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Onderzoek van Van de Grift 

• Prof Wim van de Grift ea *) vonden in 

internationaal vergelijkende (ICALT-) studie 

dat: 

– Er is een hiërarchie in activiteiten van leraren 

die oploopt van het zorgen voor een veilig 

leerklimaat (….) en die eindigt bij het goed 

afstemmen van het onderwijs op verschillen 

tussen leerlingen het leerlingen aanleren hoe 

ze iets moeten leren. 

– Het vergt vele (10-20) jaren onderwijservaring 

deze activiteiten te leren beheersen. 
 



*) Van de Grift, W., Van der Wal, M., & Torenbeek, M. (2011). 

Ontwikkeling in de pedagogisch didactische vaardigheid van 

leraren in het basisonderwijs Pedagogische Studiën (88) 416-

432.  



1 jaar (2009-2010) pilot-onderzoek met als 

doel: 

 De ontwikkeling van het concept 

“Talentenkrachtschool” 

 De vestiging van een Expertisecentrum 

Talentenkracht 

 

 Na pilot: ook toepasbaar gemaakt op thema 

“Passend onderwijs” en ontwikkeling 

zorgstructuur 

Pilot Talentenkracht, 2010 



Talentenkrachtschool 

• Een TK-school is een school die 

– de TK-principes (op het gebied van 

wetenschap, technologie, wiskunde, kunst 

en cultuur, ICT etc …)  

– op alle niveaus van haar organisatie 

– weet te realiseren en te bestendigen 
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De visie van Talentenkracht 

 

Onderwerpen: 

• TK principes 

• Definitie van talent; ook: dyslexie en adhd 

• Moderne wetenschappelijke visie 

• Centrale betekenis van interactie 

• Systeemaanpak 
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TK-principes 

1. Iedereen (kinderen, volwassenen, …) is 

talentvol (heeft nl ontwikkelingspotentieel) 

2. Jonge kinderen van nature nieuwsgierig; 

deze houding herkennen en stimuleren 

3. Opvoeders: Talent kunnen zien in een 

ontwikkelingsperspectief en er naar 

handelen 

4. Leerkracht: talent-bevorderende expertise 

5. Case-based learning 

 



Principes van Talentenkracht 

 



“Teaching is not the filling of a pail. It is 

the lightning of a fire. 

 

 

So we have to find how we can light the 

childs’ fire; how we can create passion 

in them.” 

 

John Zubizarretta 



Een moderne definitie van talent 

• Talent is het vermogen om domeinspecifiek uit 
te blinken 
– Tot een hoge ontwikkeling komen op een bepaald gebied 

(muziek, sport...) 

 

• Talent is een dynamisch en ontwikkelend 
kenmerk 
– Ontwikkelt zichzelf niet los van de omstandigheden  

–  Bestaat uit verschillende onderliggende componenten 

 

• Dit geldt ook voor dyslexie en adhd !!! 

 

 

 



 

• Het vermogen om uit te blinken is bij alle 
jonge kinderen aanwezig 

 
– Bijvoorbeeld de drang om te exploreren, het enthousiasme, 

de leergierigheid 

 

• Talent kan onderzocht worden door interacties 
tussen een kind en de omgeving te bekijken en 
te kijken naar gedragsveranderingen, op korte 
en lange termijn 



moderne wetenschappelijke 

visie  

 Talentontwikkeling: 

• oefening en tijd 

• expert coaching, talentvolle mentor 

• vergt passie, belangstelling,  

• talent is domein specifiek, maar altijd 

afhankelijk van veel samenwerkende 

factoren, die elkaar kunnen versterken of 

verzwakken 

 



Centrale rol voor Interactie 

 

Talentmoment 



Interactie en ontwikkeling 

 



Interactievaardigheden centraal 

• Professionalisering leerkrachten: 

– Interactievaardigheden 

– Koppeling aan model (bv empirische cyclus 

voor vragen stellen) 

– Leren denken in termen van 

ontwikkelingsperspectieven; voor andere 

domeinen in speciale workshops (drama, 

muziek, ict etc) schalen bedenken 

– TK principe: case based learning 



Systeemaanpak 

 



Systeeminnovatie 

• Dynamische samenhang in het systeem 

 “Procestheorie” (= dynamische systeem 
  theorie) 

 

• “Alles hangt met alles samen” 

 

• Vgl de visie van Talentenkracht  

– Definitie van talent 

– Begrippen dyslexie en adhd 



Systeeminnovatie 

a) Professionals, organen en structuur 
functioneren in een pedagogisch klimaat. 

b) Het pedagogisch didactische klimaat: 
visie, moreel kader, spelregels, en 
pedagogische opdracht (opbrengstgericht 
werken) zijn hiervan de belangrijkste 
elementen. 

c) Talentenkracht heeft betrekken op a) en 
b); daarom is er sprake van een 
systeeminnovatie. 
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Alle niveaus van organisatie 

• Het concrete onderwijs-leerhandelen 

van leerkracht en leerling 

• Organisatie en beleid van de school 

(directie en bestuur) 

• Materiële en ruimtelijke organisatie 

• Samenwerking (onderzoekers, 

docentenopleiding, …) 



Het systeem in beeld 
Professionals: 

• Leerlingen 

• Leerkrachten: centrale focus (professional) 

• Schoolleiding; managers, MT 

• Zorgcoördinatoren (= soms LK) 

• Mentoren 

• Ondersteunend personeel 

 

Omgeving: 

• Ouders 

• Peergroup 

• Opleiders, onderzoekers 

• Aanbieders zorghulp, instanties 

• Aanbieders arrangementen (universiteit, theaters etc) 



Organen en structuren: 

 MT als besluitvormend orgaan 

 Team docenten 

 Schoolbeleid in beleidsdocument(en) 

 Curriculum 

 

 En verder:…….. 
 Communicatie instrumenten (website, nieuwsbrief 

etc.) 

