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Excellent onderwijs: 
ontwikkelen van talent en betrokkenheid



Met veel plezier kijk ik terug op de opening van het 
schooljaar 2013/2014 op donderdag 12 september 2013 in 
de Nieuwe Kerk in Den Haag. Fijn dat u erbij was.

De opening van het schooljaar is een ijkpunt voor ieder 
die meewerkt aan het Haagse onderwijs. Een gemeen-
schappelijk vertrekpunt van mensen die het beste in 
kinderen en jongeren naar boven willen halen. 

Om  nog even te kunnen terugblikken op deze geslaagde 
middag, bied ik u dit boekje aan met de lezing van  
Monique Volman. Inspirerend, met genoeg stof tot  
nadenken.

Kinderen en jongeren hebben vaak onvermoede talenten. 
Iedereen moet in het leven de kans krijgen zijn talenten 
optimaal te ontplooien. De plek waar dat bij uitstek kan, 
is op school. Goed onderwijs daagt mensen uit, is op 
zoek naar het unieke in ieder mens en geeft die kwaliteit 
de ruimte. Goed onderwijs is een ontdekkingsreis voor 
leerlingen en leraren. Wat mij betreft is de belangrijkste 
taak van het onderwijs: iedereen de kans geven het beste 
uit zichzelf te halen. En daar kun je niet vroeg genoeg 
mee beginnen. 

Wij willen met elkaar het talent in deze stad de ruimte  
geven. En daarom durven we de lat hoog te leggen: het 
best denkbare onderwijs, voor ieder Haags kind. Dat is  
en blijft mijn ambitie. En ik weet dat dat ook de uwe is. 

Graag zie ik u volgend jaar bij de opening van het  
schooljaar 2014/2015 op donderdag 11 september 2014 in 
de Nieuwe Kerk. Noteert u de datum alvast in uw agenda?  
Ik beloof u dat het weer een inspirerende middag zal 
worden.

Ingrid van Engelshoven
wethouder Onderwijs en Dienstverlening
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‘Excellent onderwijs: 

ontwikkelen van talent en betrokkenheid.’ 

Zo luidt de titel van de lezing die hoogleraar 

Monique Volman op 12 september 2013  

hield ter ere van de opening van het Haagse 

schooljaar. 

Haar bevlogen verhaal verdient een groot  

publiek. Daarom presenteren we met trots  

haar lezing in de vorm van deze brochure.  

We hopen dat het alle onderwijsprofessionals  

in Den Haag - en daarbuiten - inspireert.



Om te beginnen wil ik de organisatie bedanken voor 

de uitnodiging om hier te komen spreken. ‘Talent-

ontwikkeling’ is een belangrijk thema dat vaak cen-

traal staat in de jaarlijkse Haagse onderwijslezing 

en waar ook ik me graag mee bezighoud. 

Samenlevingen staan op dit moment wereldwijd voor ingewikkelde 
problemen, die de komende jaren niet zomaar opgelost zijn. Om die 
problemen aan te pakken, of ze te helpen verdragen, is talent nodig. 
Dat talent moet ontwikkeld worden; jonge mensen moeten kennis en 
vaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen verder te werken 
waar de generatie voor hen gebleven is. Maar talentontwikkeling is 
ook een lastig thema. Aan de ene kant is iedereen het er wel over 
eens: talentontwikkeling, daar ís onderwijs voor, wie kan daar nou 
moeilijk over doen? Aan de andere kant is er veel spraakverwarring 
over talentontwikkeling, ook in de onderwijswereld. Mensen lijken 
het eens te zijn, maar bedoelen verschillende dingen. In deze lezing 
ga ik dus maar eens wél moeilijk doen over talentontwikkeling. 

Om te beginnen wil ik u in gedachten meenemen naar een aantal 
scholen waarmee ik de afgelopen jaren in onderzoek heb samenge-
werkt en die talentontwikkeling hoog in het vaandel hebben staan. Er 
gebeuren mooie dingen én talentontwikkeling heeft er verschillende 
betekenissen. De kern van mijn lezing gaat over een viertal onderbe-
lichte aspecten van talentontwikkeling. In het Nederlandse onderwijs-
beleid wordt steeds meer de nadruk gelegd op talent in termen van 
individuele excellentie. Mijn stelling is dat daarmee belangrijke aspec-
ten of interpretaties van talentontwikkeling worden verwaarloosd. 
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‘Teveel nadruk op individuele excellentie’



Geen mopperverhaal
Ten eerste is er op scholen, naast het ontwikkelen van kennis en vaardig-
heden, vaak weinig aandacht voor het ontwikkelen van betrokkenheid bij 
wat je leert, van de wil om iets met die kennis en vaardigheden te doen. 
Ik zou ontwikkeling van talent graag uitbreiden met ontwikkeling van 
‘betrokkenheid’. 

‘We vertellen kinderen en jongeren te weinig dat 
 iedereen talent heeft’

Ten tweede wordt talent vaak gezien als iets bijzonders, iemand kan iets 
wat anderen niet kunnen. Zo bezien zijn er maar weinig talenten. Ik 
vind dat we kinderen en jongeren veel te weinig vertellen dat iederéén 
talenten heeft, dus ook zij. Ten derde zijn er kinderen wier talenten niet 
herkend worden omdat ze een andere achtergrond of cultuur hebben 
dan hun leraren. Er is onderzoek dat laat zien dat we veel meer gebruik 
kunnen maken van de buitenschoolse bronnen van talent van leerlingen. 
En tot slot: talent is niet iets dat je hebt of niet. Je moet het onderhou-
den. Maar niet alle jongeren worden op school voorbereid op levenslang 
talent ontwikkelen. Mijn laatste punt is een pleidooi om daar meer 
aandacht voor te hebben. 

‘Soms wordt talent niet herkend bij kinderen’

Dit wordt geen mopperverhaal. Eigenlijk ben ik heel enthousiast over 
wat er op veel scholen gebeurt. Het kan alleen altijd nog veel beter.  
Ik zal suggesties doen hoe het beter kan, soms op basis van onderzoek, 
soms op basis van theorie of voorbeelden van elders. Samen zijn dat 
ingrediënten voor wat ik ‘excellent onderwijs’ vind. 

TALENT ONTWIKKELEN

Veel mensen beschouwen talent als een gegeven eigenschap die bepaalt 
hoe ver leerlingen het in hun onderwijs-, sport-, of muziekcarrière 
zullen schoppen. Het idee van talentontwíkkeling is al een hele vooruit-
gang vergeleken bij talent in de zin van ‘je hebt het of je hebt het niet’. 
Onderwijsmensen zien het ontwikkelen van talenten van hun leerlingen 
als hun opdracht. Twee jaar geleden was ik betrokken bij de expeditie 
‘Durven Delen Doen’. Daarin werkten onder andere elf scholen samen 
met onderzoekers aan talentontwikkeling (Ledoux & Volman, 2011). 

‘Durven Delen Doen’
De scholen verstonden daar verschillende dingen onder, op sommige 
scholen ging het om ‘uit een leerling halen wat erin zit’; dat noemden 
we ‘presteren naar vermogen’. De nadruk ligt dan op het cognitieve do-
mein, en op het verbeteren van de prestaties van leerlingen, vaak in het 
bijzonder van de leerlingen die - om verschillende redenen - een risico 
lopen op onderpresteren. Aan de ene kant zijn dat de leerlingen met een 
andere moedertaal, een zwakkere sociale achtergrond, of een leer- of 
ontwikkelingsprobleem. Maar dit geldt ook voor leerlingen voor wie 
school niet uitdagend genoeg is, zoals hoogbegaafde leerlingen. 

In de tweede betekenis, die we ‘veelzijdige talentontwikkeling’ noemden, 
was het uitgangspunt dat onderwijs moet bijdragen aan de ontwikke-
ling van een breed scala van talenten. Naast cognitief talent is hier veel 
aandacht voor sociaal, creatief en sportief talent. Eén van de scholen 
werkte bijvoorbeeld aan maatschappelijke projecten, een andere school 
organiseerde het curriculum rond kunst en cultureel erfgoed. 

In de derde betekenis ging het erom leerlingen te helpen hun talenten 
te ontdekken; deze scholen boden activiteiten aan die leerlingen hielpen 
ontdekken waar ze goed in waren en wat bij ze paste. Ook inzicht krij-
gen in eigen sterke en zwakke punten was een doel. Eén van de scholen 
liet leerlingen bijvoorbeeld met portfolio’s werken, een andere school 
organiseerde verschillende keuzemogelijkheden in het curriculum.

‘Zie talentontwikkeling breder dan alleen aandacht voor 

de beste leerlingen’
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‘Talent moet je onderhouden’



Brede talentontwikkeling
Wat de afgelopen jaren opvalt, is dat de interpretatie van talentontwik-
keling behoorlijk is versmald. Bij talentontwikkeling denken veel men-
sen nu aan ‘de lat hoog leggen’, excellentie. Daar is op zich niks tegen, 
maar er zijn redenen om talentontwikkeling breder te zien dan alleen 
aandacht voor de 20% beste leerlingen. Kinderen ontwikkelen zich niet 
door duwen en trekken, het is geen kwestie van de lat hoger leggen en 
dan een beetje harder duwen. Als beleidsmakers daar te licht over den-
ken, zitten scholen straks met een onmogelijke opdracht. 

BETROKKENHEID 

In mijn oratie twee jaar geleden, heb ik mijn bezorgdheid geuit over 
de risico’s van een nadruk op betere leerprestaties in de zin van hogere 
toetsscores zoals verschraling, strategisch gedrag en ontmoediging van 
degenen die geen hoge scores halen (Volman, 2011). Dat kan ook het 
neveneffect zijn van een te smalle opvatting van talentontwikkeling. Ik 
heb toentertijd ook gepleit voor betrokkenheid als resultaat van onder-
wijs. Onderwijs heeft niet alleen als doel te zorgen dat leerlingen op het 
examen veel weten, maar ook dat leerlingen met de kennis en vaardighe-
den die ze verwerven, iets kunnen en willen doen en zich daar verant-
woordelijk voor voelen. 

‘Talentontwikkeling is meer dan het produceren van goede cijfers’

Veel scholen vinden dat belangrijke onderwijsdoelen. Ze beschouwen 
talentontwikkeling als meer dan het produceren van goede cijfers. Ze 
werken aan zelfvertrouwen, respect, verantwoordelijkheidsgevoel en be-
reidheid tot dialoog. Maar dit zijn leerresultaten die niet tot uitdrukking 
komen in scores op gangbare toetsen en ze zijn daarmee soms moeilijk 
te verantwoorden. In de VS hebben mensen als Martha Nussbaum 
(2010) en Diana Ravitch (2010) inmiddels gewezen op de gevaren van 
een smalle opvatting van waar onderwijs voor is: vorming wordt ver-
waarloosd.  Ik ben zelf bang dat we, terwijl we denken te werken aan een 
plaats in de top vijf van kenniseconomieën, een generatie creëren met 
een gebrek aan betrokkenheid bij de samenleving. Aan de bovenkant van 
de hiërarchie creëren we toptalenten, die altijd gehoord hebben dat ze 
het neusje van de zalm zijn en die vooral gericht zijn op hun eigen suc-
ces. Aan de onderkant ontstaat een groep, die heel goed weet dat ze geen 
toptalenten zijn en voor wie het moeilijk is om leren op school als zinvol 
te zien. Voor beide groepen geldt: hoe houd je ze betrokken, als leerling 
maar ook als burger?
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‘Kinderen ontwikkelen zich niet door duwen en trekken’

‘Creëer geen generatie met een gebrek aan betrokkenheid 
 bij de samenleving’



Veel onderwijskundigen houden zich bezig met die eerste vraag: hoe 
houd je leerlingen betrokken bij leren, hoe bewerkstellig je intrinsieke 
motivatie? (Van der Veen & Peetsma, 2009). Dat is heel belangrijk en het 
heeft veel interessante en zinnige resultaten opgeleverd, maar ik leg nu 
een iets ander accent: hoe zorg je dat leerlingen zich betrokken voelen 
bij wát ze leren, gemotiveerd zijn om hun talenten in te zetten voor een 
groter geheel? Want wat heb je eraan als leerlingen met succes een stapel 
boeken doorwerken, maar nauwelijks betrokken raken bij wat daar in 
staat? Na het eindexamen nemen ze de bus naar een warm oord om alle 
verworven kennis er zo snel mogelijk met veel bier weer uit te spoe-
len: ‘heerlijk, nooit meer Frans lezen, nooit meer scheikunde!’ Ook de 
cito-vaardigheden vervagen. Tegen de tijd dat leerlingen in een vervolg-
opleiding zitten, kan bijna niemand meer delen door kommagetallen of 
van centimeters naar hectares rekenen. Dat komt door een gebrek aan 
onderhoud, maar ook door een gebrek aan werkelijke betrokkenheid 
bij waar het om gaat bij deze vaardigheden. Die betrokkenheid moet je 
ontwikkelen. Ook dat is talentontwikkeling. Maar het is een aspect van 
talentontwikkeling waar we te weinig aan doen. 

Geen kunstjes
Om talent met betrokkenheid te ontwikkelen zouden we meer kun-
nen doen. Hoe? Daar wil ik wat uitgebreider bij stilstaan, want het is 
het onderwerp waar een groot deel van mijn onderzoek betrekking 
op heeft (Volman, 2011). Om te beginnen kunnen we leerlingen laten 
ervaren dat kennis en vaardigheden die je op school leert, geen kunstjes 
zijn die je leert omdat volwassenen hebben bedacht dat dat nuttig voor 
je is. Wat je op school leert zijn de oplossingen die eerdere genera-
ties voor hun problemen of vragen hebben gevonden (de stelling van 
Pythagoras), of hun manieren om om te gaan met problemen waar 
niet echt oplossingen voor zijn (dat is wat we bijvoorbeeld van kunst of 
literatuur kunnen leren). 

We kunnen leerlingen ook uitnodigen om méé te denken over vragen 
en problemen (oude en actuele) en om mee te werken aan oplossin-
gen daarvoor: de opwarming van de aarde, de vraag hoe je een mooie 
houtverbinding maakt of hoe je de laatste levensfase van oude mensen 
aangenaam kunt maken. We laten jongeren te weinig ervaren dat mee 
kunnen werken aan het beantwoorden van zulke vragen en het oplos-
sen van zulke problemen, uiteindelijk de bedoeling is van naar school 
gaan. En dat dáár al die kennis en vaardigheden voor nodig zijn. In 
één van onze projecten organiseerden vmbo-leerlingen bijvoorbeeld 
een koffieochtend voor ouderen (Boersma, ten Dam & Volman, 2009). 
Door de leerlingen gezamenlijk de verantwoordelijkheid te geven voor 
het organiseren van zo’n betekenisvolle activiteit, probeerden we hen 
de waarde van allerlei beroepsgerichte vaardigheden te laten ervaren. 
Maar er werd ook gerekend, bijvoorbeeld bij het bakken van de koekjes 
en geschreven zoals bij het optekenen van de levensverhalen van de 
gasten. Om misverstanden te voorkomen: het gaat hier niet om ‘leuker’ 
onderwijs (ook al is dat meegenomen), het is onderwijs waarmee we 
proberen te komen tot leerresultaten die leerlingen als betekenisvol 
ervaren en waarbij ze zich betrokken voelen.

‘Je talenten inzetten voor een groter geheel’
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Van betekenis
Leerlingen willen altijd graag horen ‘wat je moet weten’. Dat geldt ook 
voor veel van mijn eigen studenten aan de universiteit. Hun betrokken-
heid betreft dan vooral de toets of het tentamen. Maar om te zorgen dat 
leerlingen betrokken raken bij wat ze op school aan kennis en vaardighe-
den krijgen aangeboden, is het belangrijk om niet alleen te benadrukken 
‘wat je moet weten’, maar ook te laten zien waar problemen, vragen en 
meningsverschillen liggen. Bovendien is het de kunst leerlingen uit te 
dagen daar hun eigen vragen over te formuleren en eigen antwoorden of 
oplossingen voor te vinden. 

Tot slot pleit ik ervoor om leerlingen op school niet alleen te laten zien 
dat kennis en vaardigheden de moeite waard zijn, maar ze ook de erva-
ring mee te geven dat het ertoe doet wat zij met die kennis en vaardighe-
den doen. Dat zij zelf van betekenis zijn en kunnen zijn. Dat is iets wat 
leerlingen op school maar zelden ervaren. En dat geldt zeker voor de 
minder talentvolle leerlingen. 

ELK TALENT TELT

Zo kom ik op een tweede interpretatie van talent die verwaarloosd 
dreigt te worden door een nadruk op excellentie en talent in termen van 
hoge prestaties. 

‘Onze samenleving heeft allerlei soorten talent nodig’

Onze samenleving heeft allerlei soorten talent nodig. Maar de nadruk 
op prestaties in een beperkt aantal vaardigheden, brengt met zich 
mee dat kinderen vooral vanuit het perspectief van hun prestatiescore 
worden bekeken en zichzelf ook zo gaan bekijken. Ik vind het triest 
dat kinderen van 11 de citoscores van de hele klas kunnen opnoemen. 
Ik vind het terecht dat kinderen met goede prestaties trots zijn. Goede 
leerlingen, briljante wetenschappers en slimme bestuurders in den dop 
mogen gekoesterd worden en het is belangrijk dat leerlingen met talent 
gestimuleerd worden zich optimaal te ontwikkelen. Maar juist zij zou-
den mee moeten krijgen dat het niet alleen de leerprestatie is die je tot 
een topper maakt, maar vooral wat je ermee doet: word je een verant-
woordelijke wetenschapper en een integere bestuurder? 

‘Toptalent omvat meer dan een hoge citoscore’
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‘Kennis en vaardigheden als betekenisvol ervaren’



Vmbo-leerling
Aan de andere kant is er een groep leerlingen die geen hoge score haalt 
en die we helemaal niet in termen van talent bekijken en aanspreken. De 
sociologen Evelien Tonkens en Tsjalling Swierstra (2008) schreven een 
boek over de grenzen van het meritocratisch ideaal. Ze laten zien dat 
naarmate presteren volgens een eendimensionale prestatienorm meer 
wordt benadrukt, het voor de groep met lage scores moeilijker wordt iets 
te vinden waar ze hun zelfrespect aan kunnen ontlenen. Lenie van den 
Bulk (2011) liet in haar proefschrift zien dat jongeren in het vmbo heel 
goed weten dat ze onderaan de ladder staan en ze beschrijft hoe deze 
leerlingen strategieën ontwikkelen om daarmee te leven: ze zeggen dat 
ze nou eenmaal niet zo van leren houden. Maar ze kunnen nauwelijks 
iets noemen waar ze zichzelf goed in vinden. Er zijn ook onderzoeken, 
bijvoorbeeld dat van Bowen Paulle (2005), die laten zien dat een deel 
van de jongeren hier níet mee kan leven en meer destructieve strategieën 
ontwikkelen: ze ondermijnen de gang van zaken op school en ondergra-
ven daarmee uiteindelijk ook hun eigen mogelijkheden. Terwijl havo- en 
vwo-leerlingen in het onderzoek van Lenie van den Bulk zichzelf zagen 
als mensen die een bijdrage aan de samenleving gaan leveren, dachten 
leerlingen in het beroepsonderwijs niet zo over zichzelf. 

Ik vraag me af waarom we deze jongeren niet laten ervaren dat ook hun 
talenten op prijs worden gesteld. Elk talent telt. Jij kunt iets betekenen, 
als je die talenten ontwikkelt. Je kunt de verkoper in de computerwinkel 
worden die maakt dat klanten vrolijk de deur uit gaan, de dakdekker die 
een mooie oplossing voor de afvoer van regenwater bedenkt of de ver-
zorgster die de laatste levensjaren van oude mensen kleur geeft. Bijdragen 
aan de samenleving kunnen oplossingen zijn voor technische vraagstuk-
ken en voor maatschappelijke problemen, maar ook bijdragen aan plezier, 
schoonheid en troost. Hoge leerprestaties halen zijn niet het talent van 
elke leerling. Maar de ervaring zelf van betekenis te zijn, ligt binnen het 
bereik van leerlingen met alle soorten van talent, of dat nou een ambach-
telijk of een academisch talent is. 

VERBORGEN BRONNEN VAN TALENT

Een derde element waar ik aandacht voor wil vragen en waarvan ik denk 
dat het de laatste tijd onder druk staat, zijn de verborgen bronnen van 
talent van leerlingen. Kinderen ontwikkelen ook allerlei talenten voor 
ze naar school gaan en in situaties buiten school. Dat doen ze thuis, op 
straat, in de sportclub, in de kerk of de moskee en achter de computer. 
Maar vaak is dat talent waar we weinig aandacht voor hebben. 

‘Voor verborgen bronnen van talent hebben we weinig aandacht’

Een smalle invulling van wat leeropbrengsten zijn en de druk om daar 
zo goed en zo snel mogelijk aan te voldoen brengt met zich mee dat de 
nadruk ligt op talenten die bijdragen aan meetbare resultaten. Het brengt 
een ‘deficiet’ benadering met zich mee ten aanzien van leerlingen die om 
welke reden dan ook niet zo snel tot die meetbare resultaten komen.  
We bekijken ze vooral in termen van wat er aan ze ontbreekt. De nadruk 
op ‘de lat in de hoogte’, waar zoveel mogelijk leerlingen over moeten, 
haalt de aandacht weg bij wat leerlingen al kunnen en weten en wat ze 
buiten school meemaken. Dat speelt des te sterker als dat buitenschoolse 
leven voor de leerkracht onbekend is, omdat er sprake is van een klasse- of 
cultuurverschil tussen leerling en leerkracht. 

‘Cultuurverschillen tussen leerling en leerkracht’

‘Risicoleerlingen’
In de Verenigde Staten heeft hoogleraar Luis Moll (Gonzales, Moll & 
Amanti, 2005) zijn levenswerk gemaakt van de gedachte dat scholen veel 
meer gebruik zouden moeten maken van de funds of knowledge van kin-
deren en hun kennisbronnen. Vooral bij migrantenkinderen is het risico 
aanwezig dat die onzichtbaar blijven voor de leerkracht. Zijn werk gaat 
over Mexicaanse migranten in de VS. Hun kinderen worden op school 
gezien als risicoleerlingen met een achterstand en gebrekkige taalvaardig-
heden. Hij liet leerkrachten onderzoek doen in de Mexicaanse gemeen-
schappen waar hun leerlingen deel van uitmaken. Daardoor ontdekten ze 
wat een rijkdom aan talent daar verborgen was. Juist omdat deze mensen 
in moeilijke omstandigheden moesten overleven, was het heel gebruike-
lijk om kennis en vaardigheden met elkaar te delen, bijvoorbeeld op het 
gebied van auto’s of apparaten repareren, opvoeding of geneeskrachtige 
kruiden. De kinderen kwamen daar al van jongs af aan mee in aanraking. 
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‘Bijdragen aan plezier, schoonheid en troost.’



Competent
Het uitgangspunt van Luis Moll is dat kinderen in principe competent 
zijn en als ze op school komen al talenten hebben ontwikkeld, gebaseerd 
op de ervaringen die ze in hun eerdere leven hebben opgedaan. Leer-
krachten hebben echter vaak geen weet van de buitenschoolse ervarin-
gen van leerlingen. Daardoor is de kans groot dat wat deze kinderen 
weten en kunnen op school onderschat wordt. De kennisbronnen en 
ervaring waarover ze beschikken worden niet aangeboord om op voort 
te bouwen. Dat heeft bovendien als neveneffect dat kinderen op school 
de ervaring hebben dat wat zij kunnen en meemaken, niet van betekenis 
wordt gevonden.

Aansluiting vinden
Dat is natuurlijk helemaal niet de boodschap die leerkrachten wíl-
len geven. Voor hen is het heel lastig om aan te sluiten bij leerlingen 
die een andere achtergrond hebben dan zijzelf. Je weet niet wat deze 
kinderen aan ervaringen mee naar school nemen, wat ze thuis zingen 
en welke verhalen daar verteld worden. Moll liet leerkrachten daar dus 
naar op zoek gaan en er vervolgens onderwijs omheen maken. Er zijn 
prachtige projecten beschreven waarin klassen bijvoorbeeld werkten 
rond het thema ‘Mexicaans snoep’, met daaraan gekoppeld activiteiten 
als ingrediënten vergelijken, een discussie over zoet en zout en gezond 
eten, een baksessie met veel meten en wegen en snoepverkoop waarbij 
flink gerekend werd. Een positieve ervaring voor de Mexicaanse leer-
lingen, omdat er gebruik werd gemaakt van hun kennisbronnen en een 
positieve ervaring voor de hele klas, omdat iedereen plezier had en veel 
leerde (Volman, 2012). De vertaling naar de Nederlandse situatie is hier 
natuurlijk niet zomaar gemaakt, met klassen waar niet één, maar tien 
communities bij horen of leerlingen van wie het gezin eerder geïsoleerd 
is, dan deel van een gemeenschap. Eén van mijn onderzoekswensen is, 
op basis van dit gedachtengoed, te zoeken naar manieren om in Neder-
landse klassen te werken met zulke kennisbronnen. 

De Haagse Onderwijs Prijs wordt 
jaarlijks uitgereikt aan een school of 
opleiding die zich bijzonder verdien-
stelijk heeft gemaakt op het gebied 
van talentontwikkeling.
Dit jaar werd de prijs uitgereikt door 
de wethouder van onderwijs Ingrid 
van Engelshoven aan Loes Jansen 
van het ROC Mondriaan, dat won 
met het project Het Rode Dorp. 
Maar liefst 127 arbeiderswoningen 
zijn door studenten van het ROC 
Mondriaan gerenoveerd tot studen-
tenwoningen. Studenten kregen de 
kans om hun talent in de praktijk 
optimaal te ontwikkelen. Een bijzon-
der project voor studenten door 
studenten.

Meer informatie? Kijkt u op: 
www.openingschooljaardenhaag.nl/
onderwijsprijs
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‘Leerkrachten hebben vaak geen weet van de

 buitenschoolse ervaringen van leerlingen’



TALENTONTWIKKELING IS NOOIT KLAAR 

Het laatste aspect van talentontwikkeling waar ik het vanmiddag over 
wil hebben is dat talentontwikkeling nooit klaar is. Dat is nog sterker het 
geval dan vroeger. De kennissamenleving maakt het nodig dat mensen 
hun leven lang blijven leren. Dat vraagt van scholen dat ze leerlingen 
afleveren met het vermogen en de wil om te blijven leren. Maar op het 
ontwikkelen van dat levenslange talent, bereiden we leerlingen helemaal 
niet zo goed voor. In ieder geval niet álle leerlingen. Voor een deel van 
de leerlingen is eerder het omgekeerde het geval. 

Leeridentiteit
Er is steeds meer onderzoek dat laat zien dat leerlingen, naast kennis 
en vaardigheden, op school ook hun identiteit ontwikkelen: ze doen 
ervaringen op die hen mede maken tot de mensen die ze zijn. En vooral 
de leerling die ze zijn: ze ontwikkelen een ‘leeridentiteit’ (Coll & Falsafi, 
2010; Wortham, 2006). Op school leren kinderen en jongeren veel over 
wat leren is, waar het goed voor is en over wat voor leerling ze zelf zijn. 
Maar dat gebeurt vooral impliciet en onbewust. Het is niet iets waar 
scholen een beleid op hebben en maar weinig leraren zien het als onder-
deel van hun professionele verantwoordelijkheid hier expliciet iets aan te 
doen. Als het een beetje tegen zit, leren leerlingen dan bijvoorbeeld dat 
vragen iets is wat kinderen doen die het niet gesnapt hebben, dat leren 
iets is dat je doet omdat volwassenen dat nou eenmaal nuttig vinden, en 
dat jij zelf geen talent voor leren hebt. 

‘Een leeridentiteit ontwikkelen, gebeurt vooral impliciet en  

 onbewust’

Ook de resultaten van de studies van Van den Bulk en Paulle die ik 
eerder noemde kun je in deze termen interpreteren. Ze laten zien dat 
veel jongeren een ongunstige leeridentiteit opbouwen. Terwijl school 
bedoeld is om te leren en te leren leren, pikken zij boodschappen op 
over zichzelf die juist op gespannen voet staan met levenslang je talenten 
willen blijven ontwikkelen. Zelf heb ik jarenlang onderzoek gedaan naar 
sekseverschillen in het onderwijs (dat was in de tijd dat meisjes nog ‘het 
probleem’ waren). In één van die onderzoeken zagen we hoe leerlingen 
elkaar en zichzelf ervan overtuigden dat techniek een jongensvak was en 
verzorging een meisjesvak, terwijl die vakken destijds juist in de basis-

vorming werden ingevoerd om alle leerlingen een basis te geven op die 
(van oorsprong seksegekleurde) terreinen (Volman & ten Dam, 2007). 
Niemand wilde het en toch gebeurde het. Het is heel belangrijk om vat 
op dit soort impliciete processen te krijgen. En als onderwijskundige 
wil je er ook iets aan doen.

‘Positieve leeridentiteiten ontwikkelen’

Levenslang leren
Ik denk dat we in het onderwijs veel meer aandacht zouden moeten 
besteden aan het ontwikkelen van de wens en het vermogen tot levens-
lang leren bij leerlingen. Dat vraagt, naast een basis van vakinhoudelijke 
kennis en vaardigheden, studievaardigheden en een positieve houding 
ten aanzien van leren, ook een positieve leeridentiteit: jezelf zien als 
iemand die in staat is om te leren en voor wie leren de moeite waard 
is. Hoe je daar op school aan kunt werken, is een lastige vraag, zeker 
als het gaat om leerlingen die geen talenten zijn in de klassieke zin van 
het woord. Een gedeelte van het antwoord is te vinden in het begin van 
mijn verhaal. Maar veel weten we hier nog niet over en ik zou er graag 
meer onderzoek naar doen. Ik zou bijvoorbeeld graag onderzoeken hoe 
de leeridentiteiten van leerlingen in verschillende schooltypen zich ont-
wikkelen (vmbo, havo, vwo, maar ook bijvoorbeeld regulier, Montesso-
ri, Vrije School)? Hoe zit het met verschillen tussen meisjes en jongens? 
Zijn er verschillen tussen landen met verschillende onderwijssystemen, 
waar andere keuzen zijn gemaakt wat betreft het moment van selectie 
of beroepsgerichtheid? Heeft het huidige onderwijsdiscours  over ‘hoge 
latten’ en ‘toptalent’ invloed op de leeridentiteiten van leerlingen? En 
uiteindelijk natuurlijk: Hoe kunnen we bevorderen dat leerlingen posi-
tieve leeridentiteiten ontwikkelen en zichzelf gaan zien als levenslange 
leerders? 
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‘Jezelf zien als iemand die in staat is om levenslang te leren’



CONCLUSIE

Samenvattend:

Talent is niet alleen een kwestie van veel weten of veel kunnen; talent 
is pas de moeite waard als  je ook bereid bent er iets mee te doen dat 
bijdraagt aan een groter geheel. Dat vereist dat we in het onderwijs aan-
dacht besteden aan betrokkenheid van leerlingen bij wat ze leren, en dat 
ze dat gaan zien als zaken die nodig zijn om iets te kunnen bijdragen. 

Er is een groep leerlingen die we niet in termen van talent aanspreken. 
Dat wordt sterker naarmate we meer accent leggen op presteren, scores 
en het belang van de top. We zouden meer leerlingen moeten laten erva-
ren dat ook hun talent telt.

Er is talent dat op school niet gezien en niet aangesproken wordt, omdat 
we het niet kennen en herkennen. We moeten meer oog hebben voor en 
gebruik maken van de kennisbronnen waaruit leerlingen buiten school 
putten en de talenten die ze buiten school ontwikkelen.

Een te groot deel van de leerlingen ontwikkelt op school ongunstige 
leeridentiteiten: ze gaan leren zien als iets vervelends waar ze ook nog 
eens niet goed in zijn. We zouden meer aandacht moeten besteden aan 
het ontwikkelen van eigenschappen bij leerlingen die hen voorbereiden 
op een leven lang talent ontwikkelen. 

Excellent onderwijs
Bij talentontwikkeling gaat het mij dus niet alleen om excellente leer-
lingen. Als onderwijskundige denk ik liever met scholen na over hoe 
excellent onderwijs eruit kan zien. 

Ik droom van onderwijs:

waar verschillende latten, precies zo hoog worden gelegd dat elke leerling 
kan presteren naar haar of zijn vermogen;

dat leerlingen laat ervaren waar het leren van de kennis en vaardigheden 
op school uiteindelijk voor bedoeld is; 

dat leerlingen laat ervaren dat hun talenten en wat zij in te brengen heb-
ben in de samenleving, worden gewaardeerd;

dat oog heeft voor wat leerlingen buiten school leren; 

dat leerlingen laat inzien dat ze hun talent moeten en kunnen blijven 
ontwikkelen. 

Dat vraagt veel van leraren. Maar het maakt het beroep van leraar ook 
interessant en aantrekkelijk. Ik denk dat het is waar velen van u dagelijks 
aan werken, maar het kan altijd beter. Excellent onderwijs, het lijkt soms 
op duwen en trekken, maar het ís complex werk dat vraagt om vakkennis, 
creativiteit en betrokkenheid. Het vaagt om putten uit persoonlijke en 
culturele bronnen en het vraagt om veelzijdig talent dat steeds onderhou-
den wordt. Je zou bijna zeggen: dat vraagt om excellente leraren.

‘Excellent onderwijs vraagt om vakkennis,  
 creativiteit en betrokkenheid’
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‘Dat vraagt om excellente leraren’
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Opening Haagse schooljaar 2014/2015: 11 september 2014

De opening van het Haagse schooljaar 2014/2015 vindt plaats op don-
derdag 11 september 2014. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? 
We openen dan opnieuw met veel genoegen het Haagse schooljaar, in de 
Nieuwe Kerk in Den Haag.

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst reiken we de Haagse Onderwijs Prijs 
uit voor talentontwikkeling in het onderwijs. We hopen van harte dat u 
hierbij aanwezig bent om dit te vieren en gezamenlijk het nieuwe schooljaar 
in te luiden.
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