
De Taak en de Leeromgeving
Toolkit bij Hoofdstuk 6 van Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool



Gebruiksaanwijzing
• Deze toolkit hoort bij hoofdstuk 6 van het boek “Talentgerichte ontwikkeling 

op de basisschool” (Veenker, Steenbeek, Van Dijk & Van Geert, 2017). In 

deze toolkit staan handige aanwijzingen om de leeromgeving optimaal in te 

richten. De taak neemt een essentiële plaats in, maar daarnaast is de leraar 

(en in een externe leeromgeving – zoals een museum – ook de educatief 

medewerker) en de medeleerling ook onderdeel van de leeromgeving. 

Vandaar dat ook pedagogisch-didactische principes en pedagogisch 

inhoudskennis (PCK) in deze toolkit worden behandeld.

• De toolkit start met een overzicht van eisen aan de omgeving. U kunt 

vervolgens lineair de toolkit bekijken, maar het is ook mogelijk om vanuit de 

inhoudsopgave die hierna volgt door te klikken naar de informatie die voor u 

relevant is. Door op deze knop te klikken komt u weer bij de 

inhoudsopgave.



Inhoudsopgave
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Eisen aan de leeromgevingen
1) De leerling moet talentvol gedrag kunnen laten zien: nieuwsgierigheid, 

exploratie, redeneren van leerlingen en hun vaardigheid om steun van de 

omgeving te ontlokken

2) De omgeving moet talentvol gedrag ondersteunen: materialen met hoge 

affordantie, talentstimulerende taken, cognitief conflict inbouwen en het niveau 

aan te passen. 

3) Talentvol gedrag moet robuust worden ondersteund. Drie pedagogisch-

didactische principes hierbij zijn: een open leerlinggerichte onderwijsstijl, 

gebruik van een bepaalde structuur en flexibele ondersteuning.

4) Voor optimale ondersteuning van talentontwikkeling is pedagogische 

inhoudskennis (PCK) van de leraar of educatief medewerker noodzakelijk.

5) Leren in externe leeromgeving (zoals een science center, museum, 

planetarium) wordt effectiever wanneer de drietrapsraket wordt gebruikt



Talentvol gedrag: Nieuwsgierigheid
• Hoe kun je nieuwsgierigheid zien?

– Tel het aantal vragen dat de leerling stelt tijdens de les

– Observeer hoe lang een leerling iets observeert

– Observeer hoe lang leerlingen fysiek het materiaal aan het verkennen zijn

• Hoe kun je nieuwsgierigheid uitlokken?

– Wees zelf nieuwsgierig. Stel hardop vragen als “Wat zou er nu gaan gebeuren?”, 
bestudeer zelf het materiaal of onderwerp

– Nodig leerlingen uit nieuwe objecten te bestuderen

– Moedig leerlingen verbaal (mmm, ja –met stem omhoog, wat zie je nog meer…) 
en non-verbaal aan (vragende uitdrukking, aanmoedigend knikken)

• Lees voor meer inspiratie het volgende artikel: Engel, S. L. (2013). The case for 
curiosity. Educational Leadership, 70 (5), 36-40. http://www.ascd.org/publications/educational-

leadership/feb13/vol70/num05/The-Case-for-Curiosity.aspx

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb13/vol70/num05/The-Case-for-Curiosity.aspx


Talentvol gedrag: Exploreren
• Hoe kun je exploratie bij leerlingen herkennen (gebaseerd op de 

Exploratory Behavior Scale)?

– Leerling manipuleert een object actief en met aandacht

– Leerling past herhaling (zelfde acties) en variatie (verschillende acties 

met hetzelfde materiaal of dezelfde acties met verschillend materiaal) 

toe op vorige acties met het object

• Hoe kun je exploratie uitlokken?

– Attributen met een hoge affordantie

– Inbouwen van een cognitief conflict

– Bekendheid versus onbekendheid met het materiaal of het 

onderwerp



Talentvol gedrag: Redeneren

Hoe herken je het niveau van redeneren?

Niveaus van redeneren zijn te observeren 

door deze schaal gebaseerd op Skill Theory 

(Fischer & Bidell, 2006) te gebruiken.

Hoe stimuleer je het redeneren?

Om talentvol gedrag te stimuleren kan de 

leraar de drie pedagogisch didactische 

strategieën inzetten: open, leerlinggerichte 

leraarstijl; structuur bieden en flexibel 

ondersteunen

https://hanzenl-my.sharepoint.com/personal/c_h_geveke_pl_hanze_nl/Documents/Lexar Stick inhoud/VS/Toolkit/Niveaus van redeneren.docx


Talentvol gedrag: steun ontlokken
- Zorg dat leerlingen steun kunnen ontlokken aan de omgevingen 

door:

- Onderlinge interactie met mede leerlingen mogelijk te maken

- Mogelijkheden zoeken om informatie uit te wisselen

- Gelegenheid geven zelf informatie op te zoeken

- Leerlinggerichte feedback te geven: autonomie aan de 

leerlingen geven, een open, leerlinggerichte onderwijshouding  

aannemen



Affordantie gebruiken
• Affordantie is een directe waarneming van 

de handelingsmogelijkheden van objecten 

in de eigen handelingsvermogens en van 

de eigen handelingsdrijfveren van een 

leerling.

• De geschiktheid van de omgeving voor 

elke leerling, waarbij rekening wordt 

gehouden met de mogelijkheden van elk 

individu, impliceert dat er mogelijkheden 

moeten zijn om binnen de taak te 

differentiëren en het materiaal te 

manipuleren



Affordantie gebruiken
Manieren om affordantie van materialen of omgeving te gebruiken:

– Materialen of objecten waarmee je meerdere dingen kunt doen, ook al is dat 

niet de oorspronkelijke bedoeling van het materiaal. Bijvoorbeeld met 

stoelen kun je en trein maken (of …), van een kartonnen doos kun je een 

huis bouwen (of…).

– Materialen gebruiken die manipuleerbaar zijn: voor elke doelgroep of zelfs 

individu zijn er mogelijkheden om de taak te maken

– Onderwerpen of materialen die op meerdere manieren kunnen worden 

onderzocht: bijvoorbeeld voor kleuters kan een hoge toren met blokken 

gebouwd worden en voor oudere kinderen kan worden onderzocht hoe de 

fundering van een toren gebouwd moeten worden om hem zo hoog 

mogelijk te kunnen maken



Affordantie gebruiken
Manieren om affordantie van materialen of omgeving te gebruiken:

– Asymmetrische omgevingen verhogen variabiliteit in handelen

– Binnen de opdracht zelf kan de medewerker of leerkracht doorvragen 

op verschillende niveaus: waaraan kun je dat zien (sensori-motor)? 

Waarmee zou je het willen vergelijken (representatie)? Hoe kun je wat jij 

zegt nu gebruiken voor deze opdracht (representatie of abstractie)?

– Talentstimulerende taken geven waarbij leerlingen moeten onderzoeken 

en niet op zoek moeten naar het goede antwoord

Hoe kun je affordantie bij de leerling inzichtelijk maken?

– Maak de leerlingen bewust van de ecologische waarde van een 

object: welke materialen kun je op welke wijze gebruiken voor 

datgene wat jij wilt maken of onderzoeken? Hoe kun je dat wat je 

onderzoekt (het object) aanpassen en wat gebeurt er dan?



Talentstimulerende taken
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De opdracht rechts is meer talentgericht omdat er ruimte is om de 

affordantie te gebruiken, meer autonomie aan de leerlingen wordt 

gegeven, een cognitief conflict ervaren kan worden en geredeneerd kan 

worden 



Cognitief conflict inbouwen
Hoe bouw je een cognitief conflict in:

• Hypotheses laten stellen: Vraag kinderen voorafgaand aan een experiment 
of onderzoekje wat ze denken dat er gaat gebeuren. Zorg ervoor dat de 
kans groot is dat er iets anders gebeurt. Voorbeelden:

– Werken met schaduwen: hoe kan het dat de kleine boom toch groot lijkt

– In fles met marshmallows vacuüm pompen: wat gebeurt er met de 
marshmallows?

– Laat leerlingen een probleem oplossen. Voorbeelden zijn:

• Hoe zorg ik voor een energiezuinige school?

• Hoe maak ik een hele hoge toren die niet omvalt?

• We hebben geld om een nieuw schoolplein te bouwen, hoe maken 
we een ontwerp dat veilig is en uitdagend voor alle leeftijden?

• Hoe maak ik een fidget spinner?



Op niveau: niet te moeilijk – niet te 

makkelijk
• Leerlingen raken meer betrokken en exploreren meer in de diepte als het materiaal of 

het onderwerp niet onbekend is en ook niet te onbekend

• Betrokkenheid is te zien aan: concentratie, aandacht is gefocust op de taak, er is 
grote intrinsieke motivatie, fascinatie en totaal opgaan in de activiteit, geboeidheid, er 
is geen afstand tussen de persoon en de activiteit, openheid voor relevantie stimuli 
(bijvoorbeeld vragen die de leerkracht stelt) en de leerling is ontvankelijk voor leren

• Betrokkenheid kan gestimuleerd worden door: 

– De activiteit net iets moeilijker te laten zijn dan de leerling aankan (verschilt per 
leerling – dus flexibele, open activiteiten of activiteiten met meerdere niveaus van 
uitwerking, zoals probleemgestuurde opdrachten)

– Werk met een open framework-model: Initiatief bij de leerling is even groot als 
die van de leerkracht

– Bied ruimte voor samenwerking



Drie strategieën: Openheid
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Gebruik een open leerkrachtstijl waarbij je leerlinggerichte vragen stelt. Bij 

leerlinggerichte vragen ben je geïnteresseerd in de denkgedachte van de 

leerling en niet zo zeer in het “goede” antwoord. Met dit observatieschema

kun je kijken hoe vaak je een open, leerlinggerichte stijl hanteert. Klik op het 

plaatje om het hele schema te zien.

https://hanzenl-my.sharepoint.com/personal/c_h_geveke_pl_hanze_nl/Documents/Lexar Stick inhoud/VS/Toolkit/Openheid en geslotenheid van de leerkracht.docx
https://hanzenl-my.sharepoint.com/personal/c_h_geveke_pl_hanze_nl/Documents/Lexar Stick inhoud/VS/Toolkit/Openheid en geslotenheid van de leerkracht.docx


Drie strategieën: Openheid
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• Zet leerkrachtgerichte vragen om in leerlinggerichte vragen

– Zet achter je vraag: denk jij, volgens jou

– Begin je vraag met: hoe denk jij, wat denk jij, waarom denk jij, wanneer 

denk jij

– Stel vragen gerelateerd aan zintuigen: heb jij wel eens … gezien, 

gehoord, aangeraakt, geroken, geproefd?

– Voorbeelden:

• Wat is vulkaan → heb je wel eens een vulkaan gezien (in het echt, 

op tv of op youtube?

• Wat is een schutkleur → waarom zou een ijsbeer wit zijn, denk jij?

• Hoeveel is 3x5? → hoe zou jij 3x5 uitrekenen?



Drie strategieën: Structuur
Een manier om structuur te bieden is om de empirische cyclus, ook wel de wetenschappelijke 

methode, te gebruiken. Binnen de structuur kan de open leerkrachtstijl gehanteerd worden. Klik op 

deze kaart om te ideeën te krijgen over welke vragen je zou kunnen stellen. Een andere manier is om 

het directe instuctiemodel te gebruiken. Klik op het DIM-model om ideeën te krijgen over welke vragen 

je zou kunnen stellen. 
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Drie strategieën: Flexibel 

ondersteunen
Flexibel ondersteunen (scaffolding) is het 

bieden van een ‘steiger’ (scaffold) van hulp 

door de leraar, waarmee de leerling wordt 

geholpen om een probleem op te lossen of 

een taak uit te voeren die hij niet zonder 

hulp va de leerkracht ozu kunnen doen, 

waarbij de hlp wordt afgebouwd als de 

leerling het probleem zelfstandig kan 

oplossen.
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Drie strategieën: Flexibel 

ondersteunen
• Doorvragen: “Waarom denk je dat?”

• Hint geven en taken opdelen

– Leraar: “Wat denk je dat er met de rozijnen gaat gebeuren als ik ze in 

het prikwater doe?”

– Leerling …

– Leraar: “Zie je die bolletjes? Wat denk je dat dat is?”

– Leerling: “Prik?”

– Leraar: “Waar gaat de prik naar toe?”

– Leerling: “Naar boven”

– Leraar: “Als ik er nu de rozijnen in het prikwater doe, wat zou de prik nu 

met die rozijnen gaan doen, denk jij?”11/9/2
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Drie strategieën: Flexibel 

ondersteunen
• Herformuleren van een vraag (alternatieve formulering) 

– Leraar: “Als ik het blokje in het water leg, blijft het dan drijven of gaat 

het zinken?”

– Leerling: …

– Leraar: “Wat denk je, gaat blokje naar de bodem of blijft het op het 

water liggen

• Aanvullende bronnen benoemen: o.a. boeken, visuele reminders en 

andere leerlingen

– Leraar: “Hoe kun je erachter komen hoe een dolfijn eruit ziet?”

– Leerling: …

– Leraar: “Kijk daar ligt een boek over zeedieren…”11/9/2

017
20



Drie strategieën: Flexibel 

ondersteunen
• Janneke van der Pol heeft in 

haar onderzoek naar 

scaffolding ook interessante 

bevindingen gedaan, zie o.a.  

videocollege -

https://vimeo.com/88153644

(plaatje rechts)
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https://vimeo.com/88153644


Pedagogische inhoudskennis 

expressief maken
• Pedagogische inhoudskennis (Pedagogical Content Knowledge – PCK) is 

het inzicht dat de leraar heeft in de manieren waarom leerling de 

inhoud(ook wel: content of kennis) begrijpen en heeft kennis van 

doceeractiviteiten waarmee de stof begrijpelijk gemaakt wordt.

• PCK is pas waardevol als het in interactie wordt expressief gemaakt wordt 

(=EPCK) – bijvoorbeeld in de manier van flexibel ondersteunen

• EPCK wordt ook gevormd door de interactie met leerlingen. De 

misconcepten van leerlingen vragen bijvoorbeeld van de leraar dat hij of zij 

het misconcept waarneemt (inhoudskennis) en manieren weet om het 

concept te veranderen, bijvoorbeeld door goede (door)vragen stellen.



PCK expressief maken = EPCK
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Complex 

denken

Redeneren

(Mis)concept

Spontane 

reacties

Reacties op 

vragen van 

leerkrachten

Aanwijzingen geven 

Informatie geven

Feitenkennis uitlokken

Naar procedures vragen

Geen reactie op uiting

van de leerling geven

Beoordelende feedback 

geven

Geen feedback geven

Feedback geven door 

uit te leggen

Gesprek beginnen

Geen complex 

denken

Praten over 

procedures

Geen concepten

Geen spontane 

reactie 

Geen reactie op 

vragen van de 

leerkracht

Denk-stimulerende 

vragen stellen

Doorvragen

Denkpauzes inlassen

Reacties op 

(mis)concept van de 

leerling geven

Neutrale feedback 

geven

Reacties op spontane 

en niet spontane uiting

van de leerling

geven

Geen EPCK –

leraar

Geen PCK –

leerling
EPCK leerkracht –

leerling



Drietrapsraket: leren in externe 

leeromgevingen
Zorg voor het verbinden van contexten (binnen-school en buiten-school) door 

een goede voorbereiding op school, een effectieve uitvoering in de externe 

leeromgeving (bijvoorbeeld een science center) en een zinvolle verwerking op 

de school.

• Voorbereiding op school

• Tijdens het bezoek aan de leeromgeving

• Verwerking op school



Drietrapsraket: voorbereiding
• Inventariseer welke doelen je hebt met het schoolbezoek, koppel het aan 

een onderdeel van het curriculum (kerndoelen).

• Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om aan deze doelen te werken in 

een context buiten de school, bijvoorbeeld via www.wknn.nl

• Ga na of jouw eigen doelen overeenkomen met de doelen van activiteit 

buiten de school en welke aanpassingen mogelijk zijn.

• Communiceer met de educatief medewerkers over welke Pedagogische 

inhoudskennis (PCK) nodig is. Welke inhouden moet de leerkracht weten 

en wat moet de educatief medewerker weten over specifieke aanpakken 

van bepaalde leerlingen om effectief te kunnen leren.

• Ga na of er lesmateriaal ter voorbereiding en verwerking wordt aangeboden 

en wat er nodig is om het materiaal talentkrachtiger te maken (eisen 

leeromgeving). 

• Pas de drie pedagogisch-didactische strategieën toe.

http://www.wknn.nl/


Drietrapsraket: tijdens het bezoek
• Zowel leraar als educatief medewerker nemen een actieve rol aan en 

ondersteunen het onderwijsleerproces door de drie strategieën toe te 

passen.

• Observeer talentvol gedrag: nieuwsgierigheid, exploratie en redeneren.

• Pleeg desgewenst interventies: ander materiaal met andere affordanties 

inzetten, cognitief conflict inbouwen, niveauaanpassing.

• Ga na de leeromgeving aan de eisen voldoet en pas deze desgewenst ter 

plekke aan. 



Drietrapsraket: na het bezoek
• Zorg voor verwerkingsopdrachten op 

school die zinvol passen bij een 

curriculumonderdeel.

• Pas de drie pedagogisch-didactische 

strategieën toe.

• Blijf de eisen van de leeromgeving in 

gaten houden.

• Raadpleeg deze checklist om optimaal 

talentvol gedrag te stimuleren bij 

activiteiten die verbonden zijn aan 

externe leeromgevingen.

file://hanzenl-my.sharepoint.com@SSL/DavWWWRoot/personal/c_h_geveke_pl_hanze_nl/Documents/Lexar Stick inhoud/VS/Toolkit/CHECKLIST leeromgevingen.docx
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Wat is jou 

bijgebleven van 

de rekenles van 

gisteren?

Op welke 

manier wil jij 

leren?

Hoe zou je 

deze som op  

kunnen 

oplossen?   

Wat wil je 

leren?

Waarmee zou 

jij het 

vergelijken?

Waarom denk 

je dat?   

Wat valt je op?

Wat vond je 

lastig?

Hoeveel zie jij 

liggen?
Wat ga je doen 

als je er niet 

uitkomt?

Waarmee kun 

je beginnen?



2: Het opstellen van 

een verwachting, de 

hypothese

Voorspellingsvragen

3: Het opzetten van het 

onderzoek: 

Procesvragen

4: Observeren en 

Constateren

Waarnemingsvragen

Verklaringsvragen

Doorvragen

Aanmoedigen

Informatie  geven

Instructie geven geven

5: Concluderen

Verklaringsvragen

Doorvragen

1: Vraagformulering

Vergaren van kennis over een 

onderwerp, wat uitmondt in een 

vraag:

Voorkennisvragen

Hoe kunnen we 

dit uitzoeken?

Wat zou er gaan 

gebeuren als…?

Wat weet je 

al van het 

onderwerp? Wat zie je? 

Hoe warm 

is het 

water?

Klopt het met 

wat je eerder 

dacht?

Ze gaan op 

en neer, en 

dan

Ja, okay..

Nou, moet je 

kijken. Ik doe het 

slangetje aan deze 

spuit

Hoe zou dat 

komen, denk jij?



Carla Geveke

Docent-onderzoeker Pedagogische Academie, Hanzehogeschool

c.h.geveke@pl.hanze.nl


