Description Example 

Sensorimotor Observeerbare handelingen, 

elementen met bijbehorende 

karakteristieken: (enkel 

benoemen, relateren, 

oorzaak-gevolg benoemen 

tijdens het handelen)   

“De spuit is lang”,  “Je kan 

de zuiger in de spuit 

duwen”, “Als ik de zuiger in 

de spuit duw, dan beweegt 

die andere (zuiger).” 

Representaties Voorspellingen, verklaringen, 

relateren van elementen die 

niet direct waarneembaar 

zijn. Benoemen van objecten 

die niet voorkomen in het 

dagelijks leven van kinderen. 

Je kunt er een schematische 

tekening van maken 

“De lucht zorgt ervoor dat 

de spuit beweegt.” 

Abstracties Theorieën, wetmatigheden, 

principes 

“De beweging van de 

zuiger wordt voortgepland 

door de luchtdruk en 

overgebracht op de tweede 

zuiger. 



Openheid Type aanpak 

1 Stop Gesloten 

2 Instructie (aandacht 

richten en aanzet tot 

handelen) en bevestiging 

Gesloten 

3 Informatie geven Gesloten  

4 Gesloten vraag Open/gesloten  

5 Open vraag Open 

6 Aanmoediging Open 

Openheidsschaal 



Opdracht bij filmpje 



TalentenKracht video analyseren 

 

Kijken vanuit het kind (groep A) 

 

wat vind je kenmerkend voor het gedrag 

van het kind? 

Welke redeneringen maakt het kind? 

Heeft het kind iets ontdekt? Zo ja, waaruit 

blijkt dat? 

  

  

  

  

  

  



Kijken vanuit de onderzoeker (groep B) 

 

 Met welke vragen probeert de onderzoeker 

het kind gericht te laten kijken? 

 Met welke vragen probeert de onderzoeker 

het kind te stimuleren om verder te denken? 

 Wie heeft de leiding in het onderzoek? 

 

TalentenKracht video analyseren 
 



Kijken vanuit het materiaal (groep c) 

 

 Biedt het materiaal genoeg mogelijkheden om 

het onderzoek te verdiepen? 

 Biedt het materiaal mogelijkheden om 

oplossingen ook te representeren op papier 

(voor kinderen in de bovenbouw van de 

basisschool)? 

TalentenKracht video analyseren 
 



Geveke, C.H. (2013) 

  
  

Interactie leerkracht-leerlingen 

Procesobservatie 

 



Geveke, C.H. (2013) 

  
  

Kind: De maan is wel altijd rond. (representatie: niveau 4) 

Volwassene: Hij is wel altijd rond, je ziet het niet. (bevestigin: niveau 2) 

Volwassene: Oké, wat bedoel je daarmee? (open verklaringsvraag: niveau 5) 

Kind: Nou dat heeft met de stand van de maan te maken. (representatie: niveau 4) 

Volwassene: Ja…(niveau 6: aanmoediging) 

Kind: Dan zie je maar de helft van de maan, maar hij is toch helemaal rond. 
(representatie:niveau 5) 

 

Interactie leerkracht-leerlingen 

Procesobservatie 

 







Vragen en discussie 

Dr. Herman Veenker: h.j.j.m.veenker@pl.hanze.nl 

Drs. Carla Geveke: c.h.geveke@pl.hanze.nl / c.h.geveke@rug.nl 
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