 Tijdschriften, vakbladen 

 Nogmaals: aanbieders (zorg; educatieve) 

 



 



 



Opdracht 1 

1) Op welk(e) onderdelen(en) van het 

systeem speel jij als een zorgcoördinator 

een rol met (expliciet door jouw MT 

geformuleerde) taken? 

o Beschrijf de rol(len) en zo mogelijk ook taken 
 

2) Op welk(e) onderdelen(en) van het 

systeem heb je geen rol? 

o Hoe zou je hier eventueel toch invloed uit 

kunnen oefenen (als je dat zou willen)? 
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Nascholing en schoolontwikkeling 

• Drie parallelle wegen 

1.Nascholing/professionalisering van lk 

– TK-modules, toepassing op schoolsituatie 

– Coaching, begeleiding 

– Effect op onderwijs-leerhandelen 

– Onderzoek 

2.Schoolontwikkeling 

– Visietraject, introductie, startdag 

– Schoolorganisatie als overkoepelende 
structuur voor TK-handelen 

3.Aansluiting onderzoek (opbrengstgericht)  



Opdracht 2 

3) Bij welk van de drie elementen 

(professionalisering, schoolontwikkeling 

en onderzoek) heb jij nu als 

zorgcoördinator een rol? 

4) Welke competenties heb je daarbij 

nodig? 



Opdracht 3 

5) Bij welk van de drie elementen 

(professionalisering, schoolontwikkeling 

en onderzoek) zou je bij implementatie 

van Talentenkracht als zorgcoördinator 

een rol willen spelen? 

6) Welke (nieuwe) competenties heb je 

daarbij nodig? 



Opdracht 4: visie ontwikkeling 

Stellingen: 

 

1. Als meer dan 4% van de leerlingen een 

dyslexieverklaring heeft, doen we iets fout 

in ons onderwijs. 

2. Als meer de 4% van de leerlingen adhd-

indicatie heeft, richten we ons teveel op 

gedrag en te weinig op leren. 

3. Een zorgstructuur is er voor alle leerlingen, 

bv ook voor hoogbegaafde leerlingen. 

 



Visieontwikkeling, vervolg 
 

3. Als zorgcoördinator kan ik mezelf en 

mijn collega’s stimuleren tot het 

verbeteren van interactievaardigheden. 

4. Video-interactie begeleiding is een 

krachtig instrument om leraargedrag te 

verbeteren. 

5. Het onderzoek van vd Grift ea motiveert 

om beter te leren beter in spelen op 

individuele verschillen in de klas. 



 



Plenaire bespreking opdrachten 

 





BIJLAGEN 

• Nadere voorbeelden van TK 



Empirische cyclus als model/ handvat 

voor interactie in het domein WenT 

 



 



Voorbeelden 

 



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.” 

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).” 

7 Single abstractions “Papier valt door de zwaartekracht.” 

10 Single abstractions Het kind kan theorieën gerelateerd aan het 
onderwerp beschrijven.  

Voorbeeld: niveau van inzicht van leerling, naar Fischer en Bidell, 2006  



Digitale vaardigheden van leerlingen: begrip programmeren 

1. Begrijpen wat een gegeven programma doet 

2. Wijzigen wat een gegeven programma doet 

3. Stukken van gegeven programma's kopiëren en samenvoegen 
om een probleem op te lossen 

4. Zelf programma code schrijven om een eenvoudig probleem op 
te lossen 

5. Verschillende stukken zelf geschreven code combineren tot een 
programma 

Voorbeeld van een schaal voor het niveau van begrip bij het 
leren bouwen van software voor het vak ICT 



Schalen (dimensies) voor niveaus dramatische expressie: 

mimiek, beweging en verhaallijn 

 

Mimiek Beweging Ritme 

1. niet zichtbaar 1. slechts enige 

elementen uit voorbeeld 
lukken 

1. slechts op beperkte 

momenten kloppend met 

ritme-eenheid 

2. gekopieerd naar 
voorbeeld 

2. gekopieerd naar 
voorbeeld 

2. gekopieerd naar 

voorbeeld, kloppend met 

ritme-eenheid 

3. eigen bedachte 

expressie, kloppend (met 
bv verhaallijn) 

3. eigen bedachte 

expressie, kloppend (bv 
met verhaallijn) 

3. eigen bedachte 

expressievorm, kloppend 

met ritme 

 

Voorbeeld: drie schalen voor het vak drama 


