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TalentenKracht
Jonge kinderen (3-5 jaar) geven, volgens hun ouders en andere belangstellenden, blijk van veel en veelal ongelofelijke talenten op het gebied van de wereld
om hen heen, natuurverschijnselen, de ruimte waar ze in leven en bewegen,
hoeveelheden, groot en klein, redeneringen, kinderlogica, enzovoort.
Men hoeft geen helderziende te zijn om te kunnen waarnemen dat zodra
deze kinderen op school komen er van deze talentenpracht weinig overblijft.
Het schoolse leren wordt als saai en vervelend ervaren en veel van het sprankelende kind verdwijnt gestaag. Dat is jammer, daar moet iets aan gedaan
worden.
Er is op wetenschappelijk niveau weinig bekend over de talenten van jonge
kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar op bijvoorbeeld de gebieden die vallen
onder de disciplines wiskunde, natuurwetenschappen, techniek en logica. Met
nadruk dient gesteld te worden dat dit alleen een duiding is van de richting
waarin we de talenten denken te moeten inventariseren. Het gaat namelijk
veelal om processen op het gebied van probleemoplossen, redeneren en argumenteren, verschillende manieren van voorstellen, regelmatigheden, patronen, ruimtelijk gevoel, navigeren en oriënteren, kansen, classificeren, hoeveelheden vergelijken, op volgorde zetten, tellen, nadenken en terugkijken, uitleggen, etcetera. Al deze processen vallen in onze definitie (ook) onder de
discipline wiskunde.
Vragen en observaties betreffende de maan, zon en sterren, getijden, donker en licht, het weer, onweer, seizoenen, aardbevingen, vulkanen, dino's, rijden, vliegen en varen, vallen allemaal (ook) onder natuurwetenschappen. Hoe
dingen werken en niet werken, waarom het wiel is uitgevonden en hoe ontwerpen van boten en bruggen in elkaar zitten, horen (voor volwassenen) thuis
onder de discipline techniek.
Daarnaast zijn kinderen vaak buitengewoon creatief in het oplossen van
problemen, het vinden van verklaringen en het stellen van vragen. Deze creativiteit dient gekoesterd en verder ontwikkeld te worden.
Vragen die gesteld kunnen worden zijn:
– Welke talenten, mogelijkheden, kwaliteiten hebben kinderen in de leeftijd
van 3-5 jaar?
– Hoe kunnen deze talenten verder worden ontwikkeld op een optimale manier?
– In welke mate zijn deze talenten verweven, dat wil zeggen niet duidelijk
van wiskundige- dan wel natuurwetenschappelijke aard?
– Hoe is deze talentontwikkeling gerelateerd aan de taalontwikkeling?
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Het probleem is meerledig. Niet alleen lijkt het erop dat de maatschappij onrecht aangedaan wordt door allerlei talenten beperkt te ontwikkelen, maar een
minstens zo groot probleem is dat de kinderen de mogelijkheid wordt ontnomen op een veel rijker leven op individueel niveau. Immers, het lijkt erop dat
veel talent niet verder ontwikkeld wordt en veel spontaniteit en creativiteit
verloren gaat in de traditionele sjablonen van school en alledaags leven.
Een oplossing van het probleem heeft vele componenten en biedt talrijke mogelijkheden. Enkele concrete deelvoorstellen voor ‘activiteiten’ zijn:
1. Veel ouders hebben ervaringen die vallen onder het kernwoord 'talentenkracht'. Een voorwaarde voor het succes van het project ligt erin dat er op intensieve wijze voorvallen worden verzameld, geclassificeerd en geanalyseerd.
Ouders dienen hierin een belangrijke rol te spelen en een mate van betrokkenheid te krijgen die essentieel is voor welslagen van het project. Ouders willen
immers niets liever dan het kapitaal dat hun kinderen in potentie hebben optimaal tot ontwikkeling brengen.
Een model dat overwogen wordt is publicatie van een column in een populair blad: de beste inzending krijgt onder de TalentenKrachtJacht een prijsje,
terwijl de onderzoekers zo aan bruikbaar materiaal komen.
2. Tevens dient er geobserveerd te worden op crèches en bij de naschoolse opvang (NSO). Dit kan zonder interventies, dus uitgaande van de aanwezige activiteiten zoals die op de onderhavige instelling aanwezig zijn. Anderzijds kan
er ook gedacht worden aan specifieke activiteiten en interventies die specifiek
voor het project ontwikkeld zullen worden.
3. Er zal dus vanaf het begin van het traject ook materiaal ontwikkeld moeten
worden. Het ligt voor de hand hierbij eerst een analyse te maken van aanwezige materialen, ook zoals die functioneren in musea als Nemo en Naturalis.
Dit heeft niet alleen als doel om te komen tot een begin van een antwoord op
vraag 1, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de disseminatie in de populaire media. Hierbij kan gedacht worden aan samenwerking met bijvoorbeeld Stichting De Waag, Teleac en Klokhuis.
4. Een literatuurstudie is een eerste vereiste, hoewel het bekend is dat dit gebied nog relatief onderontwikkeld is. Er kan, door de personele netwerken die
er al zijn, worden aangesloten bij activiteiten van onder andere de National
Science Foundation (NSF – Washington D.C.), de OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development – Parijs: 'New Learning Science
Project', 'Network for Literacy and Numeracy') die gerelateerd zijn aan dit
‘project’. Verder zijn er in Nederland allerlei projecten die van enige relevantie

3

kunnen zijn (bijvoorbeeld het ‘Educational Neuroscience Project’, gericht op 36 jarigen, van het Helmholtz- en Freudenthal Instituut en ‘Samen Rekenen’,
van het School Advies Centrum en Freudenthal Instituut).
5. Het is noodzakelijk om meer fundamenteel onderzoek op te starten met
een samenwerking tussen vele disciplines: onderwijskundigen, wiskundigen
en onderzoekers op het gebied van wiskundeonderwijs, natuurwetenschappers en onderzoekers op het gebied van natuurwetenschappelijk onderwijs,
logici, cognitieve psychologen, neuro-psychologen, etcetera.
6. De oplossingen en exploraties hoeven in principe niet beperkt te blijven tot
het gebied van 3-5 jarigen. Het is bijvoorbeeld heel belangwekkend om te kijken hoe we, uitgaande van het vigerende onderwijs en parallel daaraan, nu al
speciale activiteiten en zo men wil leerlijnen kunnen ontwikkelen die specifiek
aansluiten bij de bijzondere talenten van kinderen (zoals bij een project van de
Amerikaanse Stanford University in Californië is gedaan).
7. Speciale aandacht zou kunnen uitgaan naar de ontwikkeling van logisch
denken. Daarbij wordt niet in de eerste plaats gedacht aan formele logica,
maar wel aan een vorm van logische geletterdheid. Dit zou kunnen gebeuren
op ieder leeftijdsniveau. Ook hier kan aangesloten worden bij de vele prachtvoorbeelden van logisch redeneren van heel jonge kinderen.
8. Als speciaal punt noemen we in ieder geval ook dat het probleem niet teruggebracht kan worden tot problemen in de cognitieve ontwikkeling. Bij ieder ontwikkelingstraject dienen ook andere ontwikkelingsaspecten aan bod te
komen: emotionele groei, sociaal met elkaar omgaan (onder andere door
groepswerk), etcetera. Deze aspecten komen in het vigerende onderwijs vaak
goed tot ontwikkeling, en dienen gekoesterd te worden.
Uitgaande van het bovenstaande, wordt nu getracht een beeld te schetsen van
mogelijke concrete activiteiten, deelprojecten en producten en de gevolgen
daarvan.

Ouders ogen geven
Het zou prachtig zijn als we een publicatie zouden kunnen maken, wellicht
multimediaal, om ouders meer inzicht te geven in potentiële talenten van hun
kinderen. Dit zou kunnen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en de
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gemeenschappelijke literatuur. Vaak ontberen ouders het inzicht om de talenten van hun kinderen te erkennen en te herkennen als iets dat misschien een
uiting kan zijn van bèta-denken. Het gaat nadrukkelijk niet om ‘bolleboos’denken, maar om de vragen, het denken en de activiteiten van gewone kinderen.
Uitwerking
Wetenschappers, praktijkmensen, ouders en andere deskundigen uit vele disciplines schrijven korte stukken die gebundeld worden. Medewerkers van
musea zoals Nemo en Naturalis vallen hier nadrukkelijk ook onder.
Indien praktisch mogelijk, zal een populair maand- of weekblad ingeschakeld kunnen worden om bijvoorbeeld elke week of maand een kolom aan dit
onderwerp te wijden. Voor een deel zal de grote publicatie gezien worden als
een bundeling van dergelijke kolommen op een samenhangende manier.
Dit idee is ook onderwerp van discussie binnen de Mathematical Sciences
Education Board van de National Research Council in Washington D.C.
Gevolgen
Ouders zullen zeker geïnteresseerd zijn en raken om het intellectuele kapitaal
dat kinderen in potentie bezitten optimaal te laten renderen. Ze zullen naar
verwachting op een ander manier naar hun kroost (gaan) kijken en zich meer
bij hen betrokken voelen. Verwacht mag worden dat als gevolg van een dergelijke publicatie ook ouderbijeenkomsten gehouden zullen worden – met of
zonder de eigen kinderen.

Kinderen mogelijkheden geven
In dit deelproject staat materiaalontwikkeling voor jonge kinderen, voor zowel
thuis als op de NSO/crèche, centraal. Er zijn al educatieve materialen, zowel in
de speelgoedsfeer als op meer educatief gebied, die specifiek ontwikkeld zijn
voor jonge kinderen. Deze zijn van velerlei aard: puur speelgoed, materiaal
dat bepaalde ontwikkelingen ondersteunt (zie vooral in de USA), pre-reken en
pre-taal ontwikkelingsactiviteiten, en nog meer. Wat toegevoegd kan worden,
met een grote meerwaarde, zijn activiteiten die niet direct gekoppeld zijn aan
het traditionele rekenonderwijs, maar die wel passen binnen het idee van het
bredere bèta-redeneren. Elementen hiervan zijn ondermeer te vinden in de
eerder genoemde musea, maar ook onderzoeksprojecten.
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Uitwerking
Via ontwikkelingsonderzoek, uit te voeren door multidisciplinaire teams, zullen deze materialen ontwikkeld worden. Samenwerking met niet alleen musea, maar ook met bestaande projecten (zoals bijvoorbeeld ‘Samen Rekenen’)
is een voorwaarde.
Gevolgen
Crèches, NSO’s en ouders zullen hun activiteiten voor de kinderen een meer
verantwoord kader kunnen geven dan op dit moment mogelijk is, waarbij de
kinderen door hun feedback weer ontwikkelingen in gang zetten die passen
bij ‘Ouders ogen geven’. Zo kunnen video-opnamen gemaakt worden van
kids-in-action die weer nieuwe inspiratie zullen opleveren. Ook zal het voor
crèches en NSO’s eenvoudiger kunnen worden om aan bepaalde kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Maar ook de wetenschappers kunnen veel van dit
deelproject leren.

Wetenschappers observeren, inventariseren en organiseren
Op het moment is er een zekere hoeveelheid wetenschappelijk inzicht in de
ontwikkeling van met name de moedertaal en in dat deel van het brede bètadenken dat valt onder rekenen, en in iets mindere mate in ruimtelijk inzicht.
Voor dit laatste gebied geldt veelal dat de vigerende inzichten wat betreft het
curriculum van de basisschool als leidraad heeft gediend. Er is met name gezocht naar inzicht dat zou kunnen helpen het benodigde denken te kunnen faciliteren. Uiteraard blijven de resultaten van dergelijk onderzoek overeind en
van waarde, maar er dient opgemerkt te worden dat nieuwe inzichten, mede
ook verkregen door neuro-psychologen, de oude theorieën slechts gedeeltelijk
kunnen bevestigen.
Het verschil ligt er vaak in dat kinderen meer kunnen dan tot nog toe werd
aangenomen. Het uitgangspunt van het voorgestelde deelproject is niet om uit
te gaan van de huidige curriculaire realiteiten, maar van mogelijke ontwikkelingen die het kind biedt. Uiteraard, in tegenstelling tot sommige huidige
trends, uitgaande van degelijk onderzoek. Dit onderzoek kan op vele, elkaar
complementerende manieren. Het is van groot belang een verantwoorde inventarisatie te maken van talloze anekdoten en observaties die wellicht benut
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kunnen worden als aangrijpingspunten voor het in kaart brengen van aanwezige talenten.
Uitwerking
De uitvoering zou kunnen plaatsvinden door het verzamelen van anekdotes
van ouders, door observaties van wetenschappers (bijvoorbeeld bij het voornoemd project ‘Kinderen mogelijkheden geven’), door inventarisatie van bestaande literatuur (ook nodig bij het project ‘Ouders ogen geven’). Daarna zou
een ‘clustering’ plaats moeten hebben die structuur aan het geheel geeft. Daarmee zou een bouwsteen voor een theorie geleverd zijn. Samenwerking met
taaldeskundigen is hierbij een voorwaarde.
Gevolgen
Het resultaat is een waardevolle en essentiële bijdrage aan de theorie, die het
mogelijk zal maken om op een optimalere wijze de vaak latente talenten van
jonge kinderen te ontwikkelen. Deze talenten betreffen het ‘logisch’ redeneren, het kwantificeren van hoeveelheden, ruimtelijk gevoel en inzicht, classificeren en structureren, maar ook scientific reasoning aan de hand van dagelijkse
verschijnselen of het stellen van ‘goede’ vragen daarover. Kortom: een bouwsteen voor een ontwikkelingstheorie van het bèta-denken van jonge kinderen.

Wetenschappers doen het samen
De OECD heeft een taakgroep/netwerk met de naam ‘The Numeracy and Literacy Network’, dat als doel onder andere stelt: ‘Towards a New Science of
Learning’. Het nieuwe zit hem dan vooral in de nadrukkelijke grote rol voor
de neuro-wetenschappen. In dit netwerk wordt zeker niet optimaal gebruik
gemaakt van de aanwezige kennis in kringen van bijvoorbeeld de cognitieve
psychologie of van onderwijskundig onderzoek binnen disciplinair verband,
zoals in mathematics education research of science education research. Hierdoor
gaat men ondermeer voorbij aan de ontwikkelingen van de laatste tijd op scholen. Omgekeerd gaat men in sommige kringen van bijvoorbeeld mathematics
education opzettelijk voorbij aan de vorderingen op het gebied van educational
neuro sciences. Dit getuigt niet alleen van een niet voldragen wetenschappelijke
attitude, maar werkt ook contraproductief.
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Het mag dan ook niet als een verrassing komen dat er hier en daar initiatieven
ontstaan om deze situatie te verbeteren. In Nederland is een Educational Neuroscience-project op het gebied van aanvankelijk rekenen en dyscalculie aan
de Universiteit Utrecht daar een voorbeeld van (een project van het Cognitieprogramma van NWO). Dat hierbij gekozen is voor jonge kinderen heeft als
reden dat op vroege leeftijd de ontwikkeling van de hersenen nog enigszins is
te beïnvloeden Er wordt gehoopt inzicht te krijgen in hoe het mathematisch
denken zich ontwikkelt in de eerste jaren, om daarop later te kunnen voortborduren.
Alle gemeenschappelijke disciplines die zich bezig houden op het gebied
van het leren in het voorschoolse traject, zouden gezamenlijk moeten streven
naar een meer samenhangende en overkoepelende theorie van het voorschoolse ‘leren’, waarbij uitgegaan zou moeten worden van het potentieel en niet van
de latere vraag op school.
TalentenKracht stelt zich mede tot doel deze ontwikkeling te entameren
door zelf een voortouw te nemen.
Gevolgen
Het resultaat is een ‘doorbraak’ in het multidisciplinaire onderzoek naar cognitieve ontwikkeling van onder andere het bèta-denken van het voor- en
vroeg-schoolse gebied. Een doorbraak in de zin van samenwerking die voorheen nog nauwelijks plaatsvond, maar waarschijnlijk ook een doorbraak in inzichten die zouden moeten leiden naar een samenhangende ontwikkelingtheorie van het bèta-denken en -redeneren, in samenhang met de taalontwikkeling. Gezien de steeds meer hanteerbare neuro-imaging instrumenten kan
deze samenwerking snel handen en voeten krijgen op een effectieve manier.

Talentenontwikkelaars
Het spreekt vanzelf dat de kennis van NSO- en crècheleiders benut moet worden, met name bij deelproject 2 en 3. Daarnaast moeten er professionaliseringsactiviteiten ontwikkeld worden die van leiders op NSO/crèche meer nog
dan nu het geval is talentenontwikkelaars maakt.

Publieksactiviteiten
Afhankelijk van de volgorde en mate van voltooiing van de deelprojecten
moeten er op ruime schaal publieksactiviteiten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de Kids University in Amsterdam, waar ouders en leerlingen de kans
krijgen om kennis op te doen van bekende wetenschappers. Maar er zijn uiter-

8

aard vele mogelijkheden die om een nadere, aan een project gebonden detaillering vragen.

Oudere jongeren en talent
De nadruk van het cluster van projecten zoals voorzien onder de paraplu van
TalentenKracht ligt, om voor de hand liggende redenen, bij het voor- en vroegschoolse gebied. Dat neemt niet weg dat er ook voor oudere leerlingen activiteiten, ontwikkeld via de methodologie van ontwikkelingsonderzoek, geproduceerd zouden moeten worden die recht doen aan de talenten van die leerlingen en die via de schoolcurricula onvoldoende ontwikkeld (kunnen)
worden. Met name op het gebied van (logisch) redeneren, natuurwetenschappen en techniek ligt er veel braak gebied. Voor zogenaamde ‘bollebozen’ liggen er enkele materialen op het gebied van rekenen via het Bollebozen-project.
Er zijn aanwijzingen dat uiterst talentvolle leerlingen naast hun schoolcurriculum nog een ‘additioneel’, tamelijk bèta-georiënteerd curriculum kunnen
volgen, geënt op hun aanwezige talenten. Wellicht kunnen op termijn ook ‘talent-optimale’ trajecten worden uitgezet voor de wat minder getalenteerden,
afhankelijk van wat onderzoek ons in dit aspect oplevert. Ook hier leveren de
ervaringen van de Kids University wellicht al aanwijzingen.

Operationalisatie
Het plan is op dit moment een gedachtenspinsel van drie hoogleraren, te weten prof. dr. Johan van Benthem en prof. dr. Robbert Dijkgraaf, beiden verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en prof. dr. Jan de Lange van de Universiteit Utrecht. Gezamenlijk hebben zij goed inzicht in een aantal aspecten
dat bij een dergelijk project van belang is. In combinatie met hun netwerken
kan men spreken van een uitstekend uitgangspunt om bovenstaande operationalisatie tot stand te brengen.
Prof. dr. Paul van Geert uit Groningen en dr. Jo Nelissen uit Utrecht hebben
vanuit psychologisch oogpunt meegelezen. Prof. dr. Edward de Haan heeft gekeken vanuit de neurocognitieve kant van het leren.
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Meerdere deelprojectvoorstellen, zoals reeds aangeduid, zullen de komende
jaren geformuleerd worden. Het geheel zal een langjarig traject vormen, dat
zeker tien en waarschijnlijk meer dan tien jaren gaat lopen.
Voor wat betreft een aantal deelprojecten zal op korte termijn met het Ministerie van OCW contact worden gelegd en een projectvoorstel worden geformuleerd. Een uitvoering zou eind 2005 van start kunnen gaan.
Na een kick-off (en aansluiting bij reeds in uitvoering zijnde projecten die
aanpalend genoemd kunnen worden), die mede gefinancierd zou moeten
worden door het Ministerie of wellicht meerdere ministeries, zou voor andere
projecten steun gezocht kunnen worden bij private geldschieters. Hioerbij valt
te denken aan het VSB Fonds, de Van Leer Foundation en Stichting Kinderpostzegels. Daarnaast valt te denken aan reguliere onderzoeksfinanciers zoals
het Cognitieprogramma van NWO, maar ook bij bijvoorbeeld de exacte vakken van NWO of het Onderwijsonderzoeksprogramma PROO.
Wellicht is het dienstig de paraplu TalentenKracht onder te brengen in een
stichting. De stichting coördineert en vraagt (ook) aan. In ieder geval is het
streven dat er multidisciplinair en interuniversitair gewerkt gaat worden op
wetenschappelijk niveau, met inbreng van kinderen, ouders, begeleiders en
anderen.
Gevolgen
Het is uiteraard een riskante onderneming om van tevoren in te schatten wat
de gevolgen zouden kunnen zijn voor de toekomstige inrichting van het onderwijs. Maar het lijkt evident dat als de eerste wetenschappelijk verantwoorde resultaten bekend worden, dit zou kunnen leiden tot een fundamentele herbezinning van de inrichting van in iedere geval de eerste jaren van het funderend onderwijs.
Te denken valt aan het ontwikkelen van een serie activiteiten voor de peuterspeelzaal, die naadloos zullen worden gevolgd gedurende de eerste jaren
van school en bij de naschoolse opvang. De traditionele invulling van het curriculum zoals we die nu kennen zal ter discussie staan.
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Deze ontwikkeling is gewenst vanuit verschillende oogpunten:
– optimaler talentenontwikkeling van jonge kinderen,
– bijdrage aan positieve kennis-maatschappelijke ontwikkeling,
– bijdrage op fundamenteel gebied aan het opheffen van bèta-deficiëntie,
– meer samenhangende cognitieve ontwikkeling, inclusief de op dit moment
vrijwel afwezige componenten logica, techniek, natuurwetenschappen en
wiskunde in breder verband,
– meer betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en ontwikkeling,
– en als belangrijk 'bijproduct': meer multi-disciplinair innovatief onderzoek.
Waarschijnlijk kan de wisselwerking tussen ouders en school op inhoudelijke
gronden geïntensiveerd worden en kan ICT functioneel worden gemaakt in
die zin dat leerlingen ook graag thuis educatief achter de computer zitten. Indicaties daarvoor zijn er nu al, zoals blijkt uit een lokale piek ‘s avonds na het
eten in het bezoek aan de kinder-reken-site RekenWeb, betaald door het Ministerie van OCW en met ruim 11 miljoen hits in 2004. Op langere termijn kan
men verwachten dat er althans een betere appreciatie van het natuurwetenschappelijk denken en handelen zal voortvloeien uit een dergelijke omwenteling.

Slotwensen
Geef kinderen de kans hun fantastische creatieve, probleemoplossende,
nieuwsgierige, enthousiaste talenten uit te bouwen – en daag ze daarbij op een
intellectuele manier uit. Probeer ze daarbij voor te bereiden op de maatschappij (geletterdheid) en hun verdere opleiding en ze tevens relevante kennis van
disciplines bij te brengen. Conserveer hun initiële interesse voor de natuurwetenschap en techniek van alledag, hun logisch en wiskundig redeneren, hun
gevoel voor de ruimte om hen heen...
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