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Talentenkracht (‘Curious Minds’)



Een dynamische visie op ‘talent’

• “Het vermogen van een kind tot hoge ontwikkeling op 
een specifiek gebied te komen” (Veenker et al., 2017, 
p. 66)

• Ontwikkelingspotentieel – ‘hoog’ als ipsatief begrip

• Talent is “iets wat in principe bij elk kind aanwezig is 
en door de juiste interactie met de omgeving tot uiting 
kan komen” (id., 65)

• Talent als “eigenschap van een systeem” (id., 64)



De interactiedriehoek



Het individuele ontwikkelpad



Talentenkrachtprincipes

- Iedereen is talentvol, mits als talentvol benaderd

- Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben van nature een 

onderzoekende houding

- Het is belangrijk als leerkracht talentvol gedrag van kinderen te 

zien, te herkennen en er naar te handelen

- De leerkracht kan talentexpert worden, en is daarmee een 

belangrijke motor achter de ontwikkeling van kinderen

- Iedereen leert het beste door voorbeelden te zien (b.v. via 

videobeelden van eigen handelen)



Talentmomenten en leerkrachtgedrag  

• ‘Talentmomenten’

• Pedagogisch-didactische hulpmiddelen in 

talentkrachtig techniekonderwijs:

- Ruimte (bv. open vragen stellen)

- Structuur (bv. gebruik maken van de empirische 

cyclus)

- Ondersteuning (bv. scaffolding)



Talentkrachtig leren werken

“Iedereen leert het beste door voorbeelden te zien 
(b.v. via videobeelden van eigen handelen)”

Coaching en e-coaching



Vertaling naar kunsteducatie

Vragen:

- Werken de talentenkrachtprincipes?

- Hoe zie je de ‘talentmomenten’?

- Welke pedagogisch-didactische hulpmiddelen zijn 

relevant?

- Is er onderscheid in de verschillende domeinen en sub-

domeinen?

- Hoe leren groepsleerkrachten talentkrachtig werken?



Context muziekonderwijs

• Muziek als kunst en muziekonderwijs als specialisme
• Méér Muziek in de Klas
• Kloof tussen muziek thuis en op school
• Muziekonderwijs middenbouw
• Muzikale creativiteit
• Komen alle muzikale 

domeinen aan bod?



Context van het beeldend onderwijs

• Beeldende ontwikkeling van kinderen

• Positionering van het beeldend onderwijs

• Competentie van de leerkracht

• Weinig ruimte voor exploratie 

• Weinig interacties



Vertaling van de interactiedriehoek

Pedagogisch-
didactische strategieën:

-ruimte
-flexibele 

ondersteuning 
-structuur

Talentvol gedrag:
• nieuwsgierigheid, enthousiasme, 

exploratie, redeneren, ontlokken van steun 
aan de omgeving

Creatief talentvol gedrag: 
• nieuwe en toepasbare oplossingen vinden

Taak:
• creativiteitsontlokkend



De creatieve cyclus (SLO)



Onderzoeksdesign ontwerpstudie



Onderzoeksdesign effectstudie
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