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Inleiding
De meeste mensen kennen vast de Schijf van Vijf, of 
Voedingswijzer, van het Voedingscentrum. Daarin worden de vijf 
voedingsgroepen beschreven waarmee we onszelf en onze 
kinderen iedere dag zouden moeten voeden, zodat we geen 
voedingsstoffen tekort komen en ons gezond kunnen ontwikkelen. 
De Voedingswijzer laat ook zien dat een gezond en gevarieerd 
leefpatroon afgestemd is op ieders persoonlijke behoeften en 
lichaamsbouw, voldoende activiteit bevat en vezelrijk is, want je 
moet wel iets hebben om op te ‘kauwen’.  

Veel witte boterhammen met hagelslag, veel frisdrank of kant-en-
klaar maaltijden en te weinig buitenspelen of bewegen: je lichaam 
is niet gezond gevoed en onvoldoende uitgedaagd. We weten het, 
maar laten ons te vaak verleiden tot gemaksvoedsel of standaard 
maaltijden. Ook in het onderwijs. Vaak bieden lessen te weinig 
‘food for thought’. Ze zijn afgestemd op de middenmoot, worden 
op vaste tijden opgediend aan de hand van kant-en-klare 
standaard lessen en zijn te veel gericht op passieve inname.  

Hoe kunnen we in ons onderwijs meer rekening houden met 
individuele verschillen in aanleg of behoeften? Hoe kunnen we 
meer variatie aanbrengen in het onderwijsmenu? Hoe kunnen we 
kinderen meer laten ontdekken en proeven van onbekende 
smaken? Hoe kunnen we leerlingen zelf actiever betrekken bij hun 
‘voeding’ of eigen leren, hen dieper en langduriger laten leren, 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zodat zij zich zo goed mogelijk op hun eigen niveau kunnen 
ontwikkelen onder allerlei omstandigheden? En hoe kunnen we ‘de 
hele mens’ ontwikkelen, in plaats van alleen enkele cognitieve 
kanten van onze leerlingen? 

Deze vragen vormen de basis voor dit boekje. Analoog aan de 
Voedingswijzer, schets ik de ingrediënten die nodig zijn om onze 
kinderen en jongeren werkelijk te voeden met de vaardigheden, 
houdingen en inzichten die hen helpen om zich goed te 
ontwikkelen en in de toekomst adequaat te functioneren in een 
wereld die steeds meer flexibiliteit en omgang met informatie en 
technologie vereist. Die set aan voedingselementen noem ik hier 
‘Talenten Voeden’. De analogie met voeding is niet toevallig. Ik zou 
graag zien dat ‘onderwijzen’ of ‘onderwijs geven’ meer gezien en 
ervaren wordt als ‘voeden’. We spreken toch ook niet voor niets 
over kinderen ‘opvoeden’? En leerkrachten zouden zichzelf meer 
kunnen gaan zien als ‘kok’. Misschien houd je in eerste instantie nog 
graag vast aan de voorgestelde lesrecepten. Maar wanneer je jezelf 
meer verdiept in de verschillende mogelijkheden, zul je als 
leerkracht gaan ervaren dat je creatief kunt variëren en dat je de 
standaard lesrecepten gemakkelijk zelf kunt uitbreiden met de 
ingrediënten die bijdragen aan dieper en toekomstbestendig 
leren. 

De kunst is, om onze kinderen voor te bereiden op een nu nog 
onbekende toekomst, waar zij met steeds meer nieuwe 
wetenschap, technologie en informatie zullen moeten omgaan, 
waar zij in een veranderende wereld flexibel en creatief moeten 
kunnen functioneren, waar zij oplossingen zullen moeten vinden 

voor grote milieutechnische en maatschappelijke vraagstukken en 
waar zij zullen samenleven en werken met steeds meer mensen 
vanuit de hele wereld en vanuit verschillende culturen. Een 
dergelijk perspectief houdt volgens mij in dat we hen al vanaf het 
basisonderwijs voeden met zowel basiskennis en 
kernvaardigheden als met de vaardigheden, houdingen, motivaties 
en zelfbeelden die zij nodig hebben om zelf op een stabiele en 
bestendige manier een leven lang te blijven leren en hun eigen 
talenten te ontwikkelen. Dit noem ik hier 'toekomstbestendig leren’. 

Al een aantal jaren staan de onderwerpen talentontwikkeling en 
21e-eeuws leren volop in de belangstelling. In politiek en 
maatschappelijk debat horen we geregeld dat we meer innovatieve 
en creatieve mensen nodig hebben om de economische, 
technische en maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw en 
later aan te kunnen. Wanneer het gaat over onderwijsvernieuwing, 
talentontwikkeling en 21e-eeuws leren is echter lang niet iedereen 
het met elkaar eens. Vragen die leven, zijn: is het werkelijk nodig 
dat wij onze kinderen andere dingen leren dan we de afgelopen 
decennia hebben gedaan? Wat bedoelen we eigenlijk met talent 
en talentontwikkeling? Moeten we kinderen niet gewoon vooral 
een goede basiskennis en kernvaardigheden aanleren? En is het 
wel terecht om over 21e-eeuwse vaardigheden te spreken?  

Voordat we tot een beschrijving van de onderdelen van Talenten 
Voeden kunnen komen, is het noodzakelijk om stil te staan bij deze 
vragen. De begrippen waar het hier om gaat zijn immers vaak niet 
helder gedefinieerd. Sterker nog, het lijken soms ‘container 
begrippen’ of modewoorden en de kans is groot dat onderzoekers, 
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leerkrachten, beleidsmakers, lerarenopleiders of ouders bij 
dergelijke brede en abstracte begrippen ieder hun eigen 
invullingen hebben of misschien zelfs uitgaan van misconcepten. 
Daarom doe ik in het eerste deel van dit boekje een poging tot 
begripsverheldering en een genuanceerde afweging van de 
verschillende argumenten. 

In het tweede deel ga ik in op de verschillende kwaliteiten, of 
ingrediënten, die nodig zijn om kinderen en jongeren 
daadwerkelijk op een bestendige manier te laten leren in onze snel 
veranderende wereld. Binnen Talenten Voeden gaan we ervan uit 
dat we náást een goede basiskennis en kernvaardigheden 
aandacht besteden aan de ontwikkeling van specifieke 
vaardigheden, houdingen, zelfbeelden en motivaties. Belangrijke 
specifieke vaardigheden zijn dan: het leren doorgronden van 
complexe vraagstukken, daarvoor creatieve oplossingen bedenken 
en reflecteren op het eigen leren (hogere-orde denkvaardigheden, 
onderzoeks- en ontwerpvaardigheden en meta-cognitieve 
vaardigheden). Ook zouden jongeren moeten beschikken over 
positieve houdingen ten aanzien van het stellen van nieuwsgierige 
of kritische vragen of het bedenken van alternatieve oplossingen 
en de positieve wil tot samenwerken (een eigen nieuwsgierige 
‘willen-weten’ houding, een onafhankelijke en 
probleemoplossende denkhouding en een samenwerk-houding). 
Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen beschikken over een 
positief zelfbeeld ten aanzien van de eigen groei en 
talentontwikkeling (zelfvertrouwen en zelfinzicht en een positieve 
perceptie van de eigen ontwikkelingspotentie). En tot slot is het van 
belang dat leerlingen beschikken over de juiste leermotivaties 

(zowel meer intrinsieke 'willen-kunnen' motivaties als meer 
extrinsieke prestatiegerichte motivaties).  

In het derde deel beschrijf ik hoe je dit in de praktijk op school, 
maar ook thuis, kunt vertalen. We gaan ervan uit dat alle 
vaardigheden, houdingen, motivaties en zelfbeelden uit Talenten 
Voeden ‘ontwikkelbaar’ zijn, bij iedereen. Of je nu jong of oud bent, 
liever 'leert met je hoofd' of beter 'leert met je handen', iedereen 
heeft een ontwikkel-range. Deze ontwikkeling kun je integreren in 
de schoolse kennisvakken, maar juist ook goed toepassen in 
thematisch onderwijs, in projecten op school of in werk en in 
buitenschools leren, zoals thuis, in musea, op sportverenigingen, of 
tijdens muziekles. Naast een beschrijving van de 
praktijkmogelijkheden, laat ik zien hoe andere vormen van toetsen 
en waarderen van leerlingen invloed kunnen hebben op hun 
ontwikkeling en welke belangrijke rol scholen, leraren en ouders bij 
dit soort ontwikkelingen spelen. Zodat gezonde lesvoeding 
beheersbaar, toetsbaar en vanzelfsprekend wordt en originaliteit, 
nieuwsgierigheid en creativiteit en al die andere levensloop-
bestendige kwaliteiten niet alleen ontwikkeld, maar ook 
gewaardeerd kunnen gaan worden.  

Talenten Voeden is gebaseerd op (inter)nationaal en eigen 
wetenschappelijk onderzoek. Binnen het Center for Science 
Education and Talent Development aan de Universiteit Twente 
werken we samen met scholen en onderwijsexperts aan de 
vertaalslag van het wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk, in 
de vorm van professionaliseringscursussen, onderwijsinterventies, 
lezingen of praktijkpublicaties.
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Dit boekje past daarbij. Het is geschreven om scholen en 
leerkrachten meer wetenschappelijke achtergrond en praktische 
handvatten te bieden bij hun eigen schoolontwikkeling.  

Ik ben verschillende organisaties zeer dankbaar voor het mede 
mogelijk maken van deze publicatie. Allereerst het Kenniscentrum 
Wetenschap en Technologie Oost, waarmee wij al jaren vanuit de 
Universiteit Twente heel vruchtbaar samenwerken. Daarnaast is de 
inhoud van dit boekje een weerslag van het onderzoek dat ik de 
afgelopen jaren mocht doen, mede met steun van verschillende 
partijen: het Platform Bèta Techniek, TechYourFuture, de 
Nederlandse Vereniging voor Psychotechniek (NSvP) en het 

Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and 
Social Sciences (NIAS) van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen. Maar bovenal ben ik schatplichtig aan een 
aantal van mijn medewerkers. Met Sandra van Aalderen, Tim Post, 
Niels van Leuteren en Frances Wijnen heb ik de afgelopen jaren 
mogen nadenken, debatteren en leren over diverse onderdelen 
van het raamwerk Talenten Voeden.  De inhoudelijke uitwisseling, 
het samen optrekken in onderzoek én onze gezamenlijke 
motivatie om de vertaalslag te maken naar het onderwijsveld, zijn 
een blijvende inspiratie. 

Juliette Walma van der Molen, november 2019



Deel A 
Achtergrond
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1. Leren in de 21E-eeuw  
Veertig jaar geleden was het voor veel jongeren 
vrij duidelijk hoe een carrièrepad er uitzag. Je 
deed een opleiding, je leerde een vak en daarna 
ging je in je vakgebied aan de slag in een vaste 
baan, vaak voor de rest van je leven. Het 
arbeidsperspectief ziet er nu voor veel mensen 
anders uit. Garantie op een baan voor het leven 
heb je niet meer en je komt er niet met een 
beperkte set vaardigheden: bij elke vacature lijkt 
men een schaap met vijf poten te zoeken. Naast 
de juiste kennis en ervaring, zoekt men mensen 
met voldoende doorzettingsvermogen, 
flexibiliteit, creativiteit, de juiste motivatie, sociale 
vaardigheden, ondernemerschap, etc.  

Ook is de omlooptijd van met name technische 
kennis zo hoog dat de kennis of vaardigheden die 
je nu in een opleiding opdoet, over een paar jaar 
alweer verouderd kunnen zijn. Voor de meeste 
mensen zal gelden dat zij voortdurend moeten 
blijven leren en professionaliseren. We weten nu 
nog niet precies hoe de wereld eruit zal zien op 
het moment dat de kinderen die nu op school 
zitten de arbeidsmarkt betreden. En we hoeven 

basisschoolleerlingen natuurlijk nog niet concreet 
voor te bereiden op een werkzaam leven. Toch is 
het van belang dat we ons realiseren dat het 
funderend onderwijs niet alleen een 
pedagogische taak heeft. Het onderwijs heeft 
immers vier belangrijke taken: 

1. Pedagogie: de ontwikkeling van een sterke 
kennisbasis bij leerlingen 

2. Bildung: begeleiden van persoonlijke 
ontwikkeling en vorming 

3. Kwalificatie: ontwikkelen van 
arbeidsmarktvaardigheden 

4. Socialisatie: ontwikkelen van vaardigheden en 
houdingen die horen bij burgerschap 

De afgelopen jaren woedde vaak een heftige 
discussie over de noodzaak en invulling van 
onderwijsvernieuwingen. Sommige groepen 
staan lijnrecht tegenover elkaar, waarbij vooral de 
discussie over ‘21e-eeuwse vaardigheden’ en 
onderzoekend en ontwerpend leren regelmatig 
verzandt in een of-of polemiek. Aan de ene kant 
staan de voorstanders van (mono-disciplinaire)
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kennisoverdracht, liefst via directe instructie. Aan de andere kant 
staan de voorstanders van meer onderzoekende werkvormen, 
waarbij leerlingen via bijvoorbeeld eigen onderzoek, informatie 
zoeken en projectmatig werken verdiepende kennis opdoen en 
denkvaardigheden oefenen. Recent zagen we opnieuw een breed 
maatschappelijk debat langs deze lijnen bij de aanbieding van het 
advies van Curriculum.nu aan de Minister voor Onderwijs.1 In 
landelijke dagbladen zoals De Volkskrant en NRC werd door 
columnisten bijvoorbeeld gesproken over een “onderwijsramp”, 
“een mist van didactisch impressionisme” en “speculatieve 
toekomstvaardigheden”. De discussie vindt plaats tussen 
(onderwijs)wetenschappers, onderwijsprofessionals, journalisten, 
politici en ouders en het lijkt soms alsof de twee zienswijzen—kennis 
versus vaardigheden—onverenigbaar zouden zijn. 

Dat is jammer en onnodig. Want er is veel te zeggen voor beide 
kanten, zodat recht gedaan kan worden aan alle vier hierboven 
genoemde taken van het funderend onderwijs. Goede, 
inspirerende kennisoverdracht is en blijft van cruciaal belang. 
Basisvaardigheden als taal- en schrijfvaardigheid, rekenen en 
vakmanschap zijn onontbeerlijk voor persoonlijke ontwikkeling en 
succesvolle deelname aan de arbeidsmarkt. Meta-analyses van 
decennia aan onderwijsonderzoek laten zien dat directe instructie, 
middels goed doordachte lessen waar leren in kleine stappen 
plaatsvindt aan de hand van helder omschreven taken en feedback, 
daarvoor de meest effectieve aanpak is.2 En bovendien: zonder 
goede kennis over een onderwerp kun je moeilijk tot eigen 
kritische analyse of creatieve probleemoplossing komen. 

Tegelijkertijd, laat eveneens decennia aan leerpsychologisch 
onderzoek (vanuit bijvoorbeeld de ontwikkelings- en 
onderwijspsychologie) zien dat kennisoverdracht en 
kennisreproductie alléén niet voldoende zijn voor dieper en 
langdurig leren. Grote onderwijsdenkers zoals Piaget, Vygotsky, 
Bruner, Montessori, of Bloom bogen zich al in de jaren ’50 en ’60 
van de vorige eeuw over de vraag hoe we kinderen via zowel 
kennisoverdracht als eigen analyse, spel, verdieping, of 
probleemgestuurd leren op een bestendige manier kunnen leren 
denken.3 Grof samengevat, komt het er bij leren denken op neer 
dat kinderen gestimuleerd worden om problemen te herkennen 
waarvoor zij zelf oplossingen kunnen bedenken, waarbij kennis 
vanuit verschillende contexten wordt gecombineerd en 
verschillende mogelijkheden worden open gehouden.  

En al veel langer geleden spraken 
denkers als Plato, Thomas More, 
Desiderius Erasmus, Johan 
Comenius, of Immanuel Kant 
zich uit over het belang van 
onderwijs dat aanzet tot zelf 
nadenken.  

Onderwijs is niet de 
opeenhoping van lesstof, 

informatie, jaartallen, feiten, of 
bekwaamheden—dat is training 
of instructie—maar eerder het 
zichtbaar maken wat in een 

zaadje verborgen is. 

Thomas More,  
1478-1535

Wij leiden 
mensen op en 

geen papegaaien. 

Johan Comenius, 
1592-1670
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In 2012 verscheen een overzichtsstudie door de National Research 
Council onder leiding van gerenommeerde leerpsychologen uit de 
Verenigde Staten, waarin op basis van uitgebreid wetenschappelijk 
onderzoek een pleidooi wordt gehouden voor dieper leren en de 
ontwikkeling van zowel cognitieve als inter- en intrapersoonlijke 
vaardigheden.4 Dieper leren wordt daar gedefinieerd als het 
proces (vaak in samenwerking met andere lerenden) waarmee een 
individu een onderwerp leert doorgronden en het geleerde in de 
ene situatie kan toepassen op nieuwe situaties. Met name 
zelfstandig kritisch denken, niet-routinematige probleemoplossing 
en het opstellen en evalueren van argumenten bleken daarbij 
belangrijke voorspellers voor succes. 

Het is dan ook niet gek dat allerlei modellen voor ‘21e-eeuws leren’ 
juist deze vaardigheden benoemen. De laatste jaren verschenen in 
Nederland en internationaal tal van beleidsdocumenten 
(bijvoorbeeld vanuit SLO, het Ministerie van OCW, de SER, de 
OECD en het World Economic Forum)5, die allemaal ongeveer 
dezelfde boodschap overbrengen. Leerlingen en studenten 
zouden, door alle vakken en domeininhouden heen, veel meer 
strategieën en kwaliteiten moeten ontwikkelen, die aanzetten 
tot: 

• Eigen kritische analyse en probleemoplossing  
• Creativiteit en innovatie 
• Reflectie  
• Ondernemingszin 
• Digitale vaardigheid 
• Communicatie  
• Samenwerking 

Op digitale vaardigheden na, zijn de genoemde vaardigheden 
echter helemaal niet zo nieuw of ‘21e-eeuws’. Al lang voor de 21e-
eeuw, pleitten denkers vanuit allerlei disciplines tégen al teveel 
passieve kennisopname die niet gekoppeld is aan de praktijk of 
aan verschillende contexten en vóór onderwijs dat leerlingen 
stimuleert om zelf kritisch na te denken, hypothetisch te denken, 
vragen te stellen, contexten met elkaar te verbinden, te 
argumenteren en creatief problemen op te lossen. En zonder 
dergelijke menselijke kwaliteiten zouden we op wetenschappelijk, 
technologisch of maatschappelijk gebied ook nooit zo ver 
gekomen zijn als we nu zijn.  

Spreken over ‘21e-eeuwse vaardigheden’ of ‘21e-eeuws leren’ is 
dus nogal vreemd en de polemische discussies erover ook. Het 
gaat immers over tijdloze manieren van denken, onderzoeken en 

leren die we altijd al nodig 
hadden om te innoveren of 
ons te ontwikkelen en er is 
ook veel evidentie dat  
dergelijke kwaliteiten 
leiden tot dieper leren en 
succes door de 
onderwijsketen heen.6  
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Wat is er dan wél specifiek aan leren in de 21e-eeuw? 
De wereld waarin wij nu leven verandert snel en sneller dan 
vroeger. Ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie, 
robotisering, voedseltechnologie, gezondheidstechnologie, 
gentechnologie, energieproductie, of beeldmanipulatie en een 
enorme toename aan (deels onbetrouwbare) informatie en data 
maken dat vaardigheden en houdingen die samenhangen met zelf 
kritisch nadenken en keuzes maken een steeds grotere urgentie 
krijgen. Hoewel we de afgelopen eeuw al aanzienlijke 
veranderingen zagen door industrialisatie, specialisatie van 
beroepen en grote ontwikkelingen op het gebied van informatie- 
en technologiegebruik, is de verwachting dat de ontwikkelingen de 
komende jaren exponentieel hard zullen gaan.7 

Ook zullen we steeds meer internationaal moeten concurreren en 
beter (digitaal) moeten samenwerken met mensen uit verschillende 
achtergronden en culturen. Om oplossingen te vinden voor de 
grote uitdagingen voor de toekomst, zoals klimaatbeheersing, 
verstedelijking of vergrijzing hebben we bovendien meer mensen 
nodig die anders en creatief durven denken en die over de 
grenzen van hun eigen vakgebied kunnen kijken. Ook spelen in 
toenemende mate maatschappelijke en ethische vraagstukken die 
samenhangen met technologische ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld vraagstukken rondom medische technologie en 
voedseltechnologie.  

Al deze zaken zullen een steeds grotere rol gaan spelen in het 
leven van alle burgers, maar met name in de levens van de 
kinderen die nu op school zitten. Welke rol willen zij spelen bij het 

oplossen van grote maatschappelijke thema's? Zijn zij zich bewust 
van de mogelijke toepassingen van nieuwe technologie en de 
ethische of democratische dilemma’s die daarmee kunnen 
samenhangen? Dit vraagt om bewuste burgers die kennis en 
vaardigheden hebben op het gebied van burgerschap en 
technologie en om jongeren die vakgebieden met elkaar kunnen 
verbinden. Het vraagt ook van jongeren dat zij zich bewust zijn van 
het feit dat zij gedurende hun leven en loopbaan zullen moeten 
blijven bijleren.8  

Hoewel er verschillende opvattingen bestaan over de exacte 
gevolgen van al deze ontwikkelingen, concluderen onderzoekers 
doorgaans in de kern hetzelfde: er zal héél veel veranderen. Deze 
veranderingen zullen relatief snel gaan en bovendien zullen ze 
iedereen raken: in werk, in onderwijs, in gezondheid en in het 
maatschappelijke, sociale en dagelijkse leven.9  

Typisch menselijke vaardigheden, die niet gemakkelijk over te 
nemen zijn door machines zullen nóg belangrijker worden dan zij al 
waren. Het gaat dan met name om het zelf kunnen herkennen van 
fouten of tegenstrijdigheden (eigen perceptie, analyse, reflectie), 
het bedenken van nieuwe ideeën, oplossingen of artefacten die 
origineel en waardevol zijn (creativiteit) en om het kunnen inzetten 
van sociale en emotionele intelligentie.10  

Naast een gedegen kennisbasis, zijn dát dus wel degelijk 
belangrijke vaardigheden waarmee we onze kinderen en jongeren 
deze eeuw moeten voeden. 
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2. Het belang van verbreden en verdiepen 
Bovenstaande schetst hoe belangrijk het is om bewust 
die kwaliteiten bij kinderen te stimuleren die hen in 
staat stellen een bijdrage te leveren aan onze snel 
veranderende samenleving en flexibel te functioneren 
en te blijven leren.  

Alle kinderen hebben kwaliteiten en talenten en zijn in 
staat om zich op hun eigen manier te ontwikkelen, om 
nieuwsgierige vragen te stellen, hun fantasie te 
gebruiken, problemen te herkennen en creatieve 
oplossingen te verzinnen. Maar daar doen we in ons 
onderwijs te weinig mee. We besteden veel tijd aan het 
overdragen van domein-specifieke basiskennis en 
basisvaardigheden. Dat doen we over het algemeen 
goed en dat moeten we ook zeker niet opgeven, maar 
een verbreding en verdieping naar meer multi-
disciplinaire kennis, vakoverschrijdende thema’s en een 
grotere focus op de eigen kritische analyse en 
probleemoplossing van leerlingen is absoluut 
noodzakelijk. 

Thema's als schone energieproductie, afvalverwerking 
of ouderenzorg raken aan allerlei disciplines (zowel 
bèta als alfa en gamma) en innovatie vindt in 

toenemende mate plaats op het snijvlak van 
verschillende disciplines. Basisschoolkinderen zijn 
vaak opvallend geïnteresseerd in grote 
maatschappelijke thema’s. We kunnen dus 
gemakkelijk aansluiten bij die interesses en ook 
ons taal- en rekenonderwijs daaraan koppelen. 
Meer werken in thema's en meer aandacht voor de 
eigen probleemoplossende en creatieve 
kwaliteiten van leerlingen kan bijdragen aan een 
‘levensgrondhouding’ waarbij zowel persoonlijke 
ontwikkeling en vorming (bildung), 
arbeidsmarktvaardigheden (kwalificatie), als 
burgersschapsontwikkeling (socialisatie) worden 
ontwikkeld.11  

Door tegenstrijdig beleid, waarbij scholen en 
leerlingen steeds strenger worden afgerekend op 
standaard toetsresultaten, blijkt het voor veel 
scholen echter lastig om een rijke leeromgeving te 
creëren waarin de eigen denkkracht en 
ontwikkeling van leerlingen meer kans krijgt. Van 
kinderen wordt verwacht dat ze de aangeboden 
lesstof onthouden, begrijpen en kunnen 
toepassen. Voor de toetsing worden merendeels
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summatieve reproductietoetsen gebruikt. In termen van Benjamin 
Bloom meten we hiermee vooral lagere-orde-denken.12 De 
overdracht (transfer) van de opgedane kennis is echter vaak gering: 
als kinderen het geleerde in een andere context moeten inzetten, 
blijken ze dat vaak niet te kunnen. Als kinderen hun kennis nu al 
niet in een andere context kunnen inzetten, hoe moeten ze dat dan 
later doen, in die onbekende toekomst?  

Wat we in ons onderwijs doen, is als basis goed, maar wel vrij smal. 
Zoals gezegd, we hoeven dat niet op te geven of ons hele 

onderwijs overhoop te halen. Maar wat we doen als basis zouden 
we wél moeten zien als slechts een deelverzameling van iets 
groters of breders.  

Wanneer scholen of leerkrachten het lastig vinden om in thema’s of 
projecten te werken, dan zou in ieder geval stapsgewijs de 
verbreding gezocht moeten worden door de standaardlessen te 
verrijken met extra opdrachten die meer aanzetten tot eigen 
nadenken en creatief probleemoplossen. Vragen die je jezelf kunt 
stellen als leerkracht, zijn: volgt mijn onderwijs niet te veel een

Smal

Breed

Onthouden, begrijpen, 
toepassen. Vooral 

reproductie van kennis. 
Weinig transfer van 

kennis en vaardigheden 
tussen vakken. Meer 

passief en gericht op al 
bekende oplossingen.

Creëren, evalueren, 
analyseren. Meer open 

opdrachten of zelfgekozen 
projecten. Thematisch, 

vakoverschrijdend. Kritische 
houding, reflectie, creatief 
denken, nieuwsgierigheid, 

gedrevenheid, samenwerken, 
doorzettingsvermogen, 

probleemoplossen.



�    Talenten Voeden14

vaststaand lesrecept? Bevat mijn onderwijs genoeg open-einde 
opdrachten en stimuleert het hogere-orde denken?  

Goed, voedend onderwijs dat gericht is op dieper leren, laat 
leerlingen met een kritische en creatieve blik zaken van alle 
kanten bekijken, hun eigen gedachten formuleren en 
vormgeven, laat hen zelf met nieuwe oplossingen komen, 
laat hen reflecteren, hun beeldvorming bijstellen, en leert 
hen dat er lang niet altijd maar één goed antwoord of maar 
één vaststaande oplossing is en dat dát er nu juist voor zorgt 
dat onze kennis zich ontwikkelt en wij bestaande zaken 
kunnen verbeteren.13 

Dat houdt in dat we naast de huidige lesmethodes en opdrachten 
moeten verbreden naar opdrachten die meer hogere-orde denken 
(eigen analyse, evaluatie, creatieve probleemoplossing), 
onderzoekende en ontwerpende vaardigheden en reflectie 
uitlokken. Dat betekent voor de evaluatie van dit soort opdrachten 
dat er niet langer maar één antwoord goed is op een toets, maar 
dat we zowel het proces als de creativiteit en kwaliteit van de 
diverse oplossingen en reflecties meewegen. Het houdt ook in dat 
we meer aandacht moeten besteden aan de ontwikkeling van een 
positieve houding en lescultuur ten aanzien van het stellen van 
nieuwsgierige of kritische vragen, het bedenken van alternatieve 
oplossingen, en het samenwerken aan problemen. Daarnaast is het 
belangrijk dat leerlingen beschikken over een positief zelfbeeld ten 
aanzien van de eigen groei en talentontwikkeling (lef en 
zelfvertrouwen en een positieve perceptie van de eigen 
ontwikkelingspotentie) en dat we inzetten op de juiste, specifieke 

leermotivaties (zowel meer intrinsieke ‘mastery goals’ als meer 
extrinsieke prestatiegerichte motivaties).  

Het funderend onderwijs zal de basis moeten leggen voor de 
toekomstgerichte vaardigheden en houdingen die nodig zijn in 
een snel veranderende wereld. Dit sluit niet alleen aan bij de 
belangrijkste competenties die straks op de arbeidsmarkt van 
jongeren verwacht worden, maar geeft hen vooral de juiste basis 
om hun eigen kwaliteiten blijvend te ontwikkelen. 

Creëer opdrachten en lessen die: 

• Aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen 

• Aanzetten tot meer eigen creativiteit en andersom denken 

• Voldoende open-einde vragen bevatten 

• Een hoger abstractieniveau bevatten 

• Meer complexiteit bevatten 

• Stimuleren tot eigen onderzoek en ontwerp 

• Voldoende reflectie uitlokken 

• Een beroep doen op meta-cognitieve vaardigheden 

Waarbij: 

• Niet slechts één antwoord of oplossing goed is 

• Falen en opnieuw proberen worden gestimuleerd  

• Kinderen ook van elkaar kunnen leren 

• Interesse en iets tot een goed einde willen brengen hand 
in hand gaan 
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Interview met Jos van Zutphen, directeur De Wijde Wereld, 
over verbreden en verdiepen: 

“Het is af en toe wel confronterend, dan denk je: verdorie, je 
denkt dat je kinderen iets aan het leren bent, maar maak je 
kinderen nu echt bewust van wat ze aan het leren zijn en hoe 
ze dat aan het leren zijn en wat ze er in de praktijk mee 
kunnen?” 

“Je bent kinderen dingen aan het leren zodat je aan het eind 
met een toets kunt laten zien: kijk nou eens wat een goede 
score ze hebben op deze vragen! Maar zodra je de kennis die 
ze in die tijd hebben opgedaan in de realiteit plaatst en ze dan 
een soortgelijke opdracht buiten laat maken, in het bos of bij 
een bedrijf, dan blijkt dat ze de kennis die ze heel 
gestructureerd hebben opgedaan, daar helemaal niet kwijt 
kunnen. Dat ze niet eens de relatie zien tussen: ‘wat heb ik 
geleerd’ en: ‘wat kan ik er echt mee’.” 

“We hebben tegenwoordig fullcolour materiaal, echt heel 
mooi vormgegeven. We denken dat we de kinderen daar een 
plezier mee doen, zo geweldig, oh, daarvan leer je pas echt 
rekenen. Een deel van de kinderen raakt daarvan eerder 
afgeleid. Het ziet er mooi uit, het is doordacht, maar daarmee 
past het nog niet bij iedereen. Op het moment dat je wat meer 
weet over de talenten die een kind heeft en je het lef hebt om 
wat vaker die standaardstof los te laten en aan te sluiten bij dat 
talent, dan komt de basisstof in het kielzog vanzelf wel mee. Je 
hebt die basis toch ook nodig als je gaat communiceren, 

opschrijven, opzoeken of uitrekenen. Je kunt zoveel bedenken 
waarin die basisstof gewoon nodig is, het hoeft niet altijd via 
dat gestandaardiseerde spul te gaan.” 

“We hebben de talentencirkel vertaald naar een poster die ook 
binnen school en voor de kinderen zelf werkt. Er zijn een viertal 
talenten waarvan we zeggen: daar zou je met kinderen over 
moeten praten. Welk talent heb je en hoe ben je daar mee 
bezig? We hebben het dan over zelfbeeld, motivatie en 
vaardigheden en houding. Vier dieren vertegenwoordigen de 
domeinen. De leeuw staat voor motivatie en 
doorzettingsvermogen, voor vaardigheden hebben we de uil, 
die steeds in alle wijsheid allerlei dingen bedenkt. Voor 
houding hebben we het stokstaartje, die is altijd aan het 
rondkijken, blijft nieuwsgierig, en we hebben de pauw, die 
staat voor zelfbeeld. Op het moment dat een kind aan het werk 
is, kun je bijvoorbeeld de leeuw neerleggen en met het kind in 
gesprek gaan: wat zou de leeuw vinden van hoe jij aan het 
werk bent? Bij kinderen die heel goed zijn in tekenen, kun je 
die vier dieren neerleggen en zeggen: hoe zou die kijken naar 
jou? Hoe kun je de uil uitleggen dat je andere vaardigheden 
hebt toegepast? Of aan het stokstaartje uitleggen dat je 
benieuwd was hoe je met andere verf kon werken?” 

“We pakten simpelweg een bladzijde rekenen van groep 3. Dat 
heeft niet zoveel om het lijf. Daarop stonden twaalf sommetjes, 
allemaal met een uitkomst onder de tien. In plaats van die 
pagina vroegen we de kinderen om acht zulk soort sommen te



�    Talenten Voeden16

maken voor hun buurman of buurvrouw.  Acht sommen zoals 
voorgedaan staan, maar dan wel zelf verzinnen. Kinderen 
moeten dan eerst zelf rekenen, want die sommen moeten wel 
onder de tien zijn. Ze moeten dan elkaars sommen maken en 
nakijken en samen bespreken. Daarmee is de leerstof al veel 
rijker dan wanneer je alleen zegt: maak de sommen op pagina 
5.” 

“Daaronder in het lesboek stond een lange kralenketting met 
afwisselend tien rode en tien witte kralen. Daar hangt dan zo'n 
blokje boven waarin de kinderen moeten schrijven hoeveel 
kralen er precies op dat punt van de ketting zijn. 23, 35, 42 
enzovoorts. Wij denken dat kinderen door die kleuren 
ontdekken dat je met tientallen gemakkelijk kunt rekenen, en 
vervolgens de eenheden kunt tellen. De grootste eye-opener 
kwam toen we in plaats van die som, een heleboel blokjes op 
tafel gooiden en vroegen: hoeveel blokjes liggen hier nou? Pas 
na twintig minuten kwam de eerste slimmerik erachter dat 
tellen toch lastig was: als we nou groepjes van tien maken? Ze 
hadden al zo vaak die kralenketting-sommen gemaakt, en wij 
maar veronderstellen dat die kinderen echt wel in de gaten 
hadden dat je met tientallen heel gemakkelijk kunt optellen en 
aantallen kunt vormen’ nou, daarmee hielden we onszelf dus 
voor de gek.” 

En wat zeggen leerlingen hierover? 

“We mochten laatst een eigen munt ontwerpen. Toen moesten 
we ook nadenken over waar munten vandaan komen, waarom 
ze belangrijk zijn, waarom ze er zo uitzien en waar we dus op 
moeten letten bij ons eigen ontwerp.” Leerling groep 7, 
Talentrijk  

“We mochten eens met de hele klas een eigen middeleeuwse 
stad ontwerpen, maar dan in het klein. Toen hebben we 
informatie opgezocht over de geschiedenis van steden, over 
techniek, maar ook over economie. Dat vond iedereen een heel 
leuk project.” Leerling groep 6, De Linde 

“Bij aardrijkskunde moesten we leren over verschillende 
klimaten. Toen hoefden we gelukkig niet van alles te lezen, 
maar mochten we zelf een land kiezen op de wereld en 
moesten we zelf een huis ontwerpen dat speciaal bij dat klimaat 
past. Het moest kunnen omgaan met aardbevingen, harde 
regen of wind, overstromingen, enzo. Dat vonden we allemaal 
heel erg leuk.” Leerling groep 7, Glanerbrug-Zuid 
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3. Talent en talentontwikkeling 
Wat verstaan we onder talent? Dat behoeft enige 
uitleg, omdat de term meestal vooral gebruikt 
wordt voor een uitzonderlijke gave, hoge prestaties 
of excelleren in bijvoorbeeld sport of muziek. Dat 
betekent dat we vaak pas spreken over ‘talent’ 
wanneer een leerling al bepaald gedrag laat zien. 
En het lijkt er ook op dat we dan vaak aannemen 
dat dergelijk gedrag vooral voortkomt uit een 
aangeboren aanleg die zich vanzelf manifesteert.  

Een dergelijke invulling speelt vaak onbewust een 
rol bij het inschatten van de kwaliteiten van 
lerenden. Maar het is natuurlijk niet wat we 
werkelijk willen. Kinderen én volwassenen hebben 
weliswaar individuele aangeboren gaven, maar die 
zullen pas tot ontwikkeling komen wanneer ze 
gezien worden en wanneer mensen hun 
vaardigheden  kunnen oefenen binnen een rijke 
leeromgeving. Daarbij komt, dat talent natuurlijk 
niet alleen moet worden afgemeten aan bepaalde 
externe of absolute hoge prestaties. Het kan zijn 
dat je aanleg hebt voor atletiek en dat je heel 
gemotiveerd bent om daar veel voor te doen. Met 
veel trainen en doorzetten loop je de 100 meter na 

verloop van tijd een stuk sneller dan je 
leeftijdgenoten. Dat is relatief (vergeleken met je 
leeftijdgenoten en met je eigen eerdere 
prestaties) een hele knappe prestatie. Maar 
slechts weinigen op deze wereld lopen de 100 
meter onder de 10 seconden. Wanneer spreek je 
dan over talent?  

Binnen Talenten Voeden gaan we ervan uit dat 
talent niet alleen die waarneembare hoge 
prestatie is. Binnen onze brede opvatting over 
talent, heeft ieder kind een ontwikkel-potentieel. 
Ontwikkelingen in vaardigheden (of die nu 
cognitief, kunstzinnig, sportief of sociaal zijn) zijn 
slechts ten dele gerelateerd aan aanleg. 
Doorzetten, oefenen, of uitproberen met de juiste 
houding, mindset en motivatie zijn eveneens 
talenten. Sterker nog, het zijn de kwaliteiten die 
onontbeerlijk zijn bij het ontwikkelen van je eigen 
potentieel. 

Wanneer de definitie van talent breder opgevat 
wordt, gaat het ook op school niet louter meer om 
het talent van hoog presterende kinderen met 
voor iedereen herkenbare cognitieve
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vaardigheden. Het uitgangspunt is dan dat elk kind over talenten 
beschikt die moeten worden opgespoord, gekoesterd en 
geprikkeld. Niet ieder kind zal haar of zijn talent tot op hoog niveau 
kunnen ontwikkelen, maar voor elk kind bestaat er een 
ontwikkelrange die gezien en benut moet worden.  

Kinderen die goed presteren, verwerken informatie diep, dat wil 
zeggen dat ze verbanden leggen, in analogieën denken, dat ze 
voorkennis activeren en dat ze nieuwe informatie integreren met 
deze voorkennis. Daarnaast zijn ze vaak creatief en flexibel in hun 
denken. Ze komen met originele oplossingen en wisselen tussen 
verschillende strategieën. 

De omgeving is van groot belang voor het ontwikkelen van 
talenten. Zowel school, gezin, als leeftijdsgenoten zijn onontbeerlijk 
als klankbord en stimulans. Voor optimale talentontwikkeling zijn 
drie aspecten essentieel: context, belang en prioritering.  

Context 
Met context wordt bedoeld dat de school of het gezin een rijke 
leeromgeving biedt waarin kinderen van alles kunnen ‘proeven’ en 
uitproberen. Wanneer een kind wordt gestimuleerd om een 
muziekinstrument te bespelen, meegenomen wordt naar musea en 
vrijelijk mag experimenteren met allerlei materialen zonder dat die 
activiteiten tot direct succes hoeven te leiden, krijgt het de kans zijn 
interesses en mogelijkheden op allerlei gebieden te ontdekken en 
ontwikkelen.  

Belang 
Kinderen hebben het ook nodig dat hun individuele kwaliteiten 
opgemerkt worden. Niets is frustrerender dan iets graag doen of 
goed kunnen en vervolgens ervaren dat het niet ‘gezien’ wordt. Het 
is dus cruciaal dat de omgeving belang hecht aan het ontdekken 
en waarderen van de verschillende kwaliteiten van individuele 
kinderen. Dat betekent niet alleen goed naar kinderen kijken, maar 
ook dat kinderen gestimuleerd worden om hun eigen kwaliteiten te 
leren zien.  

Prioritering 
Met prioritering bedoelen we dat de urgentie wordt gevoeld om 
tijd vrij te maken voor het opsporen en ontwikkelen van talent. Ook 
bij een vol onderwijsprogramma of als de standaardtoetsen 
waarop de school wordt afgerekend dergelijke kwaliteiten niet 
meewegen. 

Binnen Talenten Voeden gaan we er vanuit dat 
'toekomstbestendige kwaliteiten' talenten zijn die tot bloei kunnen 
komen in een rijke leeromgeving, waar belang en prioriteit wordt 
toegekend aan de ontwikkeling ervan. 

De definitie die daarbij hoort is: 
Talent weerspiegelt alleen een potentiële kwaliteit of iets dat voor 
een individu van waarde is. Dit kan ontwikkeld worden door 
interactie met een rijke leeromgeving. En door oefening, creativiteit 
en gedrevenheid. 
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4. De schijf van vijf 
Laten we teruggaan naar de metafoor van goede voeding. Voor 
een gezonde ontwikkeling is het belangrijk dat we onze kinderen 
voeden met ingrediënten vanuit verschillende ‘food groups’. Vanuit 
voedingsonderzoek weten we welke basisingrediënten van belang 
zijn voor onze gezondheid en groei. Wanneer het gaat om groei in 
de zin van leren, dan is dat in feite niet anders. Vaak wordt betoogd 
dat we, waar het gaat om onderwijsvernieuwingen, niet veel 
‘evidence-based’ of ‘evidence-informed’ methodieken hebben. 
Maar dat is in mijn ogen onjuist. Want wanneer we breder kijken 
naar bijvoorbeeld de ontwikkelingspsychologie of sociale 
psychologie, dan is er behoorlijk veel evidentie voor een aantal 
psychologische basisingrediënten die bijdragen aan werkelijk 
dieper leren en een stabiele, bestendige en gezonde ontwikkeling 
van kinderen en jongeren. Die ingrediënten vormen samen ‘de 
schijf van vijf’ van Talenten Voeden. 

Kennis en context 
Volgens de voedingswijzer moeten we op de eerste plaats iedere 
dag zorgen voor voldoende vochtinname. Wanneer we die basis 
overslaan, kunnen we niet goed functioneren, ook al eten we 
verder nog zo gezond. Met basiskennis en basisvaardigheden in 
het onderwijs werkt het net zo. Basiskennis is net zo hard nodig 
voor ons functioneren als het drinken van voldoende water. Maar 

van alleen water kun je niet leven en basiskennis overdragen alléén 
is evenmin voldoende.  

Voorbij de smalle kennisbasis 
Om wat meer ‘vet op de botten te krijgen’ en je eigen kwaliteiten 
onder allerlei omstandigheden te ontwikkelen, is het, zoals ik in de 
vorige hoofdstukken beschreef, net zo belangrijk om kennis vanuit 
verschillende contexten te kunnen interpreteren, om kennis te 
kunnen verdiepen en om daarbij de vaardigheden, houdingen, 
zelfbeelden en motivaties te ontwikkelen die dat proces een leven 
lang kunnen ondersteunen. Onze ‘talentenschijf’ bestaat dan ook 
uit juist díe ingrediënten, waarvoor vanuit de leerpsychologie 
voldoende evidentie bestaat dat zij bijdragen aan bestendige 
groei. 

Het is in mijn ogen belangrijk dat leerkrachten (en ouders) zich 
realiseren dat de kwaliteiten die meestal genoemd worden onder 
het rijtje met '21e-eeuwse vaardigheden', niet allemaal eenduidig 
als vaardigheid, 'competentie' of 'skill' te omschrijven zijn. 
Problemen kunnen oplossen, reflecteren, hypothetiseren: dat zijn 
vaardigheden, ofwel kwaliteiten die uitdrukken of je iets kunt of 
beheerst. Maar of je geneigd bent tot nieuwsgierigheid of 
opmerkzaamheid wordt veel meer gekenmerkt door een houding. 
Binnen Talenten Voeden maken we daarom bewust onderscheid 
tussen verschillende ingrediënten of soorten kwaliteiten.  



�    Talenten Voeden22

Op basis van een brede literatuurstudie en toetsing 
binnen het onderwijsveld hebben we de meest 
essentiële elementen binnen de vaardigheden-, 
houdingen- en motivatieliteratuur gegroepeerd en 
zijn we gekomen tot een indeling in vier 
betekenisvolle leerpsychologische dimensies van 
leerling kwaliteiten. 
Naast kennis als basisingrediënt, onderscheiden we 
binnen Talenten Voeden vier andere essentiële 
ingrediënten, of kwaliteiten: 

Vaardigheden 
Hogere-orde denkvaardigheden – waaronder 
kritisch en creatief denken-, onderzoekende en 
ontwerpende vaardigheden en meta-cognitieve 
vaardigheden. 
Houdingen 
Een positieve houding ten opzichte van eigen 
nieuwsgierige vragen stellen en verwondering, een 
positieve houding ten opzichte van eigen 
onafhankelijk denken en probleemoplossing en de 
positieve wil tot samenwerking. 
Zelfbeelden 
Voldoende lef en zelfvertrouwen en een positief 
groeibesef: het fundamentele idee dat iedereen zich 
altijd kan ontwikkelen. 
Motivaties 
Zowel intrinsieke, willen-kunnen motivatie als 
extrinsieke, willen-presteren motivatie

De schijf van vijf van Talenten Voeden



�    Talenten Voeden23

Het belang van het onderscheiden van verschillende kwaliteiten 
Als we het over vaardigheden hebben, dan hebben we het over 
gedrag. Of je vaardig ergens in bent, kunnen we immers alleen 
maar afmeten aan het gedrag dat je vertoont of de prestatie die je 
levert. Zoals gezegd, gaan we er bij Talenten Voeden vanuit dat het 
voor toekomstbestendig leren belangrijk is om vaardiger te worden 
in het doorgronden van complexe vraagstukken, daarvoor 
creatieve oplossingen te bedenken en te reflecteren op je eigen 
leren. Dergelijk gedrag is echter niet zo maar een 'kunstje' dat je 
gemakkelijk aanleert. Het vergt oefening én een positieve motivatie 
(de wil om iets te doen en vol te houden), een positief groeibesef 
én een positieve houding ten opzichte van bijvoorbeeld vragen 
stellen of nieuwe dingen bedenken. Motivaties en attitudes worden 
binnen de sociaal-psychologische literatuur beschouwd als 
belangrijke achterliggende psychologische constructen waarmee 
we gewenst gedrag kunnen beïnvloeden en die we apart van 
gedrag kunnen stimuleren en meten. Het zijn in feite de ‘knopjes’ 
waaraan we kunnen draaien om gewenst gedrag te bevorderen. 
Het is dus belangrijk om ze te onderscheiden van gedrag of 
vaardigheden, zodat we werkelijk aan langdurige 
gedragsverandering of vaardigheidsontwikkeling kunnen werken. 

Zien leerlingen het belang van zelf vragen stellen wel? Hebben zij 
het gevoel dat zij daar de mogelijkheden voor krijgen en dat zij 
daar steeds een beetje beter in kunnen worden? En creëer je als 
school of leerkracht wel de juiste cultuur waarin het belang van dat 
soort denken en werken wordt onderstreept en gewaardeerd? Pas 
als we dergelijke aspecten net zulke belangrijke leerdoelen gaan 
vinden als vaardigheden, ze samen met collega's en leerlingen 

benoemen en ze actief stimuleren, kunnen we het leerproces 
werkelijk bestendig voor de toekomst maken. In een review studie 
hebben Yeager en Walton (2011) laten zien dat zelfs relatief kleine 
attitude-interventies langdurige positieve effecten kunnen hebben 
op de motivatie en prestaties van leerlingen, wanneer deze 
leerlingen gestimuleerd worden om op een andere manier naar 
zichzelf en hun omgeving te kijken en daardoor anders gaan leren.  

Verschillende contexten 
Een belangrijke aanname bij Talenten Voeden is dat alle genoemde 
kwaliteiten bij iedere leerling tot op zekere hoogte te ontwikkelen 
zijn. En overigens ook bij leerkrachten! Daarnaast denken we dat 
deze kwaliteiten binnen allerlei domeinen en contexten kunnen 
worden ontwikkeld. Zij weerspiegelen de belangrijkste 
achterliggende leerling kwaliteiten die nodig zijn om op diverse 
terreinen, vakken, of inhouden te groeien en een leven lang flexibel 
te participeren in een veranderende maatschappij.  

Het zal u waarschijnlijk opgevallen zijn, dat we digitale 
geletterdheid in onze schijf van vijf niet expliciet noemen. Anders 
dan allerlei modellen voor ‘21e-eeuwse vaardigheden’ benoemen 
we digitale geletterdheid of ICT-vaardigheden niet als aparte 
vaardigheden, maar zien wij dit nadrukkelijk als één van de 
vakinhoudelijke domeinen of als ‘gereedschap’ waarmee je werkt 
of zelf iets creëert. Informatie via diverse (digitale) bronnen en 
media is dus een zeer belangrijke context waarmee eigen kritische 
analyse of onderzoeksvaardigheid kan worden ontwikkeld, maar 
het vergt geen aparte leerpsychologische ‘vaardigheid’. (zie ook 
Walma van der Molen, Voogt, Fisser, & van der Hoeven, 2016). 
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We gaan ervan uit dat toekomstbestendige talentontwikkeling pas 
werkelijk kans van slagen heeft wanneer het hele vierluik van 
vaardigheden, houdingen, motivaties en zelfbeelden bewust 
wordt gestimuleerd binnen diverse domeinen, contexten, 
lesinhouden, of thematische vakoverschrijdende werkvormen. 
Wanneer slechts een deel structureel aandacht krijgt, zal ook maar 
ten dele sprake zijn van talentontwikkeling. Zoals je elke dag een 
gevarieerde keuze maakt uit de verschillende schijven van de 
Voedingswijzer, zo zou je elke dag (of in ieder geval regelmatig) 
moeten werken aan het ontwikkelen van de verschillende 
kwaliteiten. Dit is net zo belangrijk voor de groei van kinderen als 
de dagelijkse porties fruit, groente, brood, zuivel en goede vetten. 

De indeling in de verschillende ‘schijven’ van Talenten Voeden is 
nieuw. In de meeste modellen voor 21e-eeuws leren, 
creativiteitsontwikkeling, of vaardigheden voor de toekomst, wordt 
geen psychologisch onderscheid gemaakt tussen vaardigheden, 
houdingen of andere achterliggende psychologische constructen. 
Daardoor lijkt het alsof het alleen om vaardigheden gaat en blijft 
onduidelijk hoe deze dan ontwikkeld zouden kunnen worden. Ik 
hoop dat we door onze structurering van begrippen beter in staat 
zullen zijn om de verschillende kwaliteiten van kinderen te 
stimuleren, te volgen en te evalueren.  

In het vervolg van dit deel van het boekje ga ik dieper in op de 
verschillende onderdelen van het raamwerk. Aan het einde van het 
boekje zijn in de bijlage voor ieder onderdeel van het raamwerk 
docentbladen opgenomen die kunnen helpen bij het stimuleren 
van de onderdelen in je lessen.

“De kern van Talenten Voeden is voor mij dat je naar de 
gehele ontwikkeling van de mens kijkt, dat je eigenlijk zegt: 
alles staat in verband met elkaar en alles is belangrijk. Bij de 
een komt dit talent meer naar voren, bij de ander dat. Maar 
ieders talent is nodig voor een goede, duurzame, positieve, 

fijne maatschappij later. We willen kinderen afleveren die 
met rechte schouders de maatschappij instappen, die weten 
wat ze kunnen, die zelfvertrouwen hebben, die hulp vragen, 

die kunnen samenwerken. Het gaat er niet om of je naar 
VMBO-B gaat of naar de gymnasiumklas. We zeiden hier 
altijd al na de keuzes: je hebt ‘hoofdknap’, ‘hartknap’ en 

‘handenknap’ en iedereen is even belangrijk.”  
Jacqueline van Meurs, voormalig directeur OBS De Rank 
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