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figuur 1 . Talentontwikkeling; van steen tot diamant
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h1 samenvatting

In dit rapport wordt het onderzoek beschreven naar 
de verbetering van het persoonlijke deel binnen 
het Talenttraject op het Rodenborch-College te 
Rosmalen . Er wordt antwoord gegeven op de centrale 
onderzoeksvraag: 

Hoe kan de kwaliteit (van een deel) van het 
persoonlijke gedeelte binnen het Talenttraject voor 
VWO onderbouw leerlingen verbeterd worden, 
door de principes van ‘Lean thinking’ toe te passen 
op de invulling en uitvoering ervan? 

De insteek van dit onderzoek was design through research; 
het onderzoeksproces leidde tot beantwoording van de 
hoofdvraag door (een voorstel tot) een effectiever en 
efficiënter herontwerp van het persoonlijke gedeelte. 
Binnen het onderzoeksproces vallen vier onderdelen 
te onderscheiden, waarbij elk onderdeel tot de 
beantwoording van een deelonderzoeksvraag leidde. 
De beantwoording van de centrale onderzoeksvraag 
is deels gebaseerd op literatuur, deels gebaseerd op 
de antwoorden die de deelnemers gaven over hun 
ervaringen. 

De onderzoekster heeft getracht om het gedachtegoed 
van ‘Lean thinking’ te implementeren in een specifiek 
onderdeel van het persoonlijk deel van het Talenttraject 
in de vorm van een ‘Lean’ interventie. Het ontwerp 
is een verbeterslag waardoor een onderdeel van het 
Talenttraject effectiever en efficiënter is ingedeeld. 
Om dit te bewerkstelligen is er tijdens het onderzoek 
gebruik gemaakt van verschillende ‘Lean thinking’ 
methodes. 

Het ontwerpvoorstel ondersteunt het zoeken naar 
en het realiseren van een passend aanbod bij de 
gewenste talentontwikkeling van de Talentleerling. 
Het ontwerpvoorstel dient bovendien als inspiratie, 
communicatie en informatie middel voor alle 
stakeholders.

Dit onderzoek is een goed voorbeeld van hoe ‘Lean 
thinking’  kan bijdragen aan onderwijs innovatie waarbij 
een al bestaande situatie wordt verbeterd. Het door 
ontwikkelen en implementatie van het ontwerpvoorstel 
zouden logische vervolg stappen van dit onderzoek zijn.
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h3 inleiding

Op de vraag waarom ik gepassioneerd ben over 
onderwijs an sich kan ik eenduidig antwoord geven; 
het biedt kansen tot het ontdekken en ontwikkelen 
van talenten. Binnen het huidige onderwijsaanbod, dat 
vaak is afgestemd op de gemiddelde leerling, worden de 
capaciteiten van de leerlingen niet altijd goedbenut en 
worden deze leerlingen niet altijd voldoende uitgedaagd. 
Bovendien is ons onderwijs systeem meer gebaseerd 
op de industrialisatie in plaats van dat we de talenten 
van de leerlingen zelf als leidraad nemen (Robinson, 
2008).Veel leerlingen laten voortdurend zien wat ze al 
kunnen, maar worden niet uitgedaagd om hun grenzen 
te verleggen. 

De overtuiging dat talentvolle leerlingen ‘vanzelf ’ wel 
goed terechtkomen wordt langzamerhand verlaten voor 
het inzicht dat ook zij passend onderwijs nodig hebben 
om hun volle potentieel aan te spreken en te ontwikkelen. 
Bovendien laat een aantal praktijkervaringen zien dat de 
extra uitdaging zeer gewaardeerd wordt door leerlingen 
en overigens ook door hun docenten.Wel is onderzoek 
op dit gebied schaars (van Eijl,Wientjes,Wolfensberger 
& Pilot, 2005). Het belang van talentontwikkeling is 
inmiddels doorgedrongen binnen de onderwijs sector. 
Zo legden de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap en de VO-raad, sectororganisatie en 
belangenbehartiger van besturen en scholen in het 
voortgezet onderwijs, in het Sectorakkoord VO 2014-
2017 vast dat “het toekomstbestendig maken van het 
voortgezet onderwijs en het beter kunnen inspelen op 
de verschillende talenten van jongeren de belangrijkste 
opgaven voor de sector zijn” (p.1).  

Het Rodenborch-College te Rosmalen deelt deze visie 
en dit uit zich - onder andere - door veel aandacht 
voor de individuele leerling. Een voorbeeld waarbij 
talentontwikkeling centraal staat is het Talenttraject. 
Het Talenttraject is een apart programmaonderdeel 
van het VWO, waar echter wél alle leerlingen van klas 

1 t/m 6 aan deelnemen. Binnen het programma van het 
Talenttraject werken de leerlingen aan vakoverstijgende 
projecten. Het Talenttraject wordt hieronder 
verder toegelicht. VWO leerlingen zullen vanaf nu 
Talentleerlingen worden genoemd. 

Als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs 
wil de school de Talentleerlingen laten ervaren hoe 
leuk het kan zijn om uitgedaagd te worden tot het 
leveren van meer dan gemiddelde prestaties. Binnen 
dit onderzoek ligt de focus op het Talenttraject in de 
onderbouw, zodoende zal alleen de inhoud van het 
traject in klas 1 t/m 3 uitgelicht worden. In figuur 2 is 
een overzicht van de verschillende onderdelen waaruit 
het onderbouw Talenttraject bestaat te vinden. 

Er zijn drie hoofdonderdelen te onderscheiden in het 
Talentraject bij de onderbouw: 

 Intake gesprek

Er vindt een intakegesprek plaats met iedere aankomend 
Talentleerling. Hierbij zijn de aankomend Talentleerling, 
de Talentcoach en de ouders van de aankomend 
Talentleerling aanwezig. Dit gesprek vindt plaats voor 
de zomervakantie; tussen het afronden van groep 
acht en de start op het Rodenborch-College door de 
Talentleerling. 

 Klassikaal gedeelte

De Talentleerlingen werken tijdens klassikale Talent- en 
coach lessen aan vakoverstijgende projecten, waarbij 
ze ondersteund worden door Talentdocenten en de 
Talentcoach. Deze lessen vinden 1x in de week plaats. 
De inhoud van het klassikale gedeelte is vooraf door 
de Talentcoach bepaald. Elke Talentleerling doet aan het 
klassikale gedeelte mee. 



intake gesprek aankomen Talentleerling
doel : warme overdracht 
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START

PERSOONLIJK GEDEELTE

KLASSIKAAL GEDEELTE

POP (her)schrijven door leerling
doel : inzicht in talent en gewenste talent ontwikkeling

coachgesprekken (1 - 3 x per jaar)
doel : begeleiding talentontwikkeling Talentleerling

Talentprojecten (maximaal 3 uur per week)
doel : uitdagende projecten binnen eigen interesses

evaluatie Talentprojecten
doel : evaluatie kwaliteit

portfolio bijhouden
doel : documenteren talentontwikkeling van Talentleerling

logboek bijhouden
doel : monitoren talentontwikkeling van Talentleerling

klassikale les (1 x  per week)
doel : vakoverstijgende projecten

coachles (1 x per week)
doel : basiskwaliteiten aanleren, zoals samenwerken

bespreken vordering Talentleerling (4 x per jaar)
doel : inzicht in talentontwikkeling 

overleg met Talentteam (2 x per jaar)
doel : ontwikkeling Talenttraject

=  TALENTCOACH

=  TALENTLEERLING

=  OUDERS TALENTLEERLING

=  TALENTDOCENT

DOEL VAN DE ACTIVITEIT

INHOUD VAN DE ACTIVITEIT

BETROKKENEN BIJ DE ACITVITEIT

figuur 2 . Jaaroverzicht van activiteiten binnen het Talenttraject, onderbouw VWO.
    Gebaseerd op beleidsplan (Baten, 2015). In geel gemarkeerd de onderdelen waarop het onderzoek zich richt.

TIJD

ONDERWIJSPROCES DAT ELK JAAR HERHAALD WORDT
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everyone is a genius.
but if you judge a fish on 
its ability to climb a tree, 
it will live its whole life 
believing it is stupid.   

Albert Einstein

“ 
 ” 

      Ten behoeve van de leesbaarheid, is in dit verslag bij de verwijzing naar 
personen gekozen voor het gebruik van ‘hij’ of ‘zijn’.  Vanzelfsprekend kan hier ook 
‘zij’ of  ‘haar’ worden gelezen.

1

 Persoonlijk gedeelte

Binnen het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject 
wordt er specifiek aandacht besteed aan de individuele 
ontwikkeling van de leerling. De Talentleerling heeft de 
kans om maximaal drie uur in de week aan normale 
lesuren te laten vallen.Tijdens deze uren kan de leerling 

dan een project doen dat bijdraagt aan zijn eigen 
gewenste talentontwikkeling. Hierbij wordt de leerling 
begeleid door een Talentdocent en de Talentcoach. De 
leerling schrijft een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) 
om inzichtelijk te maken waar hij nu staat en waarin 
hij zich graag wil ontwikkelen. Het persoonlijke project 
kan individueel of in groepjes worden uitgevoerd en 

1
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kan zowel al eerder zijn uitgevoerd binnen de school 
als zelfbedacht zijn. De inhoud van het persoonlijke 
gedeelte is dus niet vooraf bepaald, maar daar wordt in 
samenspraak met de Talentcoach door de Talentleerling 
zelf invulling aan gegeven. Het uitvoeren van persoonlijke 
projecten is optioneel, maar wordt sterk aangeraden 
door het Rodenborch-College. 

Het intakegesprek vindt eenmalig plaats, terwijl 
het persoonlijke en het klassikale gedeelte elk jaar 
gezamenlijk het onderwijsproces van het Talenttraject 
vormen. 

Het Talenttraject is vijf jaar geleden gestart. De kracht van 
het aanbod zit in de verbredings- en verdiepingsslag die de 
leerlingen kunnen maken, de actieve begeleiding door de 
Talentcoach en in de keuzemogelijkheden die leerlingen 
krijgen voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling (Baten, 
2015). De ervaring leert dat er verbetering zou kunnen 
plaatsvinden binnen het persoonlijke gedeelte. Het 
blijkt namelijk dat veel Talentleerlingen geen gebruik 
maken van de mogelijkheid om een persoonlijk project 
te doen. Dit heeft meerdere oorzaken: van tijdsgebrek 
van de Talentcoach tot een afwachtende houding van 
de Talentleerling. Hierdoor gaat een belangrijk deel van 
de kracht van het Talentraject verloren. Met name de 
geel gemerkte onderdelen in figuur 2 pagina 7 lenen 
zich voor een verbeterslag, omdat deze onderdelen 
de basis zijn van het persoonlijke gedeelte. Door deze 
onderdelen niet optimaal in te zetten, is het een logisch 
gevolg dat de potentie van het persoonlijke gedeelte 
van het Talentraject niet ten volle wordt benut.

De belangrijkste doelen van de geel gemerkte 
onderdelen van het persoonlijke gedeelte  zijn grofweg 
te verdelen in: 

1. POP (her)schrijven door leerling 
De Talentleerling dient zelf inzicht te hebben/krijgen in 
eigen talenten en in de gewenste talentontwikkeling. 
Hierdoor kan de Talentleerling zelf invulling geven aan 
een persoonlijk project of in ieder geval een richting 
aangeven waarbinnen hij zichzelf graag meer zou willen 
ontwikkelen.

2. Coachgesprekken door Talentcoach met leerling 
De Talentcoach begeleidt de Talentleerling tijdens de 
talentontwikkeling. Doel van de coachgesprekken is 
het begeleiden van de keuze voor en de invulling van 
een bepaald persoonlijk project. Ook is het doel de 
Talentleerling te stimuleren tot het doen van een 
persoonlijk project. 

3. Begeleiding Talentprojecten 
Het doel is dat het persoonlijke project daadwerkelijk 
bijdraagt aan de (gewenste) talentontwikkeling van de 
Talentleerling. De begeleiding van het project door de 
Talentdocent is daarbij belangrijk. 

Het proces van deze onderdelen kan efficiënter en 
effectiever opgezet worden, waardoor er meer tijd 
en ruimte wordt gecreëerd voor de kwaliteit van het 
persoonlijke gedeelte binnen het Talenttraject. Het 
toepassen van ‘Lean thinking’ binnen deze onderdelen 
zou uitkomst kunnen bieden.‘Lean thinking’ is een 
bedrijfskundige methode om in kleine gestructureerde 
stappen tot een ideaalsituatie te komen, waarbij je 
focust op een zo efficiënt en effectief mogelijk proces. 
Dit principe heeft zijn dienst reeds bewezen binnen 
de manufacturing sector, en krijgt steeds meer voet 
aan de grond binnen sectoren als de zorg. Onder het 
hoofdstuk ‘Theoretische inbedding’ wordt het begrip 
‘Lean thinking’ meer uitgediept. 

Dit onderzoek richt zich op de manier waarop ‘Lean 
thinking’ toegepast kan worden ter bevordering van 
de kwaliteit van het persoonlijke gedeelte binnen het 
Talenttraject, specifiek voor de onderdelen POP (her)
schrijven, coachgesprekken en talentprojecten. Na een 
sterkte-zwakte analyse op basis van literatuurstudie en 
focusgroepen met stakeholders is een van deze drie 
onderdelen van het persoonlijke gedeelte gekozen 
voor de ontwerpstudie. Het onderwijsproces van 
het gekozen onderdeel is efficiënter en effectiever 
ingericht door ‘Lean thinking’ principes toe te passen. 
De studie mondt uit in een implementeerbaar voorstel 
ter verbetering van de kwaliteit van een deel van het 
persoonlijke gedeelte binnen het Talenttraject. 

      Wanneer er wordt gerefereerd aan het persoonlijke gedeelte binnen dit 
onderzoeksverslag, wordt er specifiek gedoeld op de hierboven beschreven 
mogelijk verbeterbare onderdelen van het persoonlijke gedeelte binnen het 
Talenttraject.

2

2
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h4 theoretisch kader
 4.1 onderwijsinnovatie

De onderwijsraad stelt in 2011 dat onderwijsinnovaties 
vaak niet het gewenste effect hebben. Het blijkt 
belangrijk dat onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek 
nauw samenwerken, wat vaak niet gemakkelijk te 
realiseren is. Dit is te wijten aan beide partijen. Waar 
de scholen hun handen eigenlijk al vol hebben aan de 
praktijk van alle dag, leveren onderzoekers weinig direct 
implementeerbaar resultaat (Onderwijsraad, 2011).  

Er kunnen verschillende succesfactoren voor 
onderwijsinnovatie worden geformuleerd. “Het 
uitgangspunt van onderwijsinnovaties is overeenstemming 
bij alle stakeholders over de doelstelling en de werkwijze 
te bereiken”(Vodegel, Smid & van den Bosch, 2011, p 
26). Verder moet top-down implementatie voorkomen 
worden. Daarbij is het wel van groot belang dat 
ook op bestuurlijk niveau - evenals op praktiserend 
niveau - verbondenheid en betrokkenheid met de 
onderwijsinnovatie wordt gevoeld (Vodegel, Smid & van 
den Bosch, 2011).

Het gebeurt nog te weinig dat er kritisch wordt 
gereflecteerd op eigen en andermans handelen in 
onderwijsland. Terwijl reflectie bijna onontkoombaar 
is wanneer je een stap vooruit wilt maken, zo ook 
bij onderwijsinnovatie.  Om diezelfde reden is de 
managementfilosofie ‘Lean thinking’ voor een deel 
gestoeld op reflectie. Deze filosofie heeft als doel 
op proces niveau te innoveren. In paragraaf 4.2 Lean 
thinking wordt beschreven waarom ‘Lean thinking’ een 
geschikte aanpak voor onderwijsinnovaties lijkt te zijn. 

 4.2 lean thinking

‘Lean thinking’ is er op gericht om verspilling binnen 
een proces tegen te gaan, waarbij verspilling breed 
kan worden geïnterpreteerd; verspilling van tijd tot 
verspilling van materialen. Een zo effectief en efficiënt 

mogelijk proces zorgt voor een optimale kwaliteit. In 
de bijbel der ‘Lean thinkers’ wordt gesteld; “Het gaat 
vooral om het verbeteren van de kwaliteit van het primaire 
proces en is nadrukkelijk niet in eerste instantie een aanpak 
om de kosten te verlagen” (Womack & Jones, 1996). De 
kwaliteitsverbetering als uitgangspunt sluit goed aan bij 
de publieke sector waar onderwijs onder valt.

Het belang van de doelstelling is, evenals bij succesvolle 
onderwijsinnovaties, in het geval ‘Lean thinking’ duidelijk 
aanwezig. Het idee achter ‘Lean thinking’ is namelijk dat 
er naar een bepaald doel wordt gestreefd (dit hoeft geen 
haalbaar doel te zijn), door continu te verbeteren. Deze 
continue verbetering wordt ook wel Kaizen genoemd.

Elke dag en door de hele organisatie heen - wat ook een 
vereiste blijkt voor een succesvolle onderwijsinnovatie 
- worden er doelgericht kleine stappen in de juiste 
richting gezet. De klant (in het het onderwijs de 
leerling) is het uitgangspunt binnen elke verbetering; 
elke processtap moet minimaal indirect van waarde zijn 
voor de klant. 

‘Lean thinking’ ontstond in de auto-industrie, maar 
krijgt – zoals gezegd – steeds meer voet aan de grond 
binnen andere sectoren. Een voorbeeld van hoe ‘Lean 
thinking’ toegepast is binnen het onderwijs is het 
volgende. Op een hogeschool ervoeren veel studenten 
minder tijd dan officieel gepland was om hun tentamens 
te maken, omdat de juiste tentamens niet in het lokaal 
aanwezig waren. Door samen met de stakeholders 
(faculteit, toetsbureau en studenten) de keten van het 
toetsingsproces in kaart te brengen werd inzichtelijk 
dat er een schakel miste tussen het toetsbureau en de 
faculteit. Een aanpassing werd gedaan op het gebied van 
verantwoordelijkheid voor groepsindelingen, waarna 
het probleem verholpen was (Kjeld, Lohman, Fest & van 
Geloven, 2013). 

De werkwijze in voorgaand voorbeeld is kenmerkend 
voor ‘Lean thinking’. De processen worden (in 
samenwerking met de stakeholders) in kaart gebracht, 
waardoor mogelijke verspillingen binnen het proces 
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duidelijk worden. Het betrekken van alle stakeholders 
speelt ook bij het slagen van onderwijsinnovaties een 
belangrijke rol. Door het standaardiseren en juist 
verdelen van taken (ook wel Heijunka genoemd) wordt 
het proces geoptimaliseerd. Ook het (veranderen van) 
gedrag van zowel managers als medewerkers is van belang. 
Hierbij is een open, communicatieve en transparante 
sfeer van groot belang. Medewerkers zijn op de hoogte 
welk doel (en waarom!) ze nastreven, waardoor zij ook 
eerder mogelijkheden tot verbeteringen zien en deze 
ook daadwerkelijk aandragen (Womack & Jones, 1996). 
De bottom-up benadering en een breed draagvlak 
binnen de gehele organisatie hoort zowel bij ‘Lean 
thinking’ als bij succesvolle onderwijsinnovaties.

Een ander voorbeeld van de toepassing van ‘Lean 
thinking’ binnen het onderwijs is een basisschool 
die de opslag van speel materialen reorganiseerde. 
De school kampte met het probleem dat veel speel 
spullen kwijt raakten gedurende het schooljaar. Door 
elk voorwerp (bal, step, etc) bewust en in samenspraak 
met de leerlingen zijn eigen vaste plek te geven en 
deze plek visueel te markeren met een foto van het 
desbetreffende voorwerp, werd het na de pauze in 
een oogopslag duidelijk welk materiaal er mistte. Dit 
is een voorbeeld waarin voornamelijk typische ‘Lean’ 
toepassingen naar voren komen. 

Een laatste voorbeeld geeft weer hoe continue 
verbetering een vanzelfsprekendheid kan worden door 
het toepassen van ‘Lean thinking’ binnen het onderwijs. 
Een middelbare school stelde zichzelf de ideaalsituatie 
van ‘de eerste school zonder vergaderingen’.  Door een 
planbord in de docentenkamer te installeren waarop 
de ideaalsituatie beschreven was, werd het doel voor 
iedereen inzichtelijk en elke werknemer werd elke dag 
aan dit doel herinnerd. Bovendien werd er tweewekelijks 
een concreet doel gesteld om een stapje dichter bij 
de ideaalsituatie te komen. Bijvoorbeeld ‘Er worden 
alleen vergadering gehouden waarbij iedereen staat’, uit 
onderzoek is namelijk gebleken dat deze actieve houding 
het vergaderproces bespoedigt. Door gezamenlijk en 
tweewekelijks de gestelde doelen te evalueren en te 
reflecteren werden nieuwe doelstellingen bepaald. De 
vergadertijd op die school is inmiddels gehalveerd. 

Kortom, ‘Lean thinking’ toepassen binnen het onderwijs 
belooft gewenste, concrete kwaliteitsverbetering 

voor de leerling. Bovendien is het een gedachtegoed 
waarmee een brug kan worden geslagen tussen 
onderwijsinnovaties en de praktijk; continue verbetering 
geïntegreerd in de onderwijspraktijk van alledag. 

4.3 talentontwikkeling

De betekenis van het begrip talent blijkt nog in volle 
ontwikkeling; de een stelt dat het ‘slechts’ een kwestie is 
van ontzettend veel en vaak oefenen (Rikers, 2009), een 
ander omschrijft talent als “een gave of aanleg die iemand 
potentieel heeft om heel erg goed te worden”(Dewulf, 
2010). Er wordt zelfs aangenomen dat het begrip talent 
geen betekenis heeft (Lewis & Heckman, 2006). Ook 
binnen de verschillende talentontwikkelprogramma’s 
op scholen worden uiteenlopende definities gehanteerd 
(Christiaensen et al, 2009; Verbiest & Zuijdgeest, 2010).

Binnen dit onderzoek houden we de zienswijze aan die 
wordt omschreven in het boek ‘Oog voor Talent’: 

“De definitie van het woord talent laat zich uitleggen door 
een voorbeeld uit de Engelse taal. De Engelse taal maakt 
onderscheid in de begrippen gifted (begaafdheid) en 
talented (getalenteerd). Deze woorden geven het verschil 
aan tussen een aangeboren begaafdheid en hetgeen je 
met de deze begaafdheid doet. Een begaafdheid is een 
kwaliteit die in aanleg aanwezig is en deel uitmaakt van de 
persoonlijke kracht van een mens. We spreken van talent 
als iemand, door deze begaafdheid, iets met meer effect, 
gemak en plezier doet. Iedereen heeft een eigen cocktail 
aan talenten. In het onderwijs ligt het accent vaak te sterk 
op de cognitie. Bij talent gaat het niet alleen om intelligentie, 
maar ook om creativiteit, muzikaliteit, zelfsturing, handigheid, 
ondernemerschap en sociale vaardigheden” (Verbiest & 
Dijk, 2010, p 8-9). 

Deze zienswijze sluit bovendien aan op de visie die binnen 
het Talentraject wordt gehanteerd; iedere leerling heeft 
talent en moet zich naar vermogen kunnen ontwikkelen. 
Het sluit aan bij de nurture benadering. Belangrijk om 
te beseffen is dat  talent sterk contextafhankelijk is en 
daardoor relatief. In figuur 3 pagina 12 is een voorbeeld 
te vinden waarin dit gegeven duidelijk naar voren komt.  
Figuur 4 pagina 13 geeft een vereenvoudigde versie van 
Gagne’s model voor talentontwikkeling weer, waarin 
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een waarderende aanpak of appreciative inquiry (AI) 
genoemd, deze blijkt van groot belang te zijn binnen 
talentontwikkeling (Tjepkema & Verheijen, 2005). 
Onderzoek naar leergedrag wijst dit ook uit (Smid, 
2007). Bij de waarderende aanpak dienen de al aanwezige 
sterke punten als uitgangspunt van je ontwikkeling 
(Cooperrider & Whitney, 2005). Hierbij is het een 
uitdaging om niet alleen handelingen als uitgangspunt 
te nemen maar ook karaktereigenschappen. Hierdoor 
leert een kind talenten te benoemen die dichter bij 
zijn persoonlijkheid komen. Het blijkt dat zodoende 
het zelfvertrouwen/de zelfwaardering groeit, wat een 
positieve invloed heeft op de leerresultaten (Verbiest & 
Zuijdgeest, 2010)

“Als leerlingen hun talenten kennen en kunnen inzetten, 
nemen hun zelfwaardering, zelfrespect toe en neemt de 
schooluitval af. Leerlingen weten beter wat ze kunnen en 
maken betere keuzes. Aandacht voor talent vergroot de kans 
dat leerlingen terechtkomen op een passende plek in het 
(vervolg) onderwijs en op de arbeidsmarkt” (Verbiest & 
Dijk, 2010, p 13). Van Beek en Doorten (2011) zetten 
talent ontwikkeling nog hoger in;  “een ontwikkeld 
talent is een meerwaarde waarmee mensen zin aan hun 
leven kunnen geven, een meerwaarde waarmee mensen 
betekenisvolle burgers in een samenleving kunnen zijn” (p 
1). Bovendien stelt Piirto (1999) dat de school een van 
de drie sterke, cruciale omgevingsfactoren die invloed 
hebben op talentontwikkeling. Niet gek dus, dat er 
zoveel aandacht voor talent is binnen het onderwijs.

duidelijk wordt welke factoren een rol spelen. Gagne 
zijn visie op talent komt overeen met de gehanteerde 
zienswijze binnen dit onderzoek. Hij deelt de 
aangeboren begaafdheden in domeinen van menselijke 
aanleg. Of een begaafdheid zich ontwikkelt tot talent 
wordt bepaald door bepaalde katalysatoren. Dit zijn 
intrapersoonlijke en omgevingsgebonden factoren 
(Gagne, 1991). Deze factoren zijn veel meer bepalend 
voor talentontwikkeling dan het IQ (Studulki et al, 2010). 
De talenten bevinden zich volgens Gagne in domeinen 
van menselijke activiteit. Bovendien speelt puur toeval 
ook een rol binnen talentontwikkeling (Gagne, 1991). 

Het is belangrijk om het verschil aan te geven tussen 
talentontwikkelprogramma’s en excellentieprogramma’s. 
Deze termen worden nogal eens door elkaar heen 
gebruikt. In dit onderzoek spreken we van een 
talentontwikkelprogramma wanneer het programma 
als doel heeft alle leerlingen te bereiken, ook wel brede 
talentontwikkeling genoemd. Een excellentieprogramma 
richt zich daarentegen slechts op de excellerende 
leerling, het doel is dan meer het ontwikkelen van 
toptalent. Talent wordt in dit laatste geval vaak gezien 
als een begaafdheid voorbehouden aan enkele personen. 
Het Talenttraject is een voorbeeld van een 
talentontwikkelprogramma; het streven is dat de gehele 
populatie  VWO leerlingen zich maximaal ontplooit. 
Dat het om VWO leerlingen gaat maakt het geen 
excellentieprogramma. In talentontwikkeling worden 
binnen de literatuur verschillende fasen onderscheiden; 
deze komen neer op ‘Kennismaken’, ‘Verdiepen/
ontwikkelen’, ‘Bekwamen’ en ‘Verzilveren/topprestatie 
leveren’. Vaak bestaan talentontwikkelprograma’s in de 
onderbouw uit het leren ontdekken van talenten (fase 
‘Kennismaken’) en het oefenen van vaardigheden zoals 
samenwerken, plannen, organiseren en reflecteren (SLO, 
2012). Het ontdekken van talenten is voornamelijk terug 
te zien in het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject 
en de ontwikkeling van de algemene vaardigheden komt 
voornamelijk aan bod binnen het klassikale gedeelte van 
het Talenttraject. 

Voor leerlingen is het belangrijk dat zij zelf inzicht 
ontwikkelen in hun sterke en minder sterke kanten. 
Binnen het onderwijs wordt er vaak gedacht vanuit 
tekorten; de leerling moet op een bepaald niveau 
zijn. Is hij dit nog niet? Dan wordt hij bijgespijkerd. Bij 
talentontwikkeling werk je vanuit je kwaliteiten, de focus 
ligt op wat een leerling (al) goed kan. Dit wordt ook wel 

figuur 3 . Sprekend voorbeeld voor het gegeven dat
    talent relatief en contextgerelateerd is.
    

“Iets goed kunnen, is pas een talent als de 
buitenwereld het uitzonderlijk en relevant vindt. 
Vierjarige kinderen die leven op een vuilnisbelt in 
India, kunnen allemaal op een afstand van tien-
tallen meters met een steen een rat raken, die er 
met eetbaar afval vandoor wil gaan (Knegtmans, 
2008). In India kijkt niemand hiervan op. Maar 
wanneer een Nederlands kind dit zou kunnen, 
zou het kind worden bewonderd.” (Verbiest & 
Dijk, 2010, p 10)
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figuur 4 . Vereenvoudigde versie van het model van Gagne voor talentontwikkeling
    Gebaseerd op bron:  http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/themas/talent/00001/
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h5 onderzoeksvragen

 5.1 hoofdvraag

Hoe kan de kwaliteit (van een deel) van het 
persoonlijke gedeelte binnen het Talenttraject voor 
VWO onderbouw leerlingen verbeterd worden, door 
de principes van ‘Lean thinking’ toe te passen op de 
invulling en uitvoering ervan? 

 5.2 deelvragen

  deelvraag 1

Wat is ‘Lean thinking’ en hoe kan dit het onderwijsproces 
verbeteren? 

  deelvraag 2

Wat zijn sterke en zwakke punten van het persoonlijke 
deel binnen het Talenttraject, op basis van literatuur over 
talentontwikkelprogramma’s op middelbare scholen? 

  deelvraag 3

Wat zijn sterke en zwakke punten van het persoonlijke 
gedeelte binnen het Talenttraject, volgens de stakeholders 
(ouders van Talentleerlingen, Talentleerlingen en 
Talentdocenten)?  

  deelvraag 4

Hoe kan het proces van het persoonlijke gedeelte 
binnen het Talenttraject (specifiek POP (her)schrijven, 
coachgesprekken of talentprojecten) effectiever en 
efficiënter ingedeeld worden door het toepassen van 
‘Lean thinking’? 



15figuur 5 . Een Talentleerling in actie tijdens een persoonlijk project
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h6 methode

De insteek van dit onderzoek was design through 
research; het onderzoeksproces leidde tot 
beantwoording van de hoofdvraag door (een voorstel 
tot) een effectiever en efficiënter herontwerp van het 
persoonlijke gedeelte. Binnen het onderzoeksproces 
vallen vier onderdelen te onderscheiden, waarbij 
elk onderdeel tot de beantwoording van een 
deelonderzoeksvraag leidde. In figuur 5 pagina 14 en 15 
zijn de verschillende onderdelen en daarbijbehorende 
activiteiten uiteengezet. Zoals in figuur 5 te zien is, is 
het resultaat van de beantwoording van de eerste drie 
deelvragen gebruikt als uitgangspunt binnen de laatste 
deelvraag.

HOE KAN DE KWALITEIT VAN EEN GEDEELTE VAN HET PERSOONLIJKE DEEL  BINNEN HET TALENTTRAJECT VOOR VWO ONDERBOUW 
LEERLINGEN VERBETERD WORDEN, DOOR DE PRINCIPES VAN ‘LEAN THINKING’ TOE TE PASSEN OP DE INVULLING EN UITVOERING ERVAN?

DEELVRAAG 1

M . literatuurstudie

W . - literatuur zoeken dmv 
 sneeuwbalmethode 
      - patronen ontdekken in 
 literatuur dmv 
 sleutelbegrippen

R . samenvatting van inzichten
 en conclusies

R = RESULTAAT

W = WERKWIJZE

M = METHODE
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HOE KAN DE KWALITEIT VAN EEN GEDEELTE VAN HET PERSOONLIJKE DEEL  BINNEN HET TALENTTRAJECT VOOR VWO ONDERBOUW 
LEERLINGEN VERBETERD WORDEN, DOOR DE PRINCIPES VAN ‘LEAN THINKING’ TOE TE PASSEN OP DE INVULLING EN UITVOERING ERVAN?

DEELVRAAG 2 DEELVRAAG 3 DEELVRAAG 4

M . literatuurstudie

W . - literatuur zoeken dmv 
 sneeuwbalmethode 
      - patronen ontdekken in 
 literatuur dmv 
 sleutelbegrippen
      - sterkte-zwakte analyse
 persoonlijk gedeelte
 talenttraject

R .   - samenvatting van inzichten
 en conclusies
       - value flow persoonlijk
 gedeelte, op basis van 
 gevonden huidige 
 opvattingen / standaarden

M . sterkte-zwakte analyse door 
 3 stakeholdergroepen 
 (Talentleerlingen, 
 Talentdocenten, ouders 
 van Talentleerlingen)

W . - stakeholders maken lijst 
 met postieve / negavtieve   
 kenmerken van persoonlijk  
 gedeelte (individueel)
      - stakeholders maken 
 sterkte-zwakte analyse 
 (gezamenlijk in focusgroep)

R .  - samenvatting per focusgroep
      - value flow persoonlijk
 gedeelte, op basis van
 gezamenlijke sterkte-zwakte
 analyse per focusgroep

M . ontwerpstudie

W . - ideeën bedenken tbv efficiënter  
 en effectiever 
 onderwijsproces;
 sterkte-zwakte analyses / 
 value flow als uitgangspunt
      - ideeën evalueren ahv uitkomsten
  deelvraag 1 t/m 3

R . onderbouwd voorstel voor 
 verbetering persoonlijk  
 gedeelte binnenTalenttraject,
 op basis van ‘Lean thinking’  
 principes
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Kwalitatief onderzoek stond centraal. Deze vorm van 
onderzoek houdt zich voornamelijk bezig met het 
verkrijgen van inzichten in de ervaringen van mensen 
en gaat in op de achterliggende motivaties en meningen 
van bepaalde doelgroepen (Jackson, Drummond & 
Camara, 2007). De beantwoording van de centrale 
onderzoeksvraag is deels gebaseerd op literatuur, deels 
gebaseerd op de antwoorden die de deelnemers gaven 
over hun ervaringen. Om deze informatie te verkrijgen 
is gebruik gemaakt van focusgroepen, hier wordt 
dieper op in gegaan in de paragraaf 6.2 ‘Procedure en 
instrumenten’.

 6.1 context

Het onderzoek is op het Rodenborch-College 
te Rosmalen uitgevoerd. Een Rooms-Katholieke 
middelbare school met 1418 leerlingen. Er kan door de 
leerling gekozen worden voor VIP-onderwijs of Jenaplan-
onderwijs op VMBO-T, HAVO of VWO niveau. Het VIP-
onderwijs kenmerkt zich door betekenisvol onderwijs 
met persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt, dit is 
vergelijkbaar met het onderwijs op reguliere middelbare 
scholen. In het Jenaplan-onderwijs werken leerlingen in 
heterogene stamgroepen met activerende werkvormen.

Het Rodenborch-College profileert zich als een school 
met ‘Ruimte voor jouw talent, oog voor elkaar’. Dit 
uit zich in projecten binnen en buiten de school, een 
musicalgroep, een blazersklas en het Talenttraject. 
In de blazersklas leert de leerling een (zelf gekozen) 
muziekinstrument te bespelen, dit is optioneel voor 
leerlingen van alle niveau’s.  Aan het Talentraject nemen, 
zoals eerder vermeld, alle VWO-leerlingen automatisch 
deel. Bovendien is de school een Topsport Talenschool 
(LOOT), die speciale faciliteiten biedt aan (aankomende) 
topsporters, zodat zij hun school en hun sport zo goed 
mogelijk kunnen combineren.

 6.2 deelnemers

Er zijn drie groepen stakeholders binnen het 
persoonlijke gedeelte van het Talenttraject, namelijk 
Talentdocenten,Talentleerlingen uit de onderbouw en 
hun ouders. Deze drie groepen zijn betrokken binnen 
het onderzoek (zie paragraaf 6.3.3 Onderdeel 3). Het 

eerste contact met alle deelnemers werd gelegd door 
de Talentcoach. Hiervoor is gekozen om respons op 
de oproep tot deelname te verhogen. De Talentcoach 
introduceerde het onderzoek en nodigde alle 
Talentdocenten, Talentleerlingen uit de onderbouw en 
hun ouders deel te nemen. Na aanmelding van docent, 
leerling of ouder nam de onderzoekster het contact 
over met de desbetreffende deelnemer. 

Bij kwalitatief onderzoek ligt de nadruk niet op het 
aantal deelnemers, voldoende vertegenwoordiging 
wordt dan ook niet in een getal uitgedrukt (Jackson, 
Drummond & Camara, 2007). Er moet worden 
gezorgd dat de deelnemers een onderzoeksgroep 
vertegenwoordigen die relevantie kenmerken vertoont 
voor het onderzoek. Bij een focusgroep wordt een 
aantal van 6 - 10 deelnemers als ideaal gezien (Lunt & 
Livingstone, 1996, p. 83).

  6.2.1 selectie Talentdocenten 

De Talentdocenten zijn door middel van een selecte, 
doelgerichte steekproef geselecteerd. In samenwerking 
met de Talentcoach is een lijst met 9 Talentdocenten 
samengesteld; de docenten werden gekozen op basis 
van ervaring binnen het Talenttraject en verwachtte 
bereidheid tot deelname aan het onderzoek. Er is 
gekozen om slechts Talentdocenten te selecteren die 
daadwerkelijk als werknemer verbonden zijn aan de 
school, met als doel het inplannen van een focusgroep 
te bespoedigen. Doordat er binnen het persoonlijke 
gedeelte van het Talenttraject veel gebruikt wordt 
gemaakt van externe docenten, zoals pensionado’s 
of oud-leerlingen, werd de keus voor mogelijke 
deelnemers verkleind. Dit had tot resultaat dat er ook 
Talentdocenten die klassikale lessen geven binnen het 
Talenttraject, maar verder niets vandoen hebben met 
het persoonlijke gedeelte, zijn uitgenodigd tot deelname 
aan het onderzoek. 

De 9 geselecteerde Talentdocenten konden zich 
vervolgens middels zelfselectie opgeven tot deelname 
aan het onderzoek. Eenieder reageerde enthousiast. Aan 
de focusgroep (zie paragraaf 6.3.4 Onderdeel 3) namen  
echter maar 6 Talentdocenten deel, wegens tussenkomst 
van andere verplichtingen op het laatste moment voor 
de andere 3 Talentdocenten. De groep deelnemende 
Talentdocenten bestond uit de Talentcoach, twee 
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Talentdocenten binnen het klassikale gedeelte, een 
mentor van een Talentklas en twee Talentdocenten 
binnen het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject.

  6.2.2 selectie Talentleerlingen 

De Talentcoach heeft 144 Talentleerlingen klassikaal 
uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, 17 
Talentleerlingen gaven zich middels zelfselectie op. Er 
kwamen geen reacties van Talentleerlingen die niet 
mee wilden doen. Uit de voorselectie zijn door het 
toepassen van een aselecte systematische steekproef 
10 Talentleerlingen geselecteerd om daadwerkelijk 
deel te nemen aan de focusgroep. De geselecteerde 
groep Talentleerling bestond uit 4 Talentleerlingen uit 
de eerste klas, 4 Talentleerlingen uit de tweede klas en 
2 Talentleerlingen uit de derde klas. De ervaring met 
het persoonlijke deel van het Talenttraject varieerde 
van ‘geen persoonlijke projecten uitgevoerd’ tot ‘5 
persoonlijke projecten uitgevoerd’.

  6.2.3 selectie Talentouders

Per email zijn er door de Talentcoach 121 ouders van 
Talentleerlingen benaderd om deel te nemen aan het 
onderzoek. In bijlage 1 is deze email opgenomen. Deze 
selectiemethode valt onder een doelgerichte steekproef, 
waarbij de ouders middels zelfselectie konden beslissen 
te participeren (zie paragraaf 6.3.3 Onderdeel 3 voor 
de invulling van de deelname van de ouders). 6 ouders 
retourneerden de ingevulde formulieren, waarbij er 2 
ouders waren die aangaven het formulier samen met hun 
partner te hebben ingevuld. Zodoende hebben 8 ouders 
van Talentleerlingen deelgenomen aan het onderzoek. 
1 Ouder gaf aan niet voldoende tijd te hebben om 
de formulieren volledig in te vullen, waardoor ze de 
tweede opdracht (zie paragraaf 6.3.3 Onderdeel 3) niet 
heeft kunnen invullen. 

Alle deelnemers hadden een kind dat - op het moment 
van het onderzoek - het onderbouw Talenttraject 
volgde. De ervaring van de ouders met het persoonlijke 
deel van het Talenttraject varieerde van ‘Ik weet niet 
beter dan dat het Talenttraject alleen uit klassikale lessen 
bestaat’ tot ‘Mijn kind heeft meerdere persoonlijke 
projecten gedaan’. Er kwamen 2 reacties van ouders die 
niet wilden meewerken met de redenen “Mijn kind doet 
geen Talentraject meer” en “Ik heb geen tijd”.

 6.3 procedure en instrumenten

  6.3.1 tijdbestek

Het onderzoek vond plaats van begin januari 2015 t/m 
10 mei 2016. De daadwerkelijke dataverzameling heeft 
plaatsgevonden van 8 juni t/m 17 juli 2015. Vanwege de 
stage van de onderzoekster op het Rodenborch-College 
ten tijde van het onderzoek was er ruimschoots de tijd 
om de zogenaamde feeling te krijgen met de context en 
voor het te onderzoeken onderwerp; het Talenttraject.

  6.3.2 onderdeel 1 

Het onderzoek startte met een literatuur studie naar 
‘Lean Thinking’, om zodoende meer inzicht te krijgen 
in deze bedrijfskundige managementfilosofie. Er is 
een systematische zoekactie verricht in verschillende 
databases. Daarnaast is er gebruikt gemaakt van de 
sneeuwbalmethode. Dat wil zeggen dat er artikelen 
uit de referentielijsten van de gevonden relevante 
literatuur zijn gebruikt. Ook deze artikelen hadden 
weer literatuurverwijzingen, die leiden naar andere 
documenten. Er werd doorgezocht tot er geen nieuwe 
informatie meer gevonden werd. 

Ook is er handmatig gericht gezocht via Google (Scholar) 
naar voorbeelden van implementatie van ‘Lean Thinking’ 
in sectoren buiten de manufacturing industrie. Deze 
eerdere ervaringen van het toepassen van dit principe 
waren belangrijke informatie voor het huidige 
onderzoek. Het gaf inzicht in hoe dit gedachtegoed op 
een onderwijsproces toepasbaar is. 

  6.3.3 onderdeel 2 

De ‘do’s en don’ts’ voor talentontwikkelingsprogramma’s 
werden achterhaald door een literatuurstudie. Wederom 
is gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode voor het 
verzamelen van data (zie paragraaf 6.3.2 Onderdeel 
1). Op basis van de huidige opvattingen / standaarden 
voor talentontwikkelprogramma’s - verkregen vanuit 
de literatuur - is een sterkte-zwakte analyse van het 
persoonlijke gedeelte binnen het Talenttraject gemaakt. 
Hierbij is in het bijzonder gekeken werd naar de 
onderdelen POP (her)schrijven, coachgesprekken en 
talentprojecten.
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  6.3.4 onderdeel 3 

Door middel van een sterkte-zwakte analyse is in kaart 
gebracht wat stakeholders sterke en minder sterke 
punten vinden aan het persoonlijke gedeelte binnen het 
Talenttraject. 

 Talentdocenten en Talentleerlingen

Deze sterkte-zwakte analyses werden door de 
Talentdocenten en Talentleerlingen gemaakt tijdens 
focusgroepen. Focusgroeponderzoeken zijn geschikt 
om inzicht te geven in de vraag welke meningen er in de 
praktijk over een onderwerp bestaan. Er is voor deze 
methode gekozen omdat de groepsdynamica -interactie 
tussen de deelnemers - betere resultaten kan opleveren 
en om de mogelijkheid te hebben de ingevulde 
sterkte-zwakte analyses te verrijken met citaten 
uit de gesprekken/discussies tijdens de focusgroep. 
Hiertoe zijn de focusgroepen opgenomen. De opname 
apparatuur die gebruikt is, is een MacBook Pro met de 
standaard opname app.

De opbouw van dit onderdeel is volgens een 
tweetrapsmodel; de uitkomsten van het individuele 
deel worden gebruikt als input tijdens het gezamenlijke 
gedeelte van de focusgroep.

Ter voorbereiding op de focusgroep werd elke 
deelnemer gevraagd individueel een inventarisatielijst, 
bestaande uit positieve en negatieve kenmerken van 
het persoonlijke gedeelte binnen het Talenttraject, te 
maken. In bijlage 2 is de opdracht tot het maken van 
deze inventarisatielijst te vinden. Tijdens de focusgroep 
verdeelden de deelnemers deze kenmerken vervolgens 
over de onderdelen ‘Sterkte’,‘Zwakte’,‘Kansen’ en 
‘Bedreigingen’. Oftewel; de participanten wordt 
gevraagd een sterkte-zwakte analyse te maken. Deze 
opdracht werd ook individueel uitgevoerd. Bij ‘Sterkte’ 
en ‘Zwakte’ was het de bedoeling dat men goede en 
minder goede punten aangeeft waar het Talenttraject 
zelf invloed op kan hebben. Bijvoorbeeld, de manier 
waarop persoonlijke projecten onder de aandacht 
worden gebracht. Bij ‘Kansen’ en ‘Bedreigingen’ werd 
aangegeven wat omgevingsfactoren zijn die de invulling 
en uitvoering van het persoonlijke gedeelte binnen het 
Talenttraject beïnvloeden, maar waar het Talenttraject 
zelf geen invloed op kan uitoefenen. Een voorbeeld 
hierbij is dat de studiedruk binnen de derde klas erg 

hoog is (waardoor er geen persoonlijke projecten 
worden gedaan). In bijlage 3 is het invulschema te vinden, 
dat de deelnemers voor deze opdracht gebruikten. 
Tijdens een korte pilot van de focusgroep met 2 
Talentleerlingen (die niet meededen aan de uiteindelijke 
focusgroep) werd duidelijk dat invullen van de sterkte-
zwakte analyse als vrij lastig werd ervaren. De leerlingen 
vonden het lastig de verschillen tussen de onderdelen 
‘Sterkte’,‘Zwakte’,‘Kansen’ en ‘Bedreigingen’ te duiden. 
Daartoe is besloten bij de onderdelen ‘Sterkte’ en 
‘Bedreigingen’ een voorbeeld antwoord te geven in het 
invulschema. 

Vervolgens is er door de deelnemers een gezamenlijke 
sterkte-zwakte analyse ingevuld, op basis van de daarvoor 
gemaakte individuele analyses. Het invulschema dat de 
deelnemers bij deze opdracht gebruikten is gelijk aan 
het schema dat de deelnemers individueel invulden (zie 
bijlage 3). Nadien werden er gezamenlijk 3 belangrijkste 
kenmerken per onderdeel (dus per ‘Sterkte’, ‘Zwakte, 
‘Kans’,‘Bedreiging’) gekozen. Dit kan betekenen dat een 
kenmerk absoluut behouden moest worden binnen het 
persoonlijke gedeelte van het Talenttraject, maar het kan 
ook een kenmerk zijn dat zij het liefst verbeterd zouden 
zien. De participanten werden gestimuleerd hun keuze 
(aan elkaar) te beargumenteren en te bediscussiëren. 
Er werd gestuurd op het vertellen van persoonlijke 
ervaringen binnen het persoonlijke gedeelte van het 
Talenttraject waaruit voor hun het belang van dat 
kenmerk bleek. 

De onderzoekster was zich tijdens het begeleiden van 
de focusgroepen bewust van het zogenaamde ‘rational 
man’-syndroom. Dit is de neiging van deelnemers om 
tijdens een focusgroep het ‘goede’ of het ‘meest sociaal 
aanvaardbare’  antwoord te geven. Dit probleem werd 
onderkend door deelnemers met tegengestelde visie 
of meningen aan de praat te krijgen, deelnemers uit te 
dagen en oog te hebben voor de lichaamstaal van de 
deelnemers. 

Bovendien is het belangrijk om tijdens een 
focusgroep op zoek te gaan naar achterliggende 
betekenissen of overwegingen/redenen. Hiervoor 
is de doorvraagtechniek van het drievragenmodel 
ingezet. Hierdoor is goede informatie verkregen van de 
deelnemers, zonder dat een specifiek antwoord werd 
opgedrongen en zonder de deelnemers in het defensief 
te duwen. 
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 Talentouders

De Talentouders kregen vrijwel dezelfde opdracht als 
de Talentdocenten en –leerlingen, maar hebben alles 
individueel uitgevoerd. Zodoende werd de ouders 
van Talentleerlingen gevraagd een inventarisatielijst te 
maken, bestaande uit positieve en negatieve kenmerken 
van het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject. 
Deze kenmerken dienden vervolgens verdeeld te 
worden over de onderdelen ‘Sterkte’, ‘Zwakte’,‘Kansen’ 
en ‘Bedreigingen’. Kortom, de ouders vulden individueel 
een sterkte-zwakte analyse in. Vervolgens werd de 
ouders gevraagd per onderdeel aan te geven welke 3 
kenmerken zij het meest belangrijk vinden. 

Ook werd aan de ouders gevraagd hun keuze 
voor de begrippen die zij het belangrijkst vinden te 
onderbouwen. De Talentouders werden aangemoedigd 
hun onderbouwing kracht bij te zetten door een 
beschrijving van een eigen ervaring (binnen het 
persoonlijke gedeelte van het Talenttraject) te geven 
waarin dit kenmerk naar voren komt. 2 ouders 
hebben hun eigen ervaringen beschreven, de overige 
deelnemers hebben in de sterkte-zwakte analyse zelf 
hun keus voor bepaalde kenmerken uitgelegd. In bijlage 
4 is het invulformulier te vinden dat de Talentouders 
per mail ontvingen. 

Het samenvoegen van alle individuele sterkte-zwakte 
analyses is door de onderzoekster gedaan. Deze stap is 
gemaakt door de per ouder - per onderdeel - gekozen 
belangrijkste kenmerken onder te brengen in de eerder 
vastgestelde kern categorieën (zie onderdeel 6.4 
Analyse). Vervolgens is een gezamenlijke sterkte-zwakte 
analyse geconstrueerd met 3 categorieën per onderdeel, 
op basis van meest voorkomende kenmerken. 

  6.3.5 onderdeel 4 

De inzichten uit de literatuurstudie over ‘Lean thinking’ 
binnen het onderwijs en de gemaakte value flow 
(zie paragraaf 6.4 Analyse) hebben als input gediend 
binnen dit onderdeel van het onderzoek. Op basis 
van deze uitkomsten - van de eerdere onderdelen van 
het onderzoek - is er gekozen voor herontwerp van 
het onderdeel ‘coachgesprekken’ (zie paragraaf 7.4 
Deelvraag 4). Een ontwerpstudie heeft geresulteerd 
in ideeën voor mogelijke toepassingen van ‘Lean 
thinking’. Uiteindelijk is er één idee gekozen en verder 

door ontwikkeld waardoor er een onderbouwd, 
implementeerbaar concept is ontstaan (zie paragraaf 
8.1 Hoofdvraag).

 6.4 analyse

De gevonden literatuur over talent en 
talentontwikkelprogramma’s is op inductieve wijze 
gecodeerd. Dit wil zeggen dat het proces van het 
analyseren beheerst werd door de informatie die uit de 
verzamelde data naar voren kwam, waardoor categorieën 
tijdens het coderen pas tot stand zijn gekomen. Het 
coderingsproces startte met ‘open coderen’. Vervolgens 
werden de gevonden constructen en concepten naar 
een hoger abstractie niveau gebracht. De eerste codes 
werden in deze tweede fase specifieker en werden met 
elkaar in relatie gebracht. In de laatste fase is er gebruik 
gemaakt van ‘selectief coderen’, hierbij werden kern- en 
subcategorieën afgebakend. De categorieën die gebruikt 
zijn binnen dit onderzoek zijn weergegeven in figuur 7 
pagina 20. Deze categorieën zijn ingezet om de sterkte-
zwakte analyse, op basis van de literatuurstudie, uit te 
voeren. 

Door middel van een iteratief proces zijn de 
focusgroepen geanalyseerd. Er is per focusgroep 
een korte samenvatting met daarin de opvallendste 
gebeurtenissen opgesteld. Deze is aangescherpt door 
herhaaldelijk achtereenvolgens te rade te gaan bij de 
audio opname en de gezamenlijke sterkte-zwakte 
analyse.  

Er is gekozen om de gezamenlijke sterkte-zwakte 
analyses terug te brengen tot ‘Sterke kenmerken’ 
en ‘Zwakke kenmerken’, omdat de stakeholders 
verschillende opvattingen hadden over de invloed die 
het Talenttraject op bepaalde kenmerken heeft als gevolg 
van onwetendheid. Ook speelde bij deze beslissing mee 
dat de stakeholders veelal de onderdelen ‘Kans’ en 
‘Bedreiging’ gebruikten om verbeterpunten aan te geven 
als mogelijke oplossing voor ingevulde kenmerken bij 
de onderdelen ‘Sterktes’ en ‘Zwaktes’. Hierdoor was de 
relevantie van het verschil tussen ‘Sterkte’ en ‘Kans’ en 
tussen ‘Zwakte’ en ‘Bedreiging’ niet meer aanwezig. 

Vervolgens zijn de kenmerken in de gezamenlijke sterkte-
zwakte analyses ondergebracht in de vastgestelde 
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categorieën. Zodat elke gezamenlijke sterkte-zwakte 
analyse bestond uit dezelfde categorieën, in plaats van 
door de deelnemers bedachte kenmerken. Dit had 
als doel de verschillende sterkte-zwakte analyses met 
elkaar te kunnen vergelijken. Op die manier zijn de - 
door de verschillende stakeholder groepen gekozen - 
belangrijkste categorieën per onderdeel geanalyseerd 
op verschillen en overeenkomsten. Ook de sterkte-
zwakte analyse op basis van de literatuur werd in deze 
analyse meegenomen. 

Deze analyse resulteerde in een value flow, waarin 
de verschillende perspectieven van de betrokken 
stakeholders en literatuur is opgenomen (zie hoofdstuk 
7 Resultaten, figuur X, p X). Een value flow is een 

veelgebruikte methode binnen het toepassen van ‘Lean 
thinking’, hiermee wordt de huidige situatie van een 
proces in kaart gebracht. Er is voor deze methode 
gekozen om op een visuele manier inzichtelijk te maken 
hoe de sterkte en zwakke punten van het persoonlijke 
gedeelte zich verhouden tot het onderwijsproces. 

De vorm van een value flow ligt niet vast, maar het doel 
wel. Het generieke doel is zichtbaar maken hoe het 
proces verloopt en welke van de stappen in het proces 
waarde toevoegen, welke geen waarde toevoegen maar 
toch noodzakelijk zijn en welke stappen geen waarde 
toevoegen (Womack & Jones, 1996). De gemaakte value 
flow diende als input tijdens de ontwerpstudie.
 

figuur 7 . Overzicht kern- en subcategorieën die gebruikt zijn binnen dit onderzoek
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6.5 betrouwbaarheid en validiteit

Aangezien de onderzoeker binnen kwalitatief onderzoek 
zelf ook een instrument is, is binnen dit onderzoek 
gebruik gemaakt van verschillende strategieën om de 
validiteit en betrouwbaarheid te waarborgen. Hierbij is 
het belangrijk om de subjectiviteit en interpretatie zo 
veel mogelijk te beperken of transparant te maken. 

  6.5.1 betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid gaat over de vraag of het onderzoek 
dezelfde resultaten oplevert op het moment dat 
het opnieuw zou worden uitgevoerd. De mate van 
betrouwbaarheid richt zich op de stabiliteit en 
controleerbaarheid van de onderzoeksresultaten (’t 
Hart, Boeije & Hox, 2005, p 162).  

Binnen kwalitatief onderzoek zijn de resultaten afhankelijk 
van de deelnemers aan het onderzoek. Dit maakt het 
moeilijk om een kwalitatief onderzoek te reproduceren. 
Bovendien kunnen de onderzoeksresultaten vertekend 
zijn door de de invloed van de individuele onderzoeker, 
dit wordt ook wel interne betrouwbaarheid genoemd 
(Van Zwieten, 2004). Om dit laatste zoveel mogelijk te 
voorkomen is het belangrijk om de controleerbaarheid 
zo groot mogelijk te maken. Dit is bewerkstelligd door 
het gebruik van kern categorieën, welke zijn gevonden 
door stapsgewijs van open naar selectief coderen toe 
te werken. Dit maakt het verzamelen en het verwerken 
van de data inzichtelijk voor de lezer. Bovendien zorgde 
het gebruik van de kern categorieën voor consistentie 
binnen onderdelen 2, 3 en 4 van dit onderzoek. 

Ook is interbeoordelaars betrouwbaarheid ingezet als 
strategie. De vraag was of toepassing van de gevolgde 
procedures door anderen dezelfde resultaten zou 
opleveren. Het navolgen en het controleren van de 
gemaakte onderzoeksstappen door een externe partij 
- die niet bij dit onderzoek betrokken was - leverde 
geen problemen op. Ook zorgde de triangulatie (zie 
paragraaf 6.5.2 Validiteit) voor het vergroten van de 
interne betrouwbaarheid (Van Zwieten, 2004).

De externe betrouwbaarheid heeft te maken met het 
navolgbaar zijn van het onderzoek. Dit onderzoek is 

reproduceerbaar door de expliciete beschrijving van de 
gebruikte methodes en instrumenten in dit hoofdstuk. 
Het is voor derden inzichtelijk gemaakt op welke 
manier de onderzoeksdata verkregen en verwerkt is, 
hierdoor is herhaalbaarheid mogelijk (Van Zwieten, 
2004). Bovendien wordt de context waarbinnen het 
onderzoek is uitgevoerd duidelijk beschreven (zie 
paragraag 6.1 Context).

  6.5.2 validiteit

Validiteit gaat over de vraag of het onderzoek meet wat 
het wil meten en of de resultaten geldig zijn en daarmee 
toepasbaar op andere contexten (’t Hart, Boeije & Hox, 
2005, p 166). 

Om de geloofwaardigheid, ook wel interne validiteit 
genoemd, en objectiviteit te waarborgen, is binnen 
dit onderzoek gebruik gemaakt van databronnen 
triangulatie (Miles & Huberman, 1994). Er zijn 4 
invalshoeken, namelijk vanuit de 3 stakeholder groepen 
en de literatuur, op een gemeenschappelijk onderwerp 
verzameld, met als doel de data tegenover elkaar 
te plaatsen (Mortelmans, 2009). Doordat er binnen 
dit onderzoek gebruik is gemaakt van verschillende 
databronnen is de validiteit positief beïnvloed. 

Daarbij werd er tijdens de focusgroepen gebruik gemaakt 
van de member check, ten behoeve van de interne 
validiteit. Dit houdt in dat de onderzoekster tijdens de 
focusgroep de verkregen informatie terug koppelde aan 
de participanten. Op deze manier werd gecontroleerd 
of de verkregen informatie correct begrepen was en 
werden de interpretaties van de onderzoekster tijdens 
de focusgroep al gecontroleerd op juistheid. Bovendien 
is de interne validiteit vergroot door gebruik te maken 
van verschillende citaten in de resultaten sectie. 

De externe validiteit binnen dit onderzoek werd 
gewaarborgd door het samenstellen van een doelgerichte 
onderzoeksgroep (Van Zwieten, 2004).  Alle deelnemers 
waren op het moment van onderzoek stakeholder 
binnen het Talenttraject. Hoewel de ervaring met het 
persoonlijke gedeelte van het Talenttraject varieerde 
(zie paragraaf 6.2 Deelnemers), zijn alle deelnemers 
representatief als stakeholder. 
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h7 resultaten

 7.1 deelvraag 1

Wat is ‘Lean thinking’ en hoe kan dit het 
onderwijsproces verbeteren?

Om deze vraag te beantwoorden is er een literatuur 
studie gedaan naar ‘Lean thinking’, zie paragraaf 6.3.2 
Onderdeel 1. In paragraaf 4.2 Lean thinking is deze 
managementfilosofie reeds geïntroduceerd; er wordt 
gesteld dat ‘Lean thinking’ toepassen binnen het 
onderwijs een gewenste, concrete kwaliteitsverbetering 
voor de leerling beloofd.

‘Lean thinking’ gaat niet om harder werken, maar 
om slimmer werken. Het draait om het elimineren 
van activiteiten die geen waarde toevoegen. Het 
uitbalanceren en standaardiseren van het proces; ervoor 
zorgen dat er zo min mogelijk stilstand is en tijd verloren 
gaat. Dit gebeurt door de werkdruk te verdelen en te 
zorgen voor een heldere taakverdeling. Daarbij is het 
belangrijk dat ‘Lean thinking’ op een duurzame manier 
wordt toegepast. Empowerment is daarbij cruciaal; alle 
werknemers streven naar het hogere doel, waarbij ze 
worden gestimuleerd om zelf te komen met ideeën tot 
verbeteringen. Het proces van continue verbetering en 
structurele standaardisatie leidt tot hogere effectiviteit 
en efficiëntie, wat op hun beurt kwaliteitsverbetering 
als gevolg heeft. 

In het onderwijs gaat er tijd verloren aan activiteiten 
die feitelijk geen waarde toevoegen vanuit een leerling-
perspectief; verre van effectief en efficiënt. Bovendien 
is het een gedachtegoed waarmee een brug kan 
worden geslagen tussen onderwijsinnovaties en de 
praktijk; continue verbetering geïntegreerd in de 
onderwijspraktijk van alledag.

De belofte van de toegevoegde waarde van ‘Lean 
thinking’ toepassen binnen het onderwijs laat zich 
uitleggen door het verschil tussen ‘Kaizen’ (continue 

verbetering) en het begrip innovatie kenbaar te 
maken. Waar innovatie streeft naar een grote, snelle 
verbetering die in een keer doorgevoerd wordt, wordt 
er bij ‘Kaizen’ ingezet op het maken van kleine stappen 
maken naar een bepaald, vastgesteld hoger doel, waarbij 
continue verbetering wordt nagestreefd. 

Een van de succesfactoren van ‘Lean thinking’ 
toegepast binnen het onderwijs blijkt “het vertrouwen 
in de medewerkers en de durf om controle los te laten 
en verantwoordelijkheden bij de medewerkers te leggen. 
Leerkrachten krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen 
en voelen zich als professional verantwoordelijk voor het 
resultaat van hun werkzaamheden” (Kjeld et al, 2013). De 
betrokken binnen een proces blijven voortdurend bezig 
om na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn. 

In paragraaf 4.2 Lean thinking worden drie voorbeelden 
gegeven van hoe ‘Lean thinking’ toegepast is binnen het 
onderwijs. In deze voorbeelden komen verschillende 
benaderingen naar voren. Op basis hiervan is er een 
onderscheid te maken tussen het proces van het 
toepassen van ‘Lean thinking’ en het gebruik maken 
van ‘Lean thinking’ methodes. Dit wordt in de volgende 
twee paragrafen verder uitgelicht.

  7.1.1 proces ‘Lean thinking’

Kortgezegd is ‘Lean thinking’ het elimineren van 
verspilling met als doel waarde te creëren. Het 
toepassen kan omschreven worden als een cyclisch 
proces, zie figuur 8 pagina 23.  Womack en Jones 
(1996) onderscheiden daarbij de volgende vijf stappen: 
‘Waarde bepalen’, ‘Elimineer verspilling’, ‘Creëer flow’, 
‘Introduceer pull’ en ‘Streef naar perfectie’. Er wordt 
uitgegaan van acht soorten verspilling. Verspilling is alle 
tijd, materiaal, gereedschap, techniek, mensen en ruimte 
die meer dan noodzakelijk worden ingezet. In figuur 
8 is een overzicht van deze verspillingen opgenomen, 
gekoppeld aan hoe deze in het onderwijs terug te 
vinden zijn.
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figuur 8 . ‘Lean thinking’ toepassen, een cyclisch proces
     Gebaseerd op een beschrijving van Womack en Jones (1996)
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PROCES
flow creëren. 

ORGANISATIE
iedereen is betrokken bij continue verbetering. De bottum-up 
benadering wordt gebruikt.

INFORMATIESYSTEMEN
visual factory gebruiken. 

BEHEERSING
dit gaat om de logistieke beheersing en kwaliteitsbeheersing. 
Het meetbaar maken van kwaliteit van processen en pull 
logistiek introduceren is van belang. 

1.

2.
3.
4.

Spear en Bowen (1999) beschrijven de regels die 
binnen het Toyato ‘Lean’ productie systeem leidend 
waren. Drie daarvan zijn erg bruikbaar om als leidraad 
te dienen binnen onderwijsinnovatie (Doman, 2011): 

Hoe werken mensen: Alle activiteiten en handelingen 
zijn gedocumenteerd. De inhoud, volgorde, tijdsbestek 
en het gewenste resultaat zijn gespecificeerd. De 
werknemers doen de activiteiten/handelingen op basis 
van deze specificaties. Het proces is zo ingericht dat 
wanneer dit niet gebeurt, dat meteen duidelijk wordt. 

Hoe verhouden mensen zich tot elkaar: Elke 
werknemer weet wie wat doet en welke stap wanneer 
binnen het proces wordt uitgevoerd.

Hoe is het proces opgebouwd: Er bevinden zich 
geen drempels of opstoppingen tussen de onderdelen 
van het proces. Hoe de processtappen zich tot elkaar 
verhouden is gestandaardiseerd en vastgelegd (van het 
begin tot het eind). 

Om meer invulling en richting te geven aan het cyclische 
proces kan het zogenaamde A3 format (Liker & Hoseus, 
2008) van dienst zijn. Deze wordt vaak gebruikt tijdens 
het toepassen van ‘Lean thinking’, ook bij toepassingen 
binnen de onderwijs sector. Er zijn zeven stappen te 
onderscheiden, waarbij er per stap een vraag centraal 
staat: 

1. onderwerp: 
 wat wil je bereiken?
2. achtergrond: 
 wat is de context van het probleem? 

figuur 9 . Factoren die van belang zijn bij het toepassen van ‘Lean thinking’ methodes
   

3. huidige situatie: 
 wat is de huidige situatie en waar liggen de  
 problemen?
4. oorzaak analyse: 
 waardoor wordt dit probleem veroorzaakt?  
 Focus ligt op de gevonden verspillingen binnen  
 het proces
5. gewenste situatie:  
 wat is het voorstel voor de de gewenste 
 situatie bereiken? hoe maken we dit meetbaar?
6. implementatie: 
 hoe gaat we het nieuwe proces 
 implementeren? wat moet er gebeuren? wie  
 zijn daarvoor verantwoordelijk? wat zijn de
  kosten? en wanneer gaat het gebeuren?
7. vervolg: 
 wanneer en hoe worden de uitkomsten 
 geevalueerd?

  7.1.2 methodes ‘Lean thinking’

Er zijn vier factoren van belang bij het toepassen 
van ‘Lean thinking’, zie figuur 9 pagina 24:  ‘Proces’, 
‘Beheersing’, ‘Informatie systemen’ en ‘Organisatie’. 
Op deze factoren dient ‘Lean thinking’ doorgevoerd te 
worden.

Om ‘Lean thinking’ door te voeren op deze factoren 
wordt er gebruikt gemaakt van methodes, een 
aantal daarvan lijken goed toepasbaar voor het doen 
onderwijsinnovaties. In figuur 10 pagina 25 is een 
overzicht te vinden van de bruikbare methodes, wat 
deze inhouden en met welk doel ze toegepast kunnen 
worden binnen het onderwijs. 

1.

2. 3.

4.
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figuur 10 . Overzicht bruikbare ‘Lean thinking’ methodes binnen het onderwijs.
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Dit zijn vijf opeenvolgende stappen die waarborgen dat 
er een optimale werkplekorganisatie is. De stappen zijn 
‘Sorterten’, ‘Schikken’, ‘Schoonhouden’, ‘Standaardiseren’ en 
‘Stabiliseren’. Eerst verwijder je alles dat je niet echt nodig 
hebt (‘Sorteren’), vervolgens geef je de spullen die zijn 
overgebleven een vaste plek (‘Schikken’). De werkplek dient 
schoon gemaakt en regelmatig geïnspecteerd te worden 
(‘Schoonhouden’). Door protocollen te schrijven voor 
verschillende activiteiten, bijvoorbeeld het schoonhouden 
van de werkplek (‘Standaardiseren’), zorg je ervoor dat 
de voorgaande stappen regelmatig en consequent worden 
uitgevoerd (‘Stabiliseren’). 

Vermindert verspilling, als gevolg van een 
slecht georganiseerd werkplek. Bijvoorbeeld 
tijdverspilling door het zoeken van 
proefwerkblaadjes. 

Het identificeren van het gedeelte van het proces dat 
stelselmatig zorgt voor oponthoud

Door het zwakste punt uit het proces te 
versterken wordt het gehele proces verbeterd. 

Een uitgebalanceerd proces, waarbij de verschillende 
onderdelen logischerwijs op elkaar volgen. Er is sprake 
van zo min mogelijk drempels of opstoppingen tussen de 
onderdelen van het proces

Door dit uitgangspunt in ogenschouw te 
hebben bij het onder de loep nemen van het 
te veranderen proces kunnen er veel soorten 
verspillingen geëlimineerd. 

De gedachte dat het management tijd moet spenderen 
op de werkvloer, de plaats waar het echt werk wordt 
verricht. Observeren en praten met werknemers is daarbij 
essentieel.

Dit geeft inzicht en begrip voor de werkelijke 
problemen die spelen bij de werknemers. 

Een strategie waarbij werknemers een proactieve houding 
aannemen. Het idee is dat er samengewerkt wordt 
om verbeteringen aan te brengen binnen het proces. 
Werknemers nemen hier verantwoordelijkheid voor en 
dragen ideeën aan. Het streven is continue verbetering. 

Door deze methode worden alle talenten van 
een bedrijf ingezet om continu te verbeteren, 
door bedachtzaam te zijn op mogelijkheden om 
verspilling uit het proces te elimineren. 

Verspilling is alles binnen het proces dat niet bepaalde 
waarde toevoegt, vanuit het perspectief van de klant (in het 
onderwijs de leerling)

Het elimineren van verspilling is de basis focus van 
‘Lean thinking’. 

Een probleemoplossende methode dat het onderliggende 
probleem aanpakt, in plaats van een snelle oplossing te 
bedenken voor de dingen waar op dat moment tegen aan 
wordt gelopen. Een manier om dit te doen is door 5 keer 
de ‘Waarom-vraag’ te stellen, waarbij je elke keer een stap 
dichterbij het ware onderliggende probleem komt.

Deze methode zorgt er voor dat een verspilling 
werkelijk verwijderd is uit het proces doordat de 
echt oorzaak van het probleem wordt aangepakt. 

Voor elke activiteit/handeling wordt een procedure 
gemaakt, daarin wordt ook gedocumenteerd hoeveel tijd 
een activiteit/handeling maximaal mag innemen. Het dient 
een zogenaamd levend document te zijn, dat gemakkelijk 
door eenieder aan te passen is.

Deze methode elimineert verspilling door een 
activiteit/handeling te standaardiseren, hierdoor 
wordt het op de meest effectieve en efficiënte 
manier uitgevoerd. Bovendien nodigt het levende 
document uit tot verbeteringen. 

Dit is een methode om de waarde stroom in een proces 
in beeld te brengen.  Dit doe je door een Value Flow te 
maken. Dat kan op macro niveau, maar ook op het kleinste 
detail niveau. Het proces wordt op een visuele manier 
in kaart gebracht. Door een Value Flow te maken van de 
huidige situatie en een van het gewenste toekomst scenario 
worden mogelijkheden tot verbetering snel duidelijk. 

Deze methode geeft op een visuele, overzichtelijke 
manier weer waar verspilling geëlimineerd 
kan worden in het huidige proces, om een stap 
dichterbij de toekomst doelstelling te komen. 

Communicatie en informatie voorziening wordt visueel 
ingestoken door gebruik te maken van uitnodigende, 
duidelijke en overzichtelijke displays, iconen en instructies. 
Het is de bedoeling dat op een intuïtieve manier in een 
oogopslag de boodschap duidelijk is. Voorbeelden zijn het 
goalboard en het shadow toolboard.

Deze methode maakt doelstellingen en de 
huidige/gewenste gang van zaken voor iedereen 
duidelijk en toegankelijk. 
 



 7.2 deelvraag 2

Wat zijn sterkte en zwakke punten van het 
persoonlijke deel binnen het Talenttraject, op basis 
van literatuur over talentontwikkelprogramma’s op 
middelbare scholen?

Om deze vraag te beantwoorden is er een literatuur 
studie gedaan naar talent en talentontwikkeling, zie 
paragraaf 6.3.3 Onderdeel 2. Zoals vermeld in paragraaf 
6.4 Analyse zijn er kern- en subcategorieën vastgesteld. 
Een sterkte-zwakte analyse (zie figuur 11 pagina 26) is 
ingevuld op basis van deze categorieën. Zo worden de 
categorieën worden gebruikt om de sterke en zwakke 
punten van het Talentraject op basis van opvattingen en 
standaarden in de literatuur uit te lichten.

  7.2.1 sterke punten

 Mogelijkheid tot talentontwikkeling

Het feit dat er aandacht is voor talentontwikkeling op 
het Rodenborch-College is positief. Het Sectorakkoord 
VO 2014-2017 beschrijft dat “alle leerlingen aanspraak 
moeten kunnen maken op zinvol en uitdagend onderwijs 
waarbij hun talenten worden aangesproken en hun interesses 
worden gewekt” (p 6). Daarbij komt dat - zoals in figuur 
4 pagina 14 te zien is - talentontwikkeling voor een 
deel afhankelijk is van de omgeving. Het persoonlijke 
gedeelte van het Talentttraject geeft leerlingen de kans 
te kunnen ontdekken wat zij leuk vinden en waar hun 
talenten liggen. Dit wordt ook wel de exploratiefase van 
talentontwikkeling genoemd (Bloom, 1985; Studulski 
et al, 2010;  Verbiest & Dijk, 2010).  Wanneer iemand 

figuur 11 . Sterkte-zwakte analyse persoonlijke deel van het Talenttraject op basis van literatuur
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zijn talenten wil ontwikkelen, moet diegene tenslotte 
eerst zijn talenten kennen (Verbiest & Zuijdgeest, 
2010). Ook Gladwell (2009) onderschrijft dit met het 
voorbeeld dat een leerling er niet achterkomt of er een 
inspirerende piano leraar in hem schuilt, als hij nooit 
een muziekinstrument heeft vastgehouden. Bovendien 
is het feit dat er wordt getracht het onderste uit de kan 
te halen niet het enige positieve van talentontwikkeling; 
de verwachting is dat “de erkenning van kwaliteiten en de 
uitdaging bijdraagt aan de psychische gezondheid” (van Eijl 
et al, 2005, p 8). Deze verwachting wordt onderschreven 
door wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat 
mensen die een week lang hun talenten inzetten en 
ontwikkelden lager scoorden op de depressieschaal en 
hoger op geluk (Verbiest & Dijk, 2010). Ook toename 
van zelfwaardering, zelfrespect en motivatie worden 
gezien als positieve uitkomsten van talentontwikkeling 
(Verbiest & Dijk, 2010.; Studulski et al, 2010). Evenals de 
vergrote kans op een passende plek in de arbeidsmarkt 
door het maken van beter doordachte keuzes (Savickas, 
2000;  Verbiest & Dijk, 2010). 

 Waarderende aanpak

Binnen het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject 
wordt er gebruik gemaakt van een waarderende 
aanpak; de sterktes van de individuele leerling zijn het 
uitgangspunt (Tjepkema & Verheijen, 2005; Hiemstra, 
2011). In paragraaf 4.3 Talentontwikkeling is deze 
aanpak reeds beschreven.  Tijdens het coach gesprek 

dat de Talentcoach met de Talentleerling voert komt 
dit bijvoorbeeld tot uiting doordat de Talentcoach de 
leerling als het ware op een voetstuk zet, in plaats van 
dat hij de rol van expert aanneemt. De talenten van 
de leerling worden gezien en erkend, wat essentieel is 
bij talentontwikkeling (Hiemstra, 2011;  Verbiest & Dijk, 
2010). Het motiveert jongeren het beste van zichzelf te 
geven, te oefenen en zich te ontwikkelen (Studulski et 
al, 2010;  Verbiest & Dijk, 2010).

In figuur 12 pagina 27 is een voorbeeld te vinden 
waaruit blijkt hoe vooroordelen een rol spelen 
bij talentontwikkeling. De Talentcoach is door zijn 
jarenlange ervaring binnen het onderwijs getraind op 
het (h)erkennen van talenten, waarbij hij er bewust voor 
waakt dat zijn (onbewuste) vooroordelen geen invloed 
hebben (Verbiest & Dijk, 2010). Ook is het positief 
dat het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject 
gebaseerd is op positieve verwachtingen. Onderzoek 
van Rosenthal en Jacobsen (1968) wijst uit dat een 
positieve insteek kan leiden tot hoge prestaties. 

 Leerling regisseert eigen leerproces

De Talentleerlingen stellen hun eigen doelen op voor 
een persoonlijk Talenproject. Dit doen zij in een 
zogenaamde POP, zoals beschreven in hoofdstuk 3 
Inleiding. Bij talentontwikkeling is het belangrijk om de 
leerling zelf met ideeën te laten komen (Verbiest & Dijk, 
2010) en reëele en ambitieuze doelen te laten stellen figuur 11 . Sterkte-zwakte analyse persoonlijke deel van het Talenttraject op basis van literatuur
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figuur 12 . Sprekend voorbeeld hoe vooroordelen een rol spelen bij talentontwikkeling

“Sinds enige tijd houdt het Philharmonisch orkest van Munchen blinde audities, waarbij de jury de kandidaten alleen 
maar hoort en niet ziet. Voordat dit gebeurde later er, zoals in de meeste orkesten, vooral mannen in het orkest. 
Onder druk van de emancipatiebeweging werd gestart met blinde audities. Het zien van kandidaten blijkt effect te 
hebben op de toch muzikaal getrainde oren van de jury. Nu de jury de kandidaten niet meer ziet of hoort, worden 
er niet alleen meer vrouwen aangenomen; ook blijken vrouwen die meerdere keren waren afgewezen, nu ineens 
heel goed te klinken. Sinds er blinde audities worden gehouden is het aantal vrouwen in het orkest vervijfvoudigd” 
(Gladwell, 2008, p 36).



(Verbiest & Zuijdgeest, 2010). Sheldon en Elliot (1999) 
hebben een self-concordance model ontwikkeld, hieruit 
blijkt dat het de inzet, het welbevinden en de prestaties 
ten goede komt wanneer iemand zichzelf een doel stelt, 
gebaseerd op zijn eigen kernwaarden. De persoonlijke 
betrokkenheid wordt vergroot, omdat het doel hem 
aanspreekt en hij weet waarom hij dit doel wil bereiken. 
Bovendien verschaft het zelf stellen van doelen inzicht 
in eigen talenten (Verbiest & Dijk, 2010).

 Intrinsieke motivatie leerling

Het is niet voor niets dat een waarderende aanpak 
wordt geadviseerd binnen talentontwikkeling. Het 
motiveert de leerling, aangezien vanuit je talenten 
werken energie oplevert en je gemakkelijk afgaat (en 
dus sneller gaat) (Verbiest & Dijk, 2010; Studulski et al, 
2010). Bovendien gaat het doen van een persoonlijk 
Talentproject in op de hoogste behoefte van Maslow; 
de behoefte aan zelfverwerkelijking (Verbiest & Dijk, 
2010). 

De motivatie van een leerling speelt een belangrijkere rol 
dan bijvoorbeeld intelligentie binnen talentontwikkeling 
(Verbiest & Zuijdgeest, 2010). Binnen het persoonlijke 
gedeelte van het Talenttraject is er sprake van 
twee basistypen van motivatie bij de Talentleerling; 
identificatie en intrinsieke motivatie (Hiemstra, 2011). 
Doordat de Talentleerling zich kan identificeren met 
zijn eigen gestelde doelen vindt de leerling het doel 
belangrijk. De intrinsieke motivatie - die cruciaal is bij 
duurzame talentontwikkeling (Dewulf, 2010) - komt 
voort uit het plezier en de interesse die de leerling 
heeft in het uitvoeren van het Talentproject zelf. Dit 
ligt in het verlengde van het woord passie dat vaak 
genoemd wordt in combinatie met talentontwikkeling. 

 Invulling persoonlijke opdracht

  Op maat

De didactiek van compacten en verrijken wordt 
toegepast binnen het persoonlijke gedeelte, zoals in het 
beleidsplan van het Talenttraject 2015-2018 beschreven 
wordt (Baten, 2015). Hierbij wordt uitgegaan van 
het eigen denk- en werkniveau van de Talentleerling 
(van Eijl et al, 2005). Dit is van groot belang binnen 
talentontwikkeling, omdat differentiatie en maatwerk er 
voor zorgt dat iedere leerling zich naar eigen vermogen 
kan ontwikkelen (Onderwijsraad, 2011;  Verbiest & Dijk, 
2010).

  Uitdagende context

Een school dient een uitdagende context te scheppen 
ter bevordering van talentontwikkeling (Studulski 
et al, 2010). De context (als in omgeving waarin veel 
van de Talentprojecten worden uitgevoerd) kan niet 
als uitdagend omschreven worden; vaak wordt er 
gebruik gemaakt van een op dat moment ongebruikt 
lokaal of kantoor. De context van de opdrachten van 
de Talentprojecten is daarentegen wel uitdagend en 
vernieuwend. Doordat de Talentleerling aan de slag gaat 
met iets nieuws wordt hij geprikkeld, dit leidt er toe dat 
de leerling talenten kan ontdekken waarvan hij niet wist 
dat hij ze had (Verbiest & Zuijdgeest, 2010). 

  Verder dan cognitie

In paragraaf 4.3 Talentontwikkeling wordt beschreven 
dat talent niet alleen gaat om cognitie. Het is dan ook 
positief dat het accent niet op cognitie wordt gelegd 
binnen het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject. 
De Talentprojecten die Talentleerlingen uitvoeren 
vallen binnen de door Gagne beschreven domeinen van 
menselijke aanleg en activiteit (Gagne, 1991). 

  (Praktijk)toepassing kennis

De Talentprojecten worden zowel praktisch als 
theoretisch ingestoken. Los van dit feit is een belangrijk 
aspect van alle projecten dat de leerling zich bewust is 
van de toegevoegde waarde van de kennis/vaardigheden. 
Dit wordt door leerlingen hoog gewaardeerd (Hiemstra,  
2011). Daarnaast geven de praktijkopdrachten de 
Talentleerlingen inzicht en ervaring in de relatie tussen 
theorie en praktijk. 

  7.2.2 zwakke punten

 Persoonlijke begeleiding

  Begeleiding traject

Met ‘begeleiding traject’ wordt gedoeld op de 
ondersteuning die de Talentleerling krijgt tijdens het 
proces van het ontdekken van zijn talenten. Onder 
begeleiding wordt bijvoorbeeld het herkennen en 
erkennen van talent en het hieraan koppelen van 
leerdoelen verstaan (SLO, 2012). De coachgesprekken 
binnen het persoonlijke deel van het Talenttraject vallen 
hieronder. Het voeren van coachgesprekken is een 
effectieve methode om talenten te ontdekken (Verbiest 
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& Dijk, 2010; Dewulf, 2009). Hiemstra (2011) stelt zelfs 
dat dit een van de krachtigste interventies is in een 
talentontwikkelprogramma. 

Het feit dat deze categorie onder de zwakke 
kenmerken valt is te wijten aan de uitvoering van het 
veelbelovende beleidsplan (zie hoofdstuk 3 Inleiding) 
voor begeleiding van het traject. Door tijdsgebrek 
van de Talentcoach vinden de coachgesprekken niet 
stelselmatig en structureel plaats. Hierdoor heeft een 
gedeelte van de Talentleerlingen niet de begeleiding 
die juist zo belangrijk wordt geacht bij het stimuleren 
van talentontwikkeling (Studulski et al, 2010).  De 
positieve effecten van talentontwikkeling (zoals meer 
zelfvertrouwen en een betere plek in de arbeidsmarkt) 
nemen toe wanneer leerlingen worden begeleid bij het 
ontdekken en ontwikkelen van hun talenten (Dewulf, 
2009).

Binnen deze categorie valt ook de afstemming van vraag 
en aanbod van projecten. Naar aanleiding van doelen 
die een Talentleerling zichzelf stelt in zijn POP (zie 
hoofdstuk 3 Inleiding) wordt er door de Talentcoach 
een passend project gezocht. In de praktijk blijkt dat 
een groot gedeelte van de uitgevoerde persoonlijke 
Talentprojecten al eerder is gedaan door een andere 
leerling. Een oorzaak hiervan is dat Talentleerlingen 
enthousiast en geïnspireerd raken door verhalen van 
anderen en vervolgens eenzelfde project willen doen. 
Het gevolg is dat er sneller voorbij wordt gegaan aan 
de eigen talenten en doelen van een Talentleerling. 
Verbiest en Dijk (2010) stellen dat het juist essentieel 
is dat iemand zichzelf blijft tijdens het ontdekken en 
ontwikkelen van talenten. Ook blijkt dat het zoeken 
naar een beter en passend aanbod bij de vraag leidt tot 
betere resultaten. De Talentleerling zou hier zelf een rol 
binnen kunnen spelen; het zelf komen met ideeën en 
oplossingen stimuleert de talentontwikkeling (Studulski 
et al, 2010).

  Begeleiding uitvoer project

Ook begeleiding tijdens de uitvoer van het Talentproject 
is essentieel. Waneer een leerling wordt uitgedaagd 
en geprikkeld, is hij tot meer in staat dan hij dacht 
(Verbiest & Dijk, 2010). Het is positief dat er gebruik 
wordt gemaakt van binnen- en buitenschoolse bronnen 
ter ontwikkeling van de talenten van de Talentleerlingen 
(SLO, 2012). Het is alleen geen vanzelfsprekendheid dat 
er begeleiding is tijdens de uitvoer van een Talentproject. 
Het feit dat het tijdens een persoonlijk Talentproject 

vaak ontbreekt aan professionele begeleiding maakt 
het tot een zwakte. Bovendien is noodzakelijk dat de 
begeleider (de Talentdocent) beschikt over inhoudelijke 
deskundigheid op het gebied waar het Talentproject 
zich op richt (van Eijl et al, 2005;  Studulski et al, 2010). 
Ook dit is niet altijd van toepassing op de begeleiding. 

Feedback hoort ook in deze categorie thuis. 
Goede feedback bevordert het leerproces en het 
zelfvertrouwen, wat vervolgens weer bijdraagt aan het 
leveren van prestaties (Verbiest & Dijk, 2010; Studulski, 
2010). Bovendien verschaft het inzicht in het eigen 
kunnen. Het vaak ontbreken van begeleiding heeft als 
logisch gevolg dat er vaak geen sprake is van feedback 
op de uitgevoerde persoonlijke Talenprojecten.

 Organisatorische uitvoering

Onder deze categorie valt de infrastructuur; de manier 
waarop het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject 
is ingericht en hanteerbaar is. Er wordt in de literatuur 
veel gesproken over het inzetten van talentlijnen of 
-domeinen. Veel scholen maken hier gebruik van omdat 
het handvaten biedt tot gerichte talentontwikkeling 
(Verbiest & Zuijdgeest, 2010). Ook helpt het om de 
talenten van leerlingen grijpbaar en inzichtelijk te 
maken, voor de leerling zelf. Het SLO (2012) adviseert 
dan ook om het voor leerlingen mogelijk te maken hun 
talent te tonen door hun leeractiviteiten te structuren 
rondom talentdomeinen. Het Talenttraject maakt geen 
gebruik van talentlijnen of -domeinen.

De organisatorische inbedding binnen een 
talentontwikkelprogramma blijkt van groot belang; 
door gebrek hieraan verdwijnen goedbedoelde 
initiatieven binnen enkele jaren (van Eijl et al, 2005). Het 
gebruik van templates bevordert de organisatorische 
inbedding van verschillende onderdelen. Binnen het 
persoonlijke gedeelte van het Talenttraject wordt er 
nauwelijks gebruikt gemaakt van templates. Alleen voor 
het schrijven van de POP en het intake gesprek (zie 
figuur 2, pagina 7) wordt er een template structureel 
toegepast. Templates hebben als doel richting te geven 
en zodoende de kwaliteit van de talentontwikkeling te 
waarborgen. Doordat er bijvoorbeeld geen template is 
voor het opzetten van een Talentproject is er verschil 
in kwaliteit van de projecten.

 Visie op talent/traject

Uit het beleidsplan 2015 - 2018 blijkt dat de filosofie 
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van het Talenttraject is dat iedere leerling talent heeft 
en zich naar vermogen moet kunnen ontwikkelen 
(Baten, 2015). In paragraaf 4.3 komt het verschil 
tussen een excellentie- en talentontwikkelprogramma 
aan bod. Het Talenttraject is een voorbeeld van een 
talentontwikkelprogramma omdat het streven brede 
talentontwikkeling is (Studulski et al, 2010; SLO, 2012).
De opzet van het persoonlijke gedeelte van het 
Talenttraject strookt slechts op papier met dit 
gedachtegoed. Elke Talentleerling mag maximaal 3 
uur in de week aan reguliere lesuren laten vallen om 
een persoonlijk Talentproject uit te voeren. In de 
praktijk leidt dit er toe dat alleen Talentleerlingen van 
deze mogelijkheid gebruik maken wanneer ze geen 
moeite hebben met het reguliere VWO programma. 
Zodoende wordt er als het ware een groep 
Talentleerlingen uitgesloten van deelname, wat het 
persoonlijke gedeelte van het Talenttraject meer naar 
een excellentieprogramma doet neigen (Studulski et al, 
2010; SLO, 2012). 

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat de visie van het 
Talenttraject - ‘Talentontwikkeling voor iedereen’ - in de 
dagelijkse lespraktijk niet naar voren komt binnen het 
persoonlijke gedeelte van het Talenttraject. Onderzoek 
wijst uit dat visievorming ten grondslag ligt aan het 
welslagen van een talentontwikkelprogramma (Verbiest 
& Zuijdgeest, 2010). Het dient voor een school duidelijk 
te zijn wat het verstaat onder het begrip talent, wat 
het wil bereiken op dit gebied en hoe dit te bereiken 
is (Verbiest & Dijk, 2010). De discrepantie tussen de 
opzet en de visie van het persoonlijke gedeelte van het 
Talenttraject maakt deze kerncategorie tot een zwak 
punt.

 Omgang met latente talenten
 
De kerncategorie ‘Omgang met latente talenten’ 
gaat er specifiek op in hoe er wordt omgegaan met 
latente talenten binnen het persoonlijke gedeelte 
van het Talenttraject. Dat het traject op zichzelf het 
doel heeft latente talenten tot bewuste talenten te 
ontwikkelen valt onder de kerncategorie ‘Mogelijkheid 
tot talentontwikkeling’. 

Men spreekt van latente talenten wanneer een talent 
niet zichtbaar is voor de omgeving of wanneer iemand 
zich niet bewust is van zijn eigen talent (Verbiest 
& Zuijdgeest, 2010). Het is belangrijk dat latente 
talenten zichtbaar worden, omdat alleen dan verdere 

ontwikkeling kan plaats vinden (Verbiest & Dijk, 2010). 
Binnen het persoonlijk gedeelte van het Talenttraject is 
er weinig bewuste aandacht voor latente talenten, wat 
deze categorie tot een zwak punt van het traject maakt.
De coachgesprekken binnen het persoonlijke gedeelte 
worden niet stelselmatig en structureel uitgevoerd 
waardoor de begeleiding bij het ontdekken van 
(latente) talenten niet optimaal is. Structurele aandacht 
voor de leerling blijkt immers van groot belang bij 
talentontwikkeling (Studulski et al, 2010). Doordat niet 
iedere Talentleerling een coachgesprek heeft wordt een 
mogelijkheid tot inspelen op latente talenten gemist. 
Het initiatief tot uitvoering van een Talentproject komt 
op die manier sterk bij de Talentleerling te liggen of is 
op toeval gebaseerd (wie wel of niet een coachgesprek 
heeft). 

Uit onderzoek blijkt dat er bij meisjes, migranten en 
onderpresteerders relatief meer latente talenten 
voorkomen (Van Eijl et al, 2005). Binnen het persoonlijke 
gedeelte van het Talenttraject wordt er geen extra 
aandacht besteed aan deze probleemgroepen. 

Deze categorie is ook van toepassing op  het onderdeel 
‘POP (her)schrijven’. Dit is een vorm van zelfonderzoek, 
waarvan Tjepkema en Verheijen (2005) stellen dat het 
een goede techniek is om talenten te ontdekken. In de 
praktijk blijkt dat niet elke Talentleerling een POP invult, 
daardoor geldt ook voor deze in principe krachtige 
methode dat het niet stelselmatig en structureel 
toepassen zorgt voor een gemiste kans op het gebied 
van omgang met latente talenten.

 Betrokkenheid omgeving

  School

Zoals te zien is in figuur 4  pagina 13 zijn omgevingsfactoren 
van grote invloed op talentontwikkeling. De school 
wordt binnen de omgevingsfactoren als belangrijke 
bron gezien. Zoals beschreven in paragraaf 7.1 Sterke 
punten is het feit dat het Talenttraject bestaat op het 
Rodenborch-College positief. Om de effectiviteit van 
een talentontwikkelprogramma te verhogen dient het 
project schoolbreed gedragen te worden (Verbiest & 
Zuijdgeest, 2010). Op het Rodenborch-College is dit 
niet het geval. Hoewel de school zich profileert met het 
Talenttraject is het docentcorps slecht geïnformeerd 
over de werkelijke invulling en uitvoering van (het 
persoonlijke gedeelte van) het project. Het wordt gezien 
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als het ‘pakkie an’ van de Talentcoach. Het verbeteren 
van de communicatie en informatie voorziening zou 
vergroting van draagvlak als resultaat kunnen hebben. 

  Ouders

Ook ouders hebben grote invloed op talentontwikkeling, 
zoals te zien in figuur 4 pagina 13. Betrokkenheid van 
ouders bij een talentontwikkelprogramma is dan ook 
belangrijk. Stimulans en medewerking van ouders werken 
motiverend, hoewel daar wel een grens aan gesteld moet 
worden. Wanneer ouders succes ‘eisen’ van kinderen 
heeft dit het tegengestelde effect (Studulski, 2010). 
De betrokkenheid van ouders binnen het persoonlijke 
gedeelte van het Talenttraject is minimaal. Er worden 
tweejaarlijks ouderavonden georganiseerd, speciaal 
voor het Talenttraject. Vaak hebben Talentleerlingen 
hier ook de kans een persoonlijk Talentproject te 
presenteren. Ook zijn de ouders van Talentleerlingen 
bij het intakegesprek aanwezig, zie figuur 2 pagina 7. Op 
deze momenten na is er geen sprake van terugkoppeling 
of overleg met de ouders.

 7.3 deelvraag 3

Wat zijn sterke en zwakke punten van het 
persoonlijke gedeelte binnen het Talenttraject, 
volgens de stakeholders (ouders van 
Talentleerlingen,Talentleerlingen en Talent-
docenten)?

Om deze vraag te beantwoorden hebben de 
stakeholders sterkte-zwakte analyses gemaakt, zie 
paragraaf 6.3.4 Onderdeel 3. Figuren 13,14 en 15 
geven de gezamenlijke sterkte-zwakte analyses weer 
per stakeholder groep. Zoals vermeld in paragraaf 
6.4 Analyse zijn de gezamenlijke sterkte-zwakte 
analyses ondergebracht in de op basis van literatuur 
vastgestelde kern- en sub categorieën. Dit had als doel 
de verschillende gezamenlijke sterkte-zwakte analyses 
met elkaar te kunnen vergelijken.  Ook de sterkte-
zwakte analyse op basis van de literatuur werd in de 
vergelijkende analyse meegenomen. 

Deze vergelijkende analyse resulteerde in twee value 
flows, waarmee de huidige situatie van het persoonlijke 
deel van het Talenttraject in kaart wordt gebracht (zie 
figuur 16-17, pagina 41-42).   

 7.3.1 sterke/zwakke punten vanuit leerlingen 

De kern categorieën ‘Betrokkenheid omgeving’  en 
‘Intrinsieke motivatie leerling’ zijn niet aan bod gekomen 
tijdens de focusgroep en zodoende ook niet opgenomen 
in de sterkte-zwakte analyse van de Talentleerlingen. 

 Mogelijkheid tot talentontwikkeling 

  Sterkte

De Talenteerlingen zien de categorie ‘Mogelijkheid tot 
talentontwikkeling’ als een sterk punt van het persoonlijk 
gedeelte van het Talentraject. De mogelijkheid om 
interesses en bepaalde studies of beroepen uit te diepen 
spreekt ze erg aan. Dit komt naar voren in het volgende 
citaat van een van Talentleerlingen die deelnam aan de 
focusgroep.

“Ik zit te twijfelen tussen scheikunde of een meer creatieve 
studie na mijn middelbare school, daarom heb ik eerst een 
creatief Talentproject bedacht en daarna een project met 
een meer wetenschappelijke insteek”

Ook geven ze aan dat een stage bij een bedrijf als 
onderdeel van het persoonlijke gedeelte van het 
Talenttraject een welkome toevoeging zouden vinden.

 Waarderende aanpak 

  Sterkte 

De waarderende aanpak die wordt gehanteerd stellen 
de Talentleerlingen op prijs. Het persoonlijke gedeelte 
van het Talenttraject biedt de kans aan een Talentleerling 
om te doen wat hij eigenlijk altijd al leuk vond. Dit 
wordt ondersteund door het volgende citaat van een 
Talentleerling:

“Je kan gewoon proberen wat je wilt, zonder dat je daar 
bijvoorbeeld een punt voor krijgt ofzo. Gewoon voor de leuk.”

 Invulling persoonlijke opdracht
  
  Sterkte

De Talentleerlingen geven aan door hun mede-
Talentleerlingen gestimuleerd te worden om ook een 
Talentproject te gaan doe. Dit heeft als consequentie 
dat er vaak een project wordt gedaan dat door een 
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ander is bedacht en al eens is uitgevoerd. De invulling 
van het desbetreffende project wordt dan vaak niet 
bijgesteld.

Vaak speelt toeval ook een rol bij de keuze voor een 
bepaald project door Talentleerlingen en in die zin is de 
invulling van een persoonlijk Talentproject hier ook van 
afhankelijk. Onderstaand citaat van een Talentleerling 
bevat een sprekend voorbeeld hiervoor. 

“De Talentcoach kwam naar me toe en vroeg of ik mee 
wilde doen aan het Talentproject Chinees, toen stond leerling 
X naast me en die zei dat hij ook wel mee wilde doen.”

Wanneer een Talentleerling zelf een idee voor een 
project bedenkt wordt veelal inspiratie gehaald uit 
ervaringen uit het verleden, dingen die hij altijd al leuk 
vond vormen daarbij het uitgangspunt. Ook geeft een 
enkele Talentleerling aan dat overleg met zijn ouders 
hem helpt bij ideeën voor de concrete invulling van een 
persoonlijk Talentproject. 

 Organisatorische uitvoering

  Sterkte en zwakte

Dat een Talentleerling 3 reguliere lesuren mag 
laten vallen om een Talentproject te doen zien de 
Talentleerlingen als een sterk punt. Zij geven aan dat dit 
in praktijk vaak 1 á 2 uur in de week is. 

De Talentleerlingen geven aan dat het niet duidelijk is 
wat voor projecten er allemaal gedaan kunnen worden. 
Wel hebben ze ideeën hoe dit verbeterd zou kunnen 
worden, zoals blijkt uit onderstaand citaat. 

“Er zou een lijst via de mail naar kind en ouders moeten 
worden gestuurd over de eventuele mogelijkheden en wat er 
al ooit gedaan is aan projecten.”

Het ontbreken van overzicht binnen het persoonlijke 
gedeelte van het Talenttraject zien zij als een zwak punt. 
Evenals het feit dat er soms wel punten worden gegeven 
voor een Talentproject (“Voor Chinees krijg je een punt”) 
en soms niet. Dit vinden zij verwarrend en bovendien 
onnodig. Of er punten worden toegekend maakt ze niet 
uit (“Al zou dat wel motiverend werken”), als er maar een 
lijn in getrokken wordt.

 Leerling regisseur eigen leerproces

  Sterkte en zwakte

Deze categorie valt onder de categorieën ‘Invulling 
persoonlijke opdracht’ en ‘Persoonlijke begeleiding’ wat 
de Talentleerlingen betreft. Zoals eerder beschreven 
geven zij aan dat het zelf kunnen kiezen van de invulling 
van een persoonlijk Talenttraject een sterk punt is. Dit 
maakt hun regisseur over hun eigen leerproces, wat een 
“hemel is en zo anders dan alle gewone lessen op school”. 

De begeleiding bij het ontdekken van je talenten is niet 
voor alle Talentleerlingen optimaal. Hierdoor wordt 
het inrichten van het eigen talentontwikkel proces 
voornamelijk uit de losse pols gedaan. Dit wordt gezien 
als zwak punt. 

 Persoonlijke begeleiding

  Sterkte en zwakte

  Begeleiding traject

De Talentleerlingen waarderen de flexibiliteit en de 
inzet van de Talentcoach. Het omzetten van een idee 
voor een project naar de daadwerkelijke invulling 
van een Talentproject zien de Talentleerlingen als een 
gedeeltelijk sterk punt. Zij schatten dat het gemiddeld 
2 á 3 weken duurt (vanaf het moment dat je contact 
hebt gehad met de Talentcoach) voordat je aan een 
Talentproject kan beginnen. Dit ervaren zij als “goed te 
doen”. De schaduwkant is echter dat een wens van een 
Talentleerling soms niet of lastig realiseerbaar blijkt. De 
volgende twee citaten van Talentleerlingen geven blijk 
van dit euvel. 

“Ik wilde Afrikaanse taal doen, maar dat kon niet.”

“Het duurde lang voordat ik kon beginnen, omdat er binnen 
de school niet echt een begeleider te vinden was.”

Het ontbreken van begeleiding in de keuze van projecten 
missen de Talentleerlingen het meest. Sommigen geven 
aan een coachgesprek te hebben gehad, anderen 
“moesten een papier invullen met wat ze leuk vonden”. Ook 
zijn er Talentleerlingen die aangeven geen enkele vorm 
van begeleiding te hebben ervaren bij het ontdekken 
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figuur 13 . Sterkte-zwakte analyse persoonlijke deel van het Talenttraject - Talentleerlingen
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van de eigen talenten binnen het persoonlijke gedeelte 
van het Talenttraject. 

Ook de communicatie en informatie voorziening 
over de uitvoer van het persoonlijke gedeelte van 
het Talenttraject blijkt een hekel punt. Er is niet altijd 
terugkoppeling van de Talentcoach naar de leerling of 
en hoe een gewenst Talentproject verwezenlijkt kan 
worden. 

Kortom, de begeleiding van het talentontwikkel proces 
als geheel zien de Talentleerlingen als zowel een sterk 
en een zwak kenmerk van het persoonlijke gedeelte 
van het Talenttraject. 

  Begeleiding uitvoer project

Ook de begeleiding tijdens de uitvoer van het project 
wordt als zowel een sterk en een zwak punt gezien 

door de Talentleerlingen. In de praktijk is er niet altijd 
begeleiding aanwezig bij een persoonlijk Talentproject, 
terwijl de Talentleerling dit idealiter wel graag zou 
willen zoals blijkt uit onderstaande citaten.

“Het is de bedoeling dat iemand die meer van je onderwerp 
afweet, je helpt met je project, omdat jezelf dingen leren zo 
moeilijk is.”

“Het is soms ook wel leuk om even niets te doen, maar 
liever wil ik iemand die erbij is waar ik iets van kan leren.”

De Talentleerlingen geven aan dat zij “nou eenmaal graag 
van iemand iets leren”. En dat zonder begeleiding de 
uitvoering van een project niet altijd op rolletjes loopt. 
Dit wordt onderschreven door onderstaan citaat. 

“We werkten niet altijd heel hard als de begeleiders er niet 
bij waren, dat ging eigenlijk niet zo goed.”
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Het feit dat er iemand uit een hogere klas of een 
externe partij wordt ingeschakeld als begeleiding 
wordt hoog gewaardeerd door de Talentleerlingen. Het 
contact met personen buiten hun dagelijkse schoolleven 
bevalt goed. Het gegeven dat er begeleiding is (los van 
de deskundigheid) lijkt al voldoende te zijn voor de 
Talentleerlingen om de uitvoering van een Talentproject 
meer kwaliteit toe te kennen. 

 Visie op talent/traject

  Zwakte

Tijdens de focusgroep kwamen er dingen ter sprake 
die tegenstrijdig zijn aan de visie van het persoonlijke 
gedeelte van het Talenttraject. Het is niet zozeer 
dat de Talentleerlingen de categorie ‘Visie op talent/
traject’ zelf benoemden, eerder zijn het hun uitspraken 
die deze categorie tot zwak punt bombarderen. De 
Talentleerlingen gaven aan dat hun reguliere “Lesrooster 
wel prima is, er is geen extra uitdaging nodig”. Dit is in 
tegenspraak met de visie - ‘Talentontwikkeling voor 
iedereen’ - van het persoonlijke gedeelte van het 
Talenttraject als talentontwikkelprogramma. Eenieder 

zou gestimuleerd, getriggerd of in ieder geval in de 
mogelijkheid moeten zijn om deel te nemen aan het 
persoonlijke gedeelte van het Talenttraject. Bovendien 
blijkt de meerwaarde van deelname ook niet bij elke 
leerling bekend en ook de mogelijkheden van het traject 
blijkt niet tot iedere Talentleerling te zijn doorgedrongen. 
Zo vertelde een leerling dat er “niets gedaan wordt dat 
een leerling zou willen doen”. Dit is tegenstrijdig met de 
mogelijkheid die het persoonlijke gedeelte biedt om 
zelf invulling te geven aan een persoonlijk Talentproject 
naar eigen talenten. 

 Omgang met latente talenten

  Zwakte
 
De Talentleerlingen gaven aan dat een groot deel van 
het initiatief om deel te nemen aan het persoonlijke 
gedeelte van het Talenttraject bij hun ligt, het is immers 
facultatief. Hierdoor bestempelen zij deze categorie 
als zwak punt. “Niet weten wat je kan/wil”, “spannend om 
stap te zetten” en “gewoon vergeten” zijn enkele redenen 
die Talentleerlingen gaven om niet deel te nemen. Zelfs 
leerlingen die wel de intentie of motivatie hebben om 

figuur 14 . Sterkte-zwakte analyse persoonlijke deel van het Talenttraject - ouders van Talentleerlingen

STERKE KENMERKEN ZWAKKE KENMERKEN 

betrokkenheid omgeving

invulling persoonlijke opdracht

waarderende aanpak

mogelijkheid tot talentontwikkeling

leerling regisseur eigen leerproces

persoonlijke begeleiding

visie op talent/traject

organisatorische uitvoering

36



een persoonlijk Talentproject uit te voeren nemen 
vaak niet deel aan het persoonlijke gedeelte van het 
Talenttraject. Dit wordt onderstreept door onderstaand 
citaat van een Talentleerling. 

“Op een gegeven moment denk je gewoon niet meer aan 
dat je een eigen project kan gaan doen. In het begin wilde ik 
juist heel graag iets doen.”

 7.3.2 sterke/zwakke punten vanuit ouders 

De kern categorieën ‘Omgang met latente talenten’  
en ‘Intrinsieke motivatie leerling’ waren niet terug te 
vinden in de sterkte-zwakte analyses van de ouders van 
Talentleerlingen. 

 Mogelijkheid tot talentontwikkeling 

  Sterkte

De ouders van Talentleerlingen zien de categorie 
‘Mogelijkheid tot talentontwikkeling’ als een sterk punt. 
Hun kinderen komen op die manier met bijzondere 
onderwerpen in aanraking en leren hiervan. De 
Talentouders drukken zich positief uit over het feit dat 
er tijd is vrijgemaakt op het Rodeborch-College voor 
het ontdekken van talenten en tijd om uit te proberen 
waar de belangstelling van de leerling ligt.

Ook de combinatie van het persoonlijke gedeelte van 
het Talenttraject en het reguliere programma zien zij als 
een sterk gegeven. 

 Waarderende aanpak 

  Sterkte 

“Hij krijgt hierdoor tijd om bezig te zijn met wat hij leuk 
vindt.” Voorgaand citaat onderschrijft dat Talentouders 
de categorie ‘Waarderende aanpak’ als een sterk punt 
zien.

 Leerling regisseur eigen leerproces

  Sterkte 

Doordat de leerling “de vrijheid krijgt om zelf keuzes 
te maken”, “zelf met de mentor regelt als begeleiding of 
meer tijd nodig is” en “de coördinatie/uitvoering zelf op 

zich neemt” zien de Talentouders de categorie ‘Leerling 
regisseur eigen leerproces’  als een sterk punt van het 
persoonlijke gedeelte van het Talenttraject. 

 Organisatorische uitvoering

  Sterkte en zwakte

De categorie ‘Organisatorische uitvoering’ word 
gezien als  zowel een sterkte en een zwakte. De 
flexibele opstelling van de school en de Talentcoach 
worden geroemd.  Daarentegen wordt de veelheid 
aan mogelijkheden binnen de school voornamelijk als 
zwakte bestempeld in relatie tot het Talenttraject. Er 
is vaak te weinig tijd voor projecten en hierdoor lopen 
de Talentleerlingen de kantjes er van af en laten zij het 
afronden van een project tot op het laatste moment 
aankomen. Ook geeft het tal aan mogelijkheden (dingen 
die naast het Talenttraject worden georganiseerd) 
problemen voor de organisatorische inpassing van een 
persoonlijk Talentproject. Dit wordt onderstreept door 
het volgende citaat. 

“Doordat mijn dochter een LOOT-leerling is, heeft ze vooral 
ook minder interesse in projecten die tijd kosten. Ze vindt 
het best wel leuk om er nog wat bij te doen, maar haar 
passie gaat toch vooral uit naar de sport.”

 Invulling persoonlijke opdracht

  Sterkte en zwakte 

De ouders van Talentleerlingen zijn verdeeld over de 
categorie ‘Invulling persoonlijk opdracht’. Grofweg 
gezien wordt deze categorie als zwak of sterk 
bestempeld. Waar de een aangeeft dat de projecten 
“te vrijblijvend zijn, waardoor de persoonlijk opdrachten 
een hoog ‘spielerei’ gehalte hebben”, geeft een ander aan 
het beeld te hebben dat “de school een breed scala aan 
voorbeelden aanreikt waaruit geput kan worden”. 

 Persoonlijke begeleiding

  Sterkte en zwakte

De begeleiding binnen het persoonlijke gedeelte 
van het Talenttraject wordt door de Talentouders als 
zowel een sterk en een zwak punt gezien. Wanneer er 
begeleiding is, zijn de Talentouders hierover te spreken, figuur 14 . Sterkte-zwakte analyse persoonlijke deel van het Talenttraject - ouders van Talentleerlingen
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zowel op het gebied van begeleiding van het traject als 
begeleiding tijdens de uitvoer van het project. Zo wordt 
er aangehaald dat “het contact met ouderejaars waardevol 
is”. 

De begeleiding als zwak punt van het persoonlijke 
gedeelte van het Talenttraject is te wijten aan het ofwel 
vaak ontbreken van de begeleiding, ofwel het ontbreken 
van een plan in de samenwerking tussen begeleiding en 
Talentleerling. Bovendien ziet een ouder het verband 
tussen het ontbreken van begeleiding en de voortgang 
van de talentontwikkeling/het Talentproject. Dit blijkt 
uit onderstaand citaat. 

“Als de ouderejaars er niet bij kon zijn om te helpen was 
er geen voortgang in het project, wat gelijk staat aan een 
verloren uur.”

Ook het ontbreken een van tevoren bepaald eindpunt/
resultaat wordt door de ouders als een gemis ervaren. 
Evenals het ontbreken van een reflectie moment. 
 Visie op talent/traject

  Zwakte

De opvatting van de ouders van Talentleerlingen over 
het persoonlijke deel van het Talenttraject rijmt niet 
met de visie erachter. Hoewel dit gedeelte is opgezet als 
talentontwikkelprogramma geeft deze stakeholder groep 
aan dat het voornamelijk een excellentieprogramma is. 
Het volgende citaat onderschrijft dit. 

“Combinatie is lastig en uitsluitend weggelegd voor 
uitstekende leerlingen.”

Het laten vallen van maximaal drie normale lesuren 
wordt als een struikelblok ervaren zoals blijkt uit 
onderstaand citaat. 

“Het lijkt ons moeilijk om extra tijd te steken in een bepaald 
project terwijl je bij reguliere vakken nog eens lessen mist.”

Dit is de voornaamste reden waarom de ouders het 
persoonlijke gedeelte als een excellentieprogramma 
zien.

 Betrokkenheid omgeving

  Zwakte 

De categorie ‘Betrokkenheid omgeving’ is op basis 
van de gezamenlijke sterkte-zwakte analyse van deze 
stakeholder groep op meerdere manieren uit te leggen. 
Zo blijkt er onder de ouders onwetendheid te heersen 
over het bestaan van het persoonlijke gedeelte binnen 
het Talenttraject. Het volgende citaat onderschrijft dit. 

“Ik weet als ouder eigenlijk niet of mijn dochter een 
persoonlijk project heeft, in mijn beeld zijn het allemaal 
groepsopdrachten waar ze mee bezig is in het kader van 
het Talentraject?”

Eveneens gaven de ouders aan geen zicht te hebben op 
de mogelijkheden binnen het Talenttraject. De oorzaak 
hiervan is tweezijdig. Enerzijds kwijten zij dit aan zichzelf, 
anderzijds wordt de informatievoorziening als minimaal 
ervaren. Onderstaand citaat is hier een voorbeeld van.  

“Er is nooit goed uitgelegd wat het talenttraject precies 
inhoudt, omdat mijn dochter in de brugklas havo/vwo zat 
en dus in leerjaar 1 daar niets van mee heeft gekregen. 
Ondertussen weten we nog steeds niet wat je er precies 
mee kan!”

Ook na het starten van een persoonlijke opdracht 
binnen het Talenttraject wordt deze categorie als 
een zwakte ervaren. Er is geen terugkoppeling van 
Talentdocent naar de ouders, eveneens wordt de 
terugkoppeling van de Talentleerling naar de ouders als 
minimaal ervaren. 

Kortom, de ouders van Talentleerlingen zien deze 
categorie als zwakte van het Talenttraject. 

 7.3.3 sterke/zwakke punten vanuit docenten 

De kern categorieën ‘Waarderende aanpak’  is niet aan 
bod gekomen tijdens de focusgroep en zodoende ook 
niet opgenomen in de sterkte-zwakte analyse van de 
Talentdocenten.

 Leerling regisseur eigen leerproces
 
  Sterkte 

Deze categorie wordt als sterkte ervaren door de 
Talentdocenten. De autonomie van de leerling binnen 
het Talenttraject wordt hoog gewaardeerd. Het draagt 
bij aan aanleren van “vaardigheden – zoals plannen en 
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figuur 15 . Sterkte-zwakte analyse persoonlijke deel van het Talenttraject - Talentdocenten
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organiseren - die je je hele leven nodig hebt”. Bovendien 
heeft de autonomie van de Talentleerling als gevolg dat 
“het succes van een project zijn eigen verdienste is”. Dit 
wordt door de Talentdocenten als positief ervaren. 

Het gegeven dat niet elke Talentleerling in staat is om zijn 
eigen leerproces te regisseren maakt de Talentdocenten 
overtuigd van de sterkte van deze categorie. Het 
Talenttraject geeft de Talentleerling “een unieke kans om 
te gaan met zijn eigen proces en daarbij te mogen leren 
van zijn fouten”. Wel dient er een kanttekening geplaatst 
te worden. Het feit dat het doel van een persoonlijk 
Talentproject vaak niet helder is bemoeilijkt het zelf 
regisseren van het leerproces voor de Talentleerling 
onnodig. Hier mist – wat de Talentdocenten betreft – 
een stuk begeleiding. Hier op wordt dieper in gegaan 
onder de categorie ‘Persoonlijke begeleiding’. 

 Mogelijkheid tot talentontwikkeling 

  Sterkte

De Talentdocenten zien de categorie ‘Mogelijkheid tot 
talentontwikkeling’ als een sterkte. Het feit dat het 
Talenttraject bestaat zorgt voor “een grotere persoonlijke 
ontwikkeling” en “ontwikkeling van zelfkennis, zelfbeeld 
en toekomstbeeld”. Ook wordt “het stimuleren van een 
onderzoekende houding bij de leerling” gewaardeerd als 
gevolg van de mogelijkheid tot talentonwikkeling. 

 Intrinsieke motivatie leerling

  Sterkte en zwakte

De Talentdocenten onderscheiden een verschil 
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in motivatie tussen de verschillende jaarlagen 
Talentleerlingen. Het volgende voorbeeld dat een 
Talentdocent tijdens de focusgroep gaf geeft inzicht in 
het verschil dat Talentdocenten ervaren. 

“In de derde klas telt het vooral dat je een vak mag laten 
vallen om een Talentproject te doen in plaats van dat het 
leuk is om een extra project te mogen doen.”

De docenten ervaren dat de eerste klas voor zowel de 
lessen op school als het eigen Talenttraject intrinsiek 
gemotiveerd is. Naarmate de leerlingen ouder worden 
(en het pubergedrag toeneemt) neemt “de bereidheid om 
extra uren te maken - thuis of op school - af ”. De docenten 
geven aan dat “naarmate de leerlingen ouder worden, ze 
zich minder snel laten uitdagen” en “meer achter de feiten 
aan lopen”. 

 Invulling persoonlijke opdracht

  Sterkte en zwakte 

De Talentdocenten geven aan dat het eigen invulling 
geven aan de persoonlijke Talentprojecten een 
mogelijkheid is voor de leerling om “op eigen tempo zijn 
talenten in te passen in de schoolstructuur”. Het leidt tot 
“uitdaging, verdieping en verbreding op maat”. Daarnaast 
wordt aangegeven dat “een leerling ruimte krijgt om buiten 
de beperkingen van het schoolse stramien met uitdagende 
projecten bezig te zijn”. 

Daar tegen over staat dat de onderwijspraktijk 
van alle dag maakt dat de invulling van persoonlijke 
Talentprojecten ook als zwakte kan worden gezien. 
Ruimte- en tijdgebrek worden als oorzaken aangewezen 
door de docenten. Dit wordt onderschreven door het 
volgende citaat.  

“We hebben simpelweg te weinig tijd en ruimte om gehoor 
te geven aan de projectwensen van de Talentleerlingen”. 

 Persoonlijke begeleiding

  Sterkte en zwakte

  Begeleiding traject

De Talentdocenten zijn te spreken over de kwaliteit 
van de persoonlijke begeleiding die de Talentleerlingen 

krijgen aangeboden door de Talentcoach. Al zou er 
“meer aandacht mogen zijn voor evaluatie en reflectie op 
Talentprojecten”. De kwantiteit van de begeleiding tijdens 
het Talenttraject zien de Talentdocenten als een zwakte. 
Tijd wordt als voornaamste factor genoemd voor het 
ontbreken van begeleiding. De docenten zien meerdere 
Talentcoaches als goede optie om deze categorie tot 
een sterkte van het Talenttraject te maken. 

  Begeleiding uitvoer project

De Talentdocenten geven aan dat de begeleiding 
tijdens uitvoer van projecten verschillend van niveau 
is, met als gevold dat deze categorie als zowel een 
sterkte als een zwakte wordt gezien. Het feit dat er 
onduidelijkheid heerst over het einddoel/resultaat van 
een Talentproject wordt hiervoor als oorzaak voor het 
niveau verschil genoemd en bemoeilijkt bovendien de 
beoordeling. Ook de afhankelijkheid van derden wordt 
als reden genoemd. Ook tijd speelt in dezen een rol, 
zoals naar voren komt in onderstaand citaat. 

“Ik zou graag meer tijd hebben voor de begeleiding, zodat ik 
de leerlingen feedback tijdens elke les kan geven.”

Een “database met externe expertise waarmee eerder is 
samengewerkt” wordt aangedragen ter verbetering van 
de huidige situatie. Evenals het polsen van “de bereidheid 
voor het begeleiden bij gepensioneerden, oud-leerlingen en 
ouderejaars leerlingen”. 
 
 Omgang met latente talenten

  Zwakte

De docenten geven aan dat er weinig aandacht wordt 
besteed aan de omgang met latente talenten. Zo uit een 
Talentdocent de wens om “leerlingen die sneller gaan er 
eerder tussen uit te pikken”. Dit is niet een kwestie van 
“dat we het niet kunnen”, maar “tijdsgebrek en andere 
prioriteiten stellen” maken deze categorie tot een zwakte. 
 
 Visie op talent/traject

  Zwakte

De categorie ‘Visie op talent/traject’ werd gezien 
als een zwakte. Er blijkt geen sprake te zijn van een 
schoolbreed gedragen visie op talent/traject. Zo waren 
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=  TALENTLEERLING

=  OUDERS TALENTLEERLING

=  TALENTDOCENT

figuur 16 . Value flow waarin de verschillende perspectieven van de betrokken stakeholders en literatuur zijn verwerkt. 
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figuur 17 . Value flow waarin de sterke en zwakke punten worden gerelateerd aan het onderwijsproces.
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figuur 17 . Value flow waarin de sterke en zwakke punten worden gerelateerd aan het onderwijsproces.
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de docenten het tijdens de focusgroep niet eens 
over het doel van het persoonlijke gedeelte van het 
Talenttraject. Waar de een meer voorstander was van 
een excellentieprogramma was de ander te spreken 
over talentontwikkeling voor iedereen. Onderstaande 
citaten onderschrijven dit. 

“De leerlingen die uitblinken zijn het makkelijkst te vinden 
binnen de school, maar het zou ideaal zijn als we iedereen 
konden bereiken.” 

“Ik denk niet dat een VWO lichting in zijn geheel zo’n 
persoonlijk project hoeft te doen.” 

 Organisatorische uitvoering

  Zwakte

Deze categorie wordt door de Talentdocenten als 
zwakte gezien. Tijdgebrek is hier een oorzaak van, 
er wordt “niet tijdig gecommuniceerd met collega’s” en 
daarnaast is extra inzet van collega’s vaak niet te realiseren 
door “overvolle agenda’s”. Ook heerst er onduidelijkheid 
over de taakverdeling binnen het Talenttraject. “De 
aansturing van bovenaf mist: wie, wat, waar, et cetera.” De 
docenten geven aan verbeterkansen te zien door een 
grotere rol van de mentor binnen het Talenttraject na 
te streven. 

Financiën met betrekking tot tijd en materialen 
blijken vaak een probleem te vormen binnen de 
organisatorische uitvoering van het Talenttraject. 
Daarnaast “ligt de kwaliteit van het proces niet vast” en 
zou er “meer aandacht mogen zijn voor de overgang 
van onderbouw op bovenbouw” binnen het persoonlijke 
gedeelte van het Talenttraject. 

 Betrokkenheid omgeving

  Zwakte 

De Talentdocenten geven aan deze categorie als 
een zwakte te zien. Deze zwakte zou door betere 
voorlichting aan docenten eenvoudig omgezet kunnen 
worden in een sterkte. Onderstaand citaat onderschrijft 
dit. 

“Het feit dat wij als docenten eigenlijk niet weten wat de 

bedoeling is, geeft al aan dat de communicatie beter zou 
kunnen.” 

Ook betere communicatie tijdens het gehele 
persoonlijke Talenttraject wordt door de docenten als 
een gemis ervaren. Dit blijkt uit onderstaande citaten. 
“Ik ben wel eens gevraagd om invulling aan een project 
te geven, daar heb ik wat suggesties voor uit mijn mouw 
geschud, maar vervolgens heb ik daar niets meer van 
gehoord.”

“Er worden wat ballonnetjes opgelaten, maar eigenlijk weet 
ik niet wat er vervolgens mee gebeurt.” 

Terugkoppeling naar de Talentdocent zal leiden tot 
meer betrokkenheid onder de docenten volgens de 
Talentdocenten. Op die manier wordt er ook meer 
systematisch gebruik gemaakt van de “brede expertise 
op school aanwezig is”.  

 7.3.3 value flow

Figuur 16 pagina 42 geeft een value flow in de 
vorm van een sterkte/zwakte analyse weer waarin 
de verschillende perspectieven van de betrokken 
stakeholders en literatuur zijn verwerkt. De value 
flow in figuur 17 op pagina 43 maakt op een visuele 
manier inzichtelijk hoe de sterke en zwakke punten 
van het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject zich 
verhouden tot het onderwijsproces. De sub categorieën 
zijn niet opgenomen in de value flows omdat deze het 
interpreteren van de value flows onnodig ingewikkeld 
zouden maken. 

 7.4 deelvraag 4

Hoe kan het proces van het persoonlijke gedeelte 
binnen het Talenttraject (specifiek POP (her)
schrijven, coachgesprekken of talentprojecten) 
effectiever en efficiënter ingedeeld worden door 
het toepassen van ‘Lean thinking’?

Er is een ontwerpstudie gedaan om deze vraag te 
beantwoorden. De value flows (zie figuur 16 pagina 41 
en figuur 17 pagina 42) en resultaten  uit beantwoording 
van de eerste deelvragen dienden als input.
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 7.4.1 true north opstellen

Het is belangrijk op te merken dat alle sterke en 
zwakke kenmerken van het persoonlijke gedeelte van 
het Talenttraject met elkaar samenhangen en invloed 
uitoefen op elkaar. Het is bijvoorbeeld positief dat 
de leerling zijn eigen leerproces kan regisseren (kern 
categorie: leerling regisseur eigen leerproces), daarbij is 
het wel essentieel dat hij daarin begeleid wordt (kern 
categorie: persoonlijke begeleiding). Juist het stellen van 
eigen doelen (kern categorie: leerling regisseur eigen 
leerproces) maakt de leerling intrinsiek gemotiveerd 
(kern categorie: intrinsieke motivatie leerling). Of 
doordat de begeleiding van het traject niet structureel 
wordt uitgevoerd (kern categorie: persoonlijke 
begeleiding), is er sprake van latente talenten (kern 
categorie: omgang met latente talenten). 

Het is opvallend dat er veel overlap bestaat tussen 
de verschillende perspectieven - de verschillen zijn 
slechts nuance verschillen, zie figuur 16 pagina 41. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de literatuur 
en de verschillende stakeholders vrij eenduidig zijn 
over de kwaliteit van het Talenttraject. Op basis 
van de resultaten is er besloten het onderdeel 
coachgesprekken effectiever en efficiënter in te delen 
door het toepassen van ‘Lean thinking’.  Figuur 17 
pagina 42 laat zien dat het onderdeel coachgesprekken 
het meest gelinkt wordt met de kern categorieën die 
als zwakke kenmerken worden bestempeld. Hoewel 
de verschillen klein zijn; de 3 onderdelen van het 
onderwijsproces zijn allen gerelateerd aan veel van de 
kern categorieën. Er is specifiek gekozen een belangrijk 
onderdeel binnen de coachgespreken te herzien: het 
omzetten van een idee voor een Talentproject naar 
een uitvoerbaar Talentproject te herzien. Dit is een 
belangrijk onderdeel binnen de coachgesprekken. 
Bovendien laten de resultaten zien dat tijdsgebrek vaak 
wordt gezien als oorzaak van de zwakke kenmerken. 
Wanneer de Talentcoach minder tijd hoeft te steken in 
het omzetten van idee naar project is er meer tijd voor 
het implementeren en naleven van al bestaande goede 
ideeën ter verbetering van het Talenttraject. 

Een ‘true north’  is als een toekomstdroom; een stip 
op de horizon waar naar toe gewerkt wordt door 
het toepassen van ‘Lean thinking’. Figuur 18 pagina 
45 geeft de ‘True North’ weer waarmee de gewenste 
verandering in kaart is gebracht door het herontwerpen 

van het omzetten van een idee naar een Talentproject. 
Figuur 18 pagina 45 laat directe verandering zien voor 
4 kenmerken door het effectiever en efficiënter indelen 
van deze 4 kern categorieën. 

De gewenste innovatie van de categorie ‘Invulling 
persoonlijke opdracht’ houdt in dat de stakeholders 
beter op de hoogte zijn van mogelijkheden binnen 
het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject. De 
persoonlijke Talentprojecten dienen beter aan te sluiten 
bij de leerling. En bovendien zou de Talentleerling 
geïnspireerd moeten worden wat leidt tot het optimaal 
invulling geven aan een persoonlijke opdracht. De 
verbetering van de categorieën ‘Persoonlijke begeleiding’, 
‘Organisatorische uitvoering’ en ‘Betrokkenheid 
omgeving hangt sterk met elkaar samen; er zou een 
standaard procedure moeten zijn voor het omzetten 
van een idee naar een Talentproject. De procedure moet 
duidelijk maken wie er verantwoordelijk is voor wat. Er 
dient gebruikt te worden gemaakt van de expertise en 
het netwerk dat de school bezit.  

Door dit specifieke onderdeel binnen de 
coachgesprekken te herzien is er ook sprake van 
indirecte invloed op andere kenmerken. Door 
bijvoorbeeld de taakverdeling te spreiden door 
implementatie van de standaardprocedure, kunnen de 
coachgesprekken meer structureel uitgevoerd worden. 
Hierdoor kunnen latente talenten eerder aan het licht 
komen. De indirecte gevolgen zijn niet opgenomen in 
figuur 18 pagina 45. 

De school zal hoe dan ook een aantal categorieën 
zelf structureel moeten herzien. Uit de resultaten 
blijkt bijvoorbeeld dat het persoonlijke gedeelte 
van het Talenttraject in de praktijk neigt naar een 
excellentieproject. De rol van de onderzoekster is 
slechts om de manier waarop ideeën worden omgezet 
naar Talentprojecten te herontwerpen. In paragraaf 
8.3 vervolg onderzoek is een advies met overige 
verbeterpunten te vinden. 
``
 7.4.2 lean thinking toegepast

Zoals beschreven in paragraaf 7.1 deelvraag 1 is er 
een onderscheid te maken tussen het proces van het 
toepassen van ‘Lean thinking’ en het gebruik maken 
van ‘Lean thinking’ methodes. De onderzoekster heeft 
getracht om het gedachtegoed van ‘Lean thinking’ te 
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implementeren in het onderdeel coachgesprekken 
– bijvoorbeeld transparantie voor alle betrokkenen 
en een duidelijke taakverdeling. Het ontwerpvoorstel 
is een ‘Lean’ interventie en niet een vorm van ‘Lean’ 
management is waarbij een continue verbetering van 
het persoonlijke deel van het Talenttraject wordt 
nagestreefd. Het ontwerp is een verbeterslag waardoor 
een onderdeel van het Talenttraject effectiever en 
efficiënter is ingedeeld. Om dit te bewerkstelligen is er 
tijdens dit onderzoek gebruik gemaakt van verschillende 
‘Lean thinking’ methodes. 

In figuur 10 pagina 27 is een overzicht van verschillende 
‘Lean thinking’ methodes te vinden. De methode Value 
Stream Mapping is in combinatie met de methode Muda 
(betekenis: verspilling) gebruikt om mogelijkheden tot 
verbetering in kaart te brengen. Dit resulteerde in twee 
‘Value Flows’ (figuur 16 pagina 41 en figuur 17 pagina 
42) en een ‘True North’ (figuur 18 pagina 45). 

Om de gewenste verbetering binnen het onderdeel 
coachgesprekken te bereiken is de methode 
Standardized work gebruikt. Door voor elke activiteit/
handeling te standaardiseren wordt het op de meest 
effectieve en efficiënte manier uitgevoerd. Er is een 
procedure gemaakt voor het omzetten van een idee 
naar een Talentproject.  

In figuur 9 pagina 26 worden vier factoren weergegeven 
waarop ‘Lean thinking’ dient doorgevoerd te worden. 

Binnen de ontwerpstudie is er gefocust op de factor 
informatie systemen, aangezien de onderzoekster hier 
het meest invloed op kan uitoefenen en deze factor 
de meest directe impact heeft op de overige factoren 
– zoals te zien is in figuur 9 pagina 26.  Wanneer het 
informatie systeem er voor zorgt dat de boodschap 
op een intuïtieve manier in een oogopslag duidelijk 
is voor iedereen, zorgt het ervoor dat de factor 
Organisatie automatisch wordt is goed toepasbaar op 
de factor informatie systemen. Het zorgt er voor dat 
communicatie en informatie voorziening visueel wordt 
ingestoken door gebruik te maken van uitnodigende, 
duidelijke en overzichtelijke displays, iconen en 
instructies. Deze methode maakt doelstellingen en 
de huidige/gewenste gang van zaken voor iedereen 
duidelijk en toegankelijk.  

 7.4.3 concept ontwerpstudie

Het ontwerp voorstel bestaat uit twee stellages zoals 
geschetst is in figuur 19 pagina 46. Deze stellages dienen 
op een centrale plek in de school neergezet te worden, 
bijvoorbeeld voor het kantoor van de Talentcoach. 
Figuur 20 pagina 47 geeft de standaardformulieren voor 
een oproep/aanbod van expertise. De Talentleerling vult 
een standaardformulier in tijdens een coachgesprek 
met zijn Talentcoach. Deze wordt vervolgens door de 
Talentleerling opgehangen in stellage 1 of stellage 2.

De stellages dienen ter inspiratie, communicatie en 

figuur 19 . Schets van het ontwerpvoorstel - de stellages. Rechts: stellage 1, links: stellage 2. 
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informatie aan alle stakeholders. Wanneer iemand de 
stellage passeert en de oproep/aanbod formulieren 
bekijkt wordt inzichtelijk wat er allemaal gedaan 
wordt. Stellage 1 biedt ruimte aan oproepen voor 
een bepaalde expertise. De wasknijpers zorgen voor 
duidelijkheid waar de oproep geplaatst dient te worden. 
In stellage 2 kan men expertise aanbieden. Hier dienen 
standaardformulier in de knijpers te zitten, zodat de 
drempel wordt verlaagd om een expertise aan te bieden. 
Bovendien kan het aanbod van een ander aanzetten tot 
het zelf invullen van een aanbod formulier. 

Stellage 1 wordt gevuld met standaardformulieren 
ingevuld door Talentleerlingen. Expertise kan 
daarentegen door elke stakeholder aangeboden worden 
in stellage 2– dus ook door een ouder die toevallig langs 
de stellage loopt tijdens een ouderavond. 

Stellage 1 geeft bovendien de voortgang van het 
omzetten van een idee naar een Talentproject weer. 
Wanneer de gewenste expertise is gevonden wordt 
het blad dubbelgevouwen en weer op dezelfde plek 
opgehangen – op deze manier wordt een lachend 
gezicht en de tekst ‘Gevonden’ zichtbaar. Door de zin 
‘Haal dit papier weg 2 maanden na deze datum: …’ op 
de standaardformulieren worden de stellages up to 
date gehouden door passanten. 

Het ontwerpvoorstel helpt om de aanwezige kennis en 
talenten zichtbaar te maken en gebruik te maken van de 

expertise en energie die zich in het brede netwerk van 
de school bevindt. Het daagt uit tot talentontwikkeling, 
er is een heldere werkstructuur en ruimte voor eigen 
initiatief voor alle stakeholders. Bovendien worden 
leerlingen meer betrokken bij en verantwoordelijk 
gemaakt voor hun eigen talentontwikkeling, doordat zij 
zelf het formulier invullen en ophangen. 

Het ontwerpvoorstel ondersteunt het zoeken naar 
een passend aanbod bij de gewenste talentontwikkeling 
van de Talentleerling. Oftewel, het ontwerpvoorstel 
faciliteert het omzetten van een idee naar een 
Talentproject. Ook zorgt het ontwerpvoorstel voor 
meer bekendheid binnen de  school. Alle stakeholders 
weten op deze manier dat het persoonlijke deel van het 
Talenttraject bestaat en voelt daadwerkelijk dat hij/zij 
een steentje bij kan dragen. 

Er is rekening gehouden met de grote ontwikkelingsfase 
waarin het Talenttraject zich bevindt. Wanneer 
bijvoorbeeld de visie op het Talenttraject verandert is 
het ontwerpvoorstel nog steeds toepasbaar. 

Wel heeft dit ontwerpvoorstel meer kans van slagen 
wanneer er ‘Lean’ verandering op procesmatig niveau 
wordt doorgevoerd door de school. De onderzoekster 
adviseert betere spreiding en duidelijkheden over 
verantwoordelijkheden en taken van de Talentcoach. 
Het advies is daarnaast om meerdere Talentcoaches 
aan te stellen, of de mentor te betrekken in een deel 
van de taken van de Talentcoach. 

figuur 19 . Schets van het ontwerpvoorstel - de stellages. Rechts: stellage 1, links: stellage 2. 
 

figuur 20 . Schets van het ontwerpvoorstel - de standaardformulieren. 
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h8 conclusie & discussie

 8.1 hoofdvraag

Hoe kan de kwaliteit van (een deel van) het 
persoonlijke gedeelte binnen het Talenttraject voor 
VWO onderbouw leerlingen verbeterd worden, 
door de principes van ‘Lean thinking’ toe te passen 
op de invulling en uitvoering ervan? 

Om deze vraag te beantwoorden is er een literatuur 
studie gedaan naar ‘Lean thinking’, zie paragraaf 6.3.2 
Onderdeel 1. Ook is er een literatuur studie gedaan 
naar talent en talentontwikkeling, zie paragraaf 6.3.3 
Onderdeel 2. Zoals vermeld in paragraaf 6.4 Analyse 
zijn er kern- en subcategorieën vastgesteld. Deze 
categorieën zijn  gebruikt om de sterke en zwakke 
punten van het Talentraject op basis van opvattingen en 
standaarden in de literatuur uit te lichten  (zie figuur 11 
pagina 26). Daarnaast hebben de stakeholders sterkte-
zwakte analyses gemaakt, zie paragraaf 6.3.4 Onderdeel 
3. Figuren 13,14 en 15 geven de gezamenlijke sterkte-
zwakte analyses weer per stakeholder groep. Een analyse 
is uitgevoerd waarbij de verschillende sterkte-zwakte 
analyses met elkaar zijn vergeleken. Dit resulteerde 
in twee value flows, waarmee de huidige situatie van 
het persoonlijke deel van het Talenttraject in kaart is 
gebracht (zie paragraaf 7.3.4 Value flows).

De value flows en resultaten uit beantwoording van 
de eerste deelvragen dienden als input voor een 
ontwerpstudie. Er is specifiek gekozen een belangrijk 
onderdeel binnen de coachgespreken te herzien: 
het omzetten van een idee voor een Talentproject 
naar een uitvoerbaar Talentproject te herzien. Het 
ontwerpvoorstel, zoals beschreven in paragraaf 7.4.3 
Concept ontwerp studie, is een praktisch antwoord op 
de hoofdvraag van dit onderzoek.  

De onderzoekster heeft getracht om het gedachtegoed 
van ‘Lean thinking’ te implementeren in het onderdeel 
coachgesprekken – bijvoorbeeld transparantie voor 
alle betrokkenen en een duidelijke taakverdeling. 
Het ontwerpvoorstel is een ‘Lean’ interventie en 
niet een vorm van ‘Lean’ management is waarbij een 
continue verbetering van het persoonlijke deel van 
het Talenttraject wordt nagestreefd. Het ontwerp is 
een verbeterslag waardoor een onderdeel van het 
Talenttraject effectiever en efficiënter is ingedeeld. 
Om dit te bewerkstelligen is er tijdens het onderzoek 
gebruik gemaakt van verschillende ‘Lean thinking’ 
methodes zoals wordt beschreven in paragraaf 7.4.2 
lean thinking toegepast. 

Het ontwerpvoorstel bestaat uit twee stellages, zie 
figuur 19 pagina 46. De stellages dienen ter inspiratie, 
communicatie en informatie aan alle stakeholders. Het 
ontwerpvoorstel ondersteunt het zoeken naar een 
passend aanbod bij de gewenste talentontwikkeling 
van de Talentleerling. Oftewel, het ontwerpvoorstel 
faciliteert het omzetten van een idee naar een 
Talentproject. 

Dit onderzoek is een goed voorbeeld van hoe ‘Lean 
thinking’  kan bijdragen aan onderwijs innovatie waarbij 
een al bestaande situatie wordt verbeterd. In het 
geval van dit onderzoek was de bestaande situatie het 
persoonlijke gedeelte van het Talenttraject voor VWO 
onderbouw leerlingen. 

 8.2 beperkingen 

Een tekortkoming binnen dit onderzoek is de respons 
van de deelnemers. Gedeeltelijk is dit te wijten aan de 
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vakantie tijd. Daarnaast had persoonlijk aanspreken 
kunnen bijdragen aan een hogere respons. Kortom, 
het tijdbestek, het tijdstip en de methode die voor 
deelnemer verzameling zijn gekozen zou beter kunnen. 
Bovendien zou het interessant zijn geweest om ook 
externe Talentdocenten te benaderen. 

Daarnaast kunnen er vraagtekens gezet worden bij 
de keus om het maken van de Value Flows door de 
onderzoekster te laten uitvoeren en niet door de 
deelnemers tijdens de focus groep zelf. Deze keus is 
gemaakt om diepgang over afzonderlijke onderdelen 
binnen het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject 
te bereiken. Wanneer de deelnemers de Value Flow 
zelf hadden gemaakt bestaat de kans dat ze zich te 
veel zouden richten op het proces en hoe bepaalde 
onderdelen zich tot elkaar verhouden – terwijl dit niet 
de informatie waarnaar de onderzoekster op zoek was. 
Door gebruik te maken van sterkte-zwakte analyses 
tijdens de focus groepen kwam de waarde die de 
deelnemer aan de verschillende onderdelen gaven aan 
bod.  

Verder dient er rekening te worden gehouden met de 
eigen visie van de onderzoekster die onvermijdelijk van 
invloed is geweest tijdens de ontwerpstudie. Iemand 
anders had ‘Lean thinking’ methodes wellicht op een 
andere manier toegepast. Ontwerpen doe je nou 
eenmaal vanuit je eigen perspectief. 

 8.3 vervolg onderzoek 

Het door ontwikkelen en implementatie van het 
ontwerpvoorstel zouden logische vervolg stappen van 
dit onderzoek zijn. Ook zou het interessant zijn om ‘Lean 

thinking’ ook op de overige delen van het Talenttraject 
toe te passen. Daarnaast is continue verbetering een 
belangrijk onderdeel ‘Lean thinking’. Zoals beschreven in 
paragraaf 8.1 Hoofdvraag is het continue aspect minder 
uitgediept tijdens dit onderzoek; het ontwerpvoorstel 
is een eenmalige verbetering, die niet direct oproept 
tot continue verbetering. Dit biedt mogelijkheden voor 
toekomstig onderzoek. Hoe zoe ‘Lean’ management een 
school meer effectiever en efficiënter kunnen maken? 

Ook zou onderzocht kunnen worden hoe de door 
dit onderzoek verkregen inzichten toepasbaar 
zijn binnen andere talentontwikkelprogramma’s of 
andere  onderwijsverbeteringen. Is er bijvoorbeeld 
een standaard procedure te ontwikkelen voor ‘Lean’ 
onderwijsverbeteringen? