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Uit het Internationaal Verdrag voor de
Rechten van het Kind:
Artikel 28 – Ieder kind moet naar school kunnen gaan. In ieder geval moet
ieder kind gratis naar de basisschool kunnen.
Artikel 29

– Ieder kind heeft recht op het ontwikkelen van zijn of haar
talent(en) & Onderwijsdoelen zorgen ervoor dat je dingen leert die je nodig
hebt om als mens prettig te kunnen leven.
Kijk op www.kinderrechten.nl of
lees het boek: Nu of ooit - Arend van Dam & Alex de Wolf – ISBN 9789000320752

SIEN

plakt beide artikelen aan elkaar en zet cultuureducatie in als middel
om (brede) kerndoelen te kunnen behalen.

GA MEE!

REIS JE MEE?

Reizen is leuker dan als je denkt…!
Reizen is leuker als je ANDERS denkt…!
Of het nu gaat om de reisbestemming, het gezelschap waarmee je reist of de
route die je uitstippelt, of je alleen reist, met een bekende of onbekende
partner, of je nu meer wilt weten over de ontwikkeling van kinderen en de
rol van cultuureducatie & 21st century skills hierbij, of je een denker, een
doener of een dromer bent… – wij nodigen je uit om, bij de start van deze
reis, anders te denken, anders te doen én dit met de wereld te delen.

Stel je voor dat je meereist...
Pak je koffer met (professionele) bagage, haal diep adem, maak je hoofd leeg
en kijk eens rond – WAT ZIE JE? - WAT DENK JE? - WAT DROOM JE? -

WAT DOE JE?

Of:
Stel je voor dat je de reis maakt ten dienste van
de ander...
‘Onze eerste vraag dient te luiden: Wat hebben
kinderen nodig?… Meteen gevolgd door: En hoe
kunnen we hieraan tegemoet komen?’
Als we vanuit dit punt vertrekken zullen we in een compleet andere
omgeving terechtkomen, dan als wij gevraagd zouden hebben: ‘Hoe
krijg ik kinderen zo ver dat zij doen wat ik wil?’

Pak je koffer met (professionele) bagage, haal diep adem, maak je hoofd leeg
en kijk eens rond – WAT VRAGEN KINDEREN AAN JOU OM TE ZIEN, TE

DENKEN, TE DROMEN EN TE DOEN?
Om op die vraag antwoorden te vinden,
is al een reis op zich – die reis begint vandaag!

Alﬁe Kohn Amerikaans psycholoog & auteur
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WAT WE GEVEN
Ik ga op reis en neem mee…
Naast persoonlijke & professionele bagage, is er deze Reiskoffer, met daarin:
• een portie informatie: om te lezen, te weten of om even iets op te zoeken
• een handvol feiten & weetjes: voor de fun, voor de noodzaak of om tijdens
het verjaardagsfeestje van je tante goede sier te maken
• doe–buttons: om de brug te slaan tussen denken & doen
• wat extra gereedschap: om het reisproces te verrijken
• 101 uitnodigingen om het reisproces te delen – en minstens één ander
te inspireren
• deze reisgids om uit te putten, om door uitgedaagd te worden, om te gaan
onderzoeken, om mee aan de slag te gaan, om van voor tot achter door te
werken of juist om losse thema’s voorop te zetten, om blij van te worden, om…
• ANDERS te denken, ANDERS te doen en jouw ervaringen te delen!

WAT WE VRAGEN
Ga op reis en deel jouw ervaringen met anderen
•
•
•
•
•
•
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stuur eens een kaartje
bezoek de digitale werkplaats
deel een foto
maak je reis zichtbaar op vele manieren
inspireer een ander met je reis
om er, samen met anderen, toe te doen!

SIEN Reisgids
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VOUW UIT
VOOR MEER!

1 ACHTERGRONDEN
Ken je geschiedenis

CULTUUR

1295 - 1186 v. Chr.
Muurschildering in de tombe van Seti I
in de Koningsvallei, Egypte
1888
Zonnebloemen van Vincent
van Gogh

13e eeuw
Munsterkerk Roermond
550 - 577
Hoofd van Boeddha,
Noordelijke Qi dynastie

300.000 – 150.000 v. Chr.
Vuistbijlen

17.000 jaar oud
Muurschilderingen in
de grotten van Lascaux,
Dordogne, Frankrijk
0

ONDERWIJS

(op lijst van
cultureel erfgoed).

130 v. Chr.
Venus van Milo

1508 – 1512
Michelangelo,
Sixtijnse Kapel

Rond 1455
Boekdrukkunst
1500

1000

1977
Allereerste digitale animaties
o.a. in Close encounters of
the third kind

Rond 1920
Rietveldstoel

1874
Het Kinderwetje van
Van Houten
1866
Invoering algemene
spelling

1916
De eerste
montessorischool

1923
Eerste vrije school
naar Rudolf Steiner

Rond 2012 / 2013
Smart Highway
Daan Roosegaarde

1978
Sjef Diederen
Geneet van ‘t laeve
(Limburgse volkszanger)
1975

1950

1993
1e collectie
‘Victor en Rolf’

Begin van de jaren ‘90
Cultuureducatie als
woord komt voor het
eerst voor

1968
Campbell’s
Soup
Andy Warhol

1900

1850

1800

1806
De introductie van
klassikaal onderwijs
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Eerste film wordt gemaakt
door Louis Le Prince en
heet Roundhay Garden
Scene

(op lijst van
cultureel erfgoed)

Rond 1200
De opkomst van de
parochiescholen

Rond 750
Oprichting van de
kloosterscholen

Klassiek Ballet

1816
Camera
Obscura

1635
Kasteel Eijsden
500 – 1453
Byzantijnse architectuur

1959
Oprichting
Nederlands
Danstheater

2000

1986
Ontstaan mammoetwet

1950
Specialisatie van
bijzonder onderwijs

2014

1 augustus 2014
Wet Passend Onderwijs
Wet Transitie Jeugdzorg
& Arbeidsparticipatie

1857
De Onderwijswet
1848
In de grondwet
werd de vrijheid van
onderwijs opgenomen
1839
Het gebruik van de
eerste schoolplaten

1900
Eerste leerplichtwet
in Nederland

1920
Wet van financiële
gelijkschakeling

1928
Eerste Daltonschool
in Nederland

1955
Het
Jenaplanonderwijs
wordt bekend in
Nederland

1985
Invoering basisschool

1 ACHTERGRONDEN
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DOEN!

JOUW EIGEN TIJDLIJN!

VOUW UIT
VOOR MEER!

JOUW EIGEN TIJDLIJN!

Plunder fotoalbums, kies favoriete poëzieversjes, lees oude rapporten of
oude verslagen, zoek die ene recensie op of die oude schoolkrant – maak
zichtbaar waar je vandaan komt én waar je naartoe gaat!

Hoe ziet de tijdlijn van jouw organisatie er uit?
Wanneer opgericht? Wat waren mijlpalen? Wat zijn de toekomstplannen?
Zet alle feiten en weetjes op je persoonlijke tijdlijn hieronder.

Maak
…van
…van
…van
…MET
…met
…van

je tijdlijn…
jezelf,
je organisatie,
de kinderen in je klas of uit je publiek,
de kinderen van je klas of uit je publiek,
bewoners uit de buurt,
dit gezamenlijk proces!
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DELEN!
www.bijsien.nl

1 ACHTERGRONDEN

Wat heb je ontdekt
en wat betekent
dit voor de reis
van morgen?
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GEZAMENLIJKE GESCHIEDENIS:
ONDERWIJS, CULTUUR EN
WETENSCHAP
1965 – 1996
Kunst en cultuur worden
elders ondergebracht;
cultuur hoort bij overheidsdomeinen als
recreatie, maatschappelijk
werk en welzijn

Omstreeks 1800
Nederland krijgt
een centraal
georganiseerde
overheid

1800
1798
Ons land krijgt een
Agentschap van Onderwijs
met de zorg voor
‘Nationale Opvoeding’

1994
Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen OCenW

Voor 1918
Onderwijs blijft een van
de aandachtsgebieden
van het ministerie van
Binnenlandse Zaken
1900

2000
1918
Ministerie van Onderwijs
Het ministerie houdt zich ook
bezig met het overheidsbeleid op
het gebied van kunst en wetenschap

2003
Ministerie OCW

Vanaf 1875
Naast de afdeling
onderwijs zijn er aparte
afdelingen voor kunsten
en wetenschappen bij
Binnenlandse Zaken

Een deel van de 20e eeuw:
Kunsten zijn onderdeel van
het Ministerie van Onderwijs

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/organisatie/geschiedenis
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2 SOORTEN & VORMEN
(H)erken de Match

TYPE CULTURELE AANBIEDERS

TYPE BASIS- EN SPECIAAL ONDERWIJS

Archieven: Instellingen met een verzameling van documenten en/of media
uit het verleden die men wenst of verplicht is te bewaren.

Openbare basisscholen: Scholen voor elk kind toegankelijk; niet
gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging.

Belangenorganisaties:

Bijzonder onderwijs:

scholen waar les gegeven wordt vanuit een
godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.

Culturele ondernemers: Zelfstandige schrijvers, kunstenaars,
artiesten, producenten, programmeurs en uitgevers.

Algemeen bijzondere scholen: scholen waar les gegeven wordt op
grond van visie over onderwijs of opvoeding. Hieronder vallen onder andere
de volgende onderwijsvormen:
Montessorionderwijs: ‘Help mij het zelf te doen’! Een kind heeft de
natuurlijke drang heeft om zichzelf te ontplooien!
Daltononderwijs: Een kind leert door het zelfstandig opdoen van kennis
en ervaring!
Jenaplanonderwijs: Een kind leert door mee te doen aan de zogenaamde
basisactiviteiten: spreken, spelen, werken én vieren!
Freinetonderwijs: Een kind zelf mee mag kiezen over wat het wil leren.
Hierdoor kan het gemotiveerd aan het werk!
Vrijeschool onderwijs: De persoonlijke ontwikkelingsweg van elk individueel
kind staat centraal. Intellectuele vermogens zijn even belangrijk als de
ontplooiing van sociale, kunstzinnige en ambachtelijke vermogens!

Ensembles: Een groep van musici die samen instrumentale of vocale muziek
ten gehore brengen.

Brede scholen:

scholen waar nauw samengewerkt wordt met andere
organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek of kinderopvang.

Informatiedienstverlening:

Scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor
speciaal onderwijs: scholen waar kinderen vragen om extra

Koren: Een koor is een groep van minimaal twaalf zangers en/of
zangeressen, doorgaans bestaande uit meerdere zangstemmen.

Organisaties die zich inzetten voor de belangen
en het behoud van een specifiek cultuurgoed.

Erfgoedlocaties (boerderijen, kastelen, kerken,
kloosters, molens): Verzamelbegrip voor gebouwen, locaties

en/of
monumenten met een cultuurhistorische waarde, zijnde boerderijen, kastelen,
kerken, kloosters, molens, tuinen en cultuurlandschappen.

Festivals & evenementen:

Een (meestal herhalend) evenement waarbij
meerdere artiesten met een cultureel aanbod van muziek, maar ook bv.
theater, dans, etc., live optreden voor publiek.

Filmhuizen:

Bioscopen die films draaien, anders dan Hollywood- of andere
mainstream kaskrakers, die in cultureel of artistiek opzicht zeer bijzonder zijn.
Instellingen die culturele informatie
aanbieden, zowel breed als over één specifiek onderwerp.

ondersteuning vanwege leer- of gedragsproblemen.

Kunstvakonderwijs:

Het geheel aan opleidingen dat zich richt op de
professionele scholing in kunst en cultuur.

WEBSITES
www.voo.nl (Vereniging Openbaar Onderwijs)
www.nationaleonderwijsgids.nl
www.dalton.nl
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www.freinet.nl
www.jenaplan.nl
www.vrijeschoolonderwijs.nl

Musea: Permanente instellingen die de materiële en immateriële
getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelen, bewaren, onderzoeken

2 SOORTEN EN VORMEN

19

en tentoonstellen en hierover informatie verstrekken voor studie, educatie
en recreatie.

Ondersteuningsdienstverlening:

Instellingen die een bepaalde vorm
van cultureel aanbod met hun diensten ondersteunen.

DELEN!
www.bijsien.nl

Wat weet je nu (meer) over de ander? Wat weet
je nog niet en heb je altijd al willen weten…?
Wat weten de kinderen én wat willen de kinderen
(nog meer) weten…?

Onderwijs aanbod en diensten:

Onderwijsinstellingen met aanbod en
diensten op het gebied van cultuur, bv. cultuureducatie.

Openbare bibliotheken: Instellingen waar boeken en andere documenten
als verzameling beheerd, geordend en beschikbaar gesteld worden.
Orkesten:

Een orkest is een groep musici met muziekinstrumenten van
allerlei soort.

Overheden: Verzamelbegrip voor (de cultuurafdelingen van)
Limburgse gemeentes.
Presentatie-instellingen & productiehuizen: Instellingen die
een bepaald cultureel aanbod presenteren en/of produceren, bv. instellingen
waar kunst tentoon wordt gesteld.
Restauratie-ateliers: Instellingen die een beschadigd of gedeeltelijk
verloren gegaan kunstvoorwerp terugbrengen in goede toestand.
Schouwburgen & theaters: Instellingen die culturele voorstellingen
en optredens vertonen en het mogelijk maken voor publiek om deze bij te wonen.

WEBSITE

Meer weten over het cultureel veld in Limburg?
Ga naar http://www.bijsien.nl/
en klik op de tab ‘cultureel veld’ onder menu ‘op de kaart’!

Veel gestelde vragen en informatie cultuurkaart
van provincie Limburg.
http://cultuurkaart.b3p.nl/cultuurkaart2/help-faq.do
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3 KERNDOELEN & SKILLS
Reizen met het (brede kern)doel voor ogen!

Onderwijs & Cultuur

bundelen krachten om samen met kinderen de wereld
mooier te maken door recht te doen aan talenten en leerstijlen van kinderen,
door creatief te onderzoeken, door betekenisvol te leren, door kennis te
delen, door…… - iedere dag weer!
Alleen of samen, in een grote of in een kleine groep, voor de fun, om een
mooi resultaat te behalen of juist met een specifiek (kern)doel voor ogen…

– van leraar tot schoolbestuurder – bewustzijn van leerresultaten, focus op
kerntaken en leren-van-elkaar zichtbaar worden.
www.poraad.nl
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het
onderwijs. Ze doet dat zowel op het niveau van de scholen en instellingen
als op het niveau van het onderwijsstelsel.
www.onderwijsinspectie.nl

KERNDOELEN ONDERWIJS
Kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het Nederlandse ministerie
van Onderwijs vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs en de
basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen
voor het onderwijsaanbod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen
opdoen. Basisscholen kiezen zelf een methode om de kerndoelen te halen.
In 1993 werden de kerndoelen voor het eerst vastgesteld. In 1998 werden de
doelen niet alleen herzien, maar werd ook bepaald dat nieuwe kerndoelen
voortaan ten minste 5 jaar zouden gelden. De nieuwste kerndoelen gelden
sinds 2009 voor het hele basisonderwijs.
De kerndoelen zijn opgedeeld in twee soorten.
Leergebiedspecifieke doelen gaan over specifieke vakken, zoals rekenen/
wiskunde en taal/communicatie. Leergebiedoverstijgende doelen hebben
betrekking op meer algemene vaardigheden, zoals sociaal gedrag, leerhouding,
mens en natuur, mens en maatschappij en kunst en cultuur.
Uit: Wikipedia / Nationale Onderwijsgids

Onderwijskwaliteit
De schoolbesturen in het primair onderwijs hebben de verantwoordelijkheid
voor de onderwijskwaliteit en willen die ook nemen. Dat blijkt onder meer
uit de cultuuromslag die zich aan het voltrekken is, waarbij de hele keten
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KERNDOELEN EN CULTUUREDUCATIE
Cultuureducatie valt onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie.
Dit leergebied omvat drie kerndoelen:
• De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee
te communiceren.
• De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
• De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor
aspecten van cultureel erfgoed.

KERNDOELEN EN ERFGOEDEDUCATIE
Erfgoed valt zowel onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie als
onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. In dit laatste
leergebied oriënteren leerlingen zich op hun omgeving, waarbij ze onder meer
gebruik maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is erfgoed nauw verbonden
met geschiedenis en het ontwikkelen van historisch besef, dat ook onder
laatstgenoemd leergebied valt.

3 KERNDOELEN & SKILLS
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DOEN!

WEBSITES
ALGEMENE INFORMATIE KERNDOELEN

PERSOONLIJK
LOGBOEK

http://tule.slo.nl/index.html

Hoe ga je jouw kerndoelen vormgeven? Denk-droom-wildurf… ga aan de slag met het persoonlijk logboek.

LOGBOEK
ien.nl
ijk logboek | www.bijs

d | www.cultuurpad.nl
2014 SIEN Persoonl
van Stichting Cultuurpa
Een initiatief

WERKPLAATS SIEN
Culturele partners, onderwijs en cultuur, cultuureducatie & 21st century
skills als middel inzetten, om (brede)kerndoelen te behalen. In de
(digitale) werkplaats kun je zien waar aan gewerkt is. Lees met welke
vragen/ideeën ieder aan de slag is gegaan en zie hoe breed de ruimte is
waarbinnen je kunt denken, vragen, brainstormen, aanbieden, dromen,
willen, doen…!

TULE KERNDOELEN KUNSTZINNINGE ORIËNTATIE
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-KDKunstzinnigeOrientatie.html

TIP!
24

Zelf ook aan de slag?
Plaats iets op het prikbord!

3 KERNDOELEN & SKILLS
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INSPIRATIE:
AAN TAFEL MET PROFESSOR
TAFELMAN
Idee/Vraag
Hoe kunnen chronische problemen opgelost worden met het aanleren van de
tafeltjes?
Veel leerlingen bij SBO Bernardus hebben chronische problemen met het
automatiseren van de tafeltjes. Wie zou ons kunnen helpen hier een
totaal plaatje van te maken en wij het al schilderend of bewegend kunnen
aanbieden.Wij zouden dit dolgraag al zelf willen doen, maar weten nog niet
precies hoe.....
Groep(en)
groep 6, groep 7
Leergebied
rekenen

WORKSHOP PROFESSOR TAFELMANS
(over rekenen en tafels)
Welke geleerde komt daar binnenwandelen tijdens de rekenles? Als dat niet
professor Tafelmans is, die o zo geleerde prof, die zo passievol houdt van
tellen en rekenen en dus ook van de tafeltjes. Daarnaast heeft de wijze
man nog een andere grote liefde, zijn liefde voor………………vissticks!
Setheater heeft in opdracht van SIEN een nieuwe workshop ontwikkeld:
Professor Tafelmans (over rekenen en tafels). Professor Tafelmans weet op
creatieve en theatrale wijze de kinderen te boeien met het organiseren van
zijn befaamde vissticks-tafeltjes-etentjes.

Samen het diner voorbereiden, samen genieten van theater en ondertussen
samen op unieke wijze de tafels leren. Dat zijn de ingrediënten voor een
vernieuwende en inspirerende rekenles, ontwikkeld en uitgevoerd door
Setheater. Met deze nieuwe workshop biedt Setheater rekenonderwijs in
hapklare brokken aan aan basisschoolleerlingen in regulier en speciaal
onderwijs. Als aanvulling op gebruikte lesmethodes, gooit Setheater een
verassend nieuw hapje in de pan!

De kinderen krijgen voorname taken toebedeeld om deze etentjes te laten
slagen, zoals daar zijn, de taak van kok, ober, assistent en inspecteur.

Anka Mestrini (docent SBO Bernardus Gulpen):
“De kinderen hebben heel enthousiast meegedaan. Alle belangrijke
rekenaspecten van het vermenigvuldigen en de tafels kwamen aan bod.
Kortom, een geweldige versmelting van cultuur met onderwijs!”
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WERKPLAATS:
‘LENTEKRIEBELS’ THEATER
Idee/Vraag:
Theaterstuk over ‘lentekriebels’
In de week van 17 maart 2014 start op Basisschool de Neerakker in Heythuysen het
jaarlijkse schoolbrede project ‘De week van de lentekriebels’, waarin er ruim
aandacht is voor sexuele voorlichting. In de bovenbouwgroepen start het project
met een educatieve film. De leerlingen van de groepen 7-8 hebben voorgaande jaren
laten blijken dat deze film hen niet echt aanspreekt, dus willen wij graag voor
de groepen 7-8 een alternatief als opening van deze projectweek.
Groep(en)
groep 7,groep 8
Leergebied(en)
oriëntatie op jezelf en de wereld,mens en samenleving

THEATERVOORSTELLING ‘LENTEKRIEBELS’
Uit de vier reacties op het prikbord kozen wij, de collega’s van de groepen
7-8 en ICC’er, voor een culturele aanbieder die echt maatwerk zou gaan
leveren. Geen kant en klaar product, maar aansluitend op onze vraag.
In een telefonisch overleg met Petra Jonker, dramatherapeute van Buro van
Dormalen, werd onze vraag verduidelijkt en maakten we een afspraak voor een
persoonlijk overleg op onze school. Er was meteen een klik, het voelde goed!
In een oriënterend gesprek is naar voren gebracht welke thema’s er aan bod
moesten komen, verduidelijkt door een lesoverzicht met richtlijnen vanuit
de Rutgers stichting. Buro van Dormalen heeft vervolgens een verhaallijn
opgezet en de wenselijke thema’s en rollen hierin verweven.

via een leuke, positieve en informatieve theatervoorstelling.
De voorstelling was interactief van karakter. D.w.z. dat er stukken
waren om naar te kijken, maar dat de leerlingen, via facebookvlakken,
(letterlijk en figuurlijk) in beweging werden gebracht en meedachten.
Wanneer er via een van de spelers een stelling op facebook werd gezet,
mochten de leerlingen hun mening hierover laten blijken door in een “like”
of “dislike” vlak te gaan staan.”

Buro van Dormalen:
“Het doel van de voorstelling was om openheid te stimuleren onder
leerlingen in het praten over seksualiteit en verliefdheid en om ze op te
warmen voor de themaweek van de ‘lentekriebels’. Dit wilden we vormgeven

“Zowel docenten als leerlingen hebben de voorstelling als positie ervaren.
De thema’s die aan bod moesten komen zijn behandeld en leerlingen gaven
via de eindstelling en nabeschouwingen na dat het van waarde is om open te
zijn over seks. Ze konden ook verwoorden waarom. We zijn van mening dat we
leerlingen via de voorstelling een positieve en informatieve start hebben
kunnen bieden van de themaweek “lentekriebels”
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4 TALENTEN & TALENTONTWIKKELING
Jij doet er toe!

TALENT =
AANLEG + INTERACTIE + OMGEVING
Artikel 29
Ieder kind heeft recht op het ontwikkelen van zijn of haar talent(en) &
Onderwijsdoelen zorgen ervoor dat je dingen leert die je nodig hebt om als
mens prettig te kunnen leven.

HOE UNIEK IS TALENT?
Literatuuronderzoek wijst uit dat er vanuit drie opvattingen naar
talentontwikkeling gekeken wordt:
• elke leerling heeft een talent
• er zijn toppers: de uitschieters naar boven toe zijn de talenten
• leerlingen hebben verborgen talenten: soms moeten eerst barrières of
achterstanden worden weggewerkt

WAAROM TALENTONTWIKKELING?
Er zijn drie mogelijke redenen om in het onderwijs aandacht te besteden
aan talentontwikkeling:
• als investering voor de toekomst
We hebben onze toptalenten nodig en moeten op internationaal niveau
meedoen in de top (met het accent op een cognitieve top).
• om ontplooiingskansen van het individu te vergroten
Iedereen heeft recht op goed onderwijs.
• voor schoolprofilering
Ouders en leerlingen kiezen een passende school. Scholen die zich
profileren door op bepaalde punten iets anders te doen dan andere
scholen, trekken extra leerlingen.
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VIER MODELLEN VOOR TALENTONTWIKKELING
SLO onderscheidt op basis van literatuuronderzoek en ervaringen met scholen
vier modellen voor talentontwikkeling. Dit zijn vier verschillende manieren
waarop scholen vorm kunnen geven aan talentontwikkeling.

ONTDEK JE TALENT!

KIES JE TALENT!

Talentontwikkeling voor
alle leerlingen. Leerlingen
kunnen kennismaken met
verschillende interessegebieden.
Talentontwikkeling staat los van
het reguliere lesprogramma, waarbij
leerlingen kunnen kiezen uit een
zeer divers aanbod.

Talentontwikkeling voor alle
leerlingen. Leerlingen kunnen
hun talent binnen een specifiek
interessegebied ontwikkelen. De
inhoud van de talentlessen is
gerelateerd aan de kerndoelen,
eindtermen en/of de preambule.

GA VOOR DE TOP!

PROFILEER JE TALENT!

Talentontwikkeling is bestemd
voor een groep (hoog)begaafde
leerlingen. Deze leerlingen
worden in de volle breedte extra
uitgedaagd worden om hun talent(en)
verder te ontwikkelen en te
verdiepen.

Talentontwikkeling is voor een
speciale groep leerlingen die zich
verder willen verdiepen in een
specifiek talent. Hierbij worden
de leerlingen goed voorbereid op
(eventueel) vervolgonderwijs
binnen dit interessegebied.

Wil je weten welk model het best past bij school of organisatie? Meer
weten of meteen aan de slag? Ga dan naar http://talent.slo.nl/school, vul
de quickscan in, bestudeer de informatie of ga via http://talent.slo.nl/
starten/cyclus concreet aan de slag met de SLO-cyclus.

4 TALENTEN & TALENTONTWIKKELING
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WAT VRAAGT ‘DENKEN IN TALENTEN &
TALENTONTWIKKELING’ NOG MEER
VAN JOU ALS LEERKRACHT OF
CULTURELE AANBIEDER?

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIES
Niet: Hoe knap ben je? Maar: Hoe ben je knap?
• Wat weet je van jezelf, of van je collega’s, van de kinderen uit je groep
of van jeugdige bezoekers in je publiek? Ontdek waar je voorkeur of je
talent ligt – en dát van een ander!
• Bevind je je in een rijke leeromgeving? Welke ‘knapheden’ bedien je al?
Waar zit nieuwsgierigheid verstopt? Waar en wanneer kunnen kinderen
ontdekken, experimenteren en onderzoeken?
• Laat één van de kinderen uit je klas of publiek ook eens kijken – welke
antwoorden krijg je nu?

Willen:
Nieuwsgierigheid voeden en interesse wekken door verschillende prikkels
en ‘thema’s’ aan te bieden. Daarbij, naast vertrouwde thema’s ook kiezen
voor thema’s buiten het interessegebied van het kind (=gestuurd ontdekken).
Uitdagingen geven die telkens weer net voorbij het kunnen van het kind
liggen (wat tot de dagelijkse onderwijspraktijk hoort). Ruimte geven voor
zélf ontdekken.

‘Woordknap’: je doet deze personen een plezier met
taallessen en het gebruiken van taal (mondeling en
schriftelijk) als middel bij het uitvoeren van allerlei
soorten leeractiviteiten. Deze intelligentie drukt zich
onder meer uit in het vertellen van verhalen en grappen,
discussiëren, gedichten schrijven en voordrachten houden.

Kunnen:
Enerzijds vaststellen en gebruik maken van de voorkeuren en talenten van
het kind, anderzijds het ontdekken van andere voorkeuren en talenten die
zich niet of minder manifesteren. Ruimte geven voor zelf experimenteren en
‘fouten maken mag’. Dit vraag veel inspanning en interesse voor individuele
kinderen; het is het waard.

‘Rekenknap’: je doet deze personen een plezier door ze
planmatig problemen op te laten lossen en ze objecten
en situaties te laten analyseren. Zij voelen zich immers
aangetrokken tot cijfers, verbanden en problemen.

Oversteken (van willen naar kunnen):
De leerkracht of de ouder helpt het kind naar de overkant; aan de hand of
door enkel de overkant aan te wijzen of door het kind enkel te observeren.

‘Beeldknap’: je doet deze personen een plezier als ze
zich kunnen uitdrukken door collages te maken, decoreren,
pagina’s op te maken en landkaarten te maken. Zij voelen
zich immers aangetrokken tot ruimtelijke relaties, vormen,
kleuren, grootte en richting.

http://vindingrijk.wordpress.com/

DOEN!

TALENTEN-SPEL
Ontdek de tealenten
van jezelf en de teamspelers

TALENTEN
Woordknap

Rekenknap

Beeldknap

Muziekknap

Beweegknap

Ben je in het bezit van het SIEN
talenten-spel, ga dan lekker aan de
slag en ontdek de talenten binnen je
team, klas, MR, bestuur of buurt...!
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Natuurknap

Mensknap

Zelfknap

Digiknap

‘Muziekknap’: je doet deze personen een plezier door ze
een muziekinstrument te laten spelen, liedjes te zingen en
melodie‘n en teksten te laten componeren.
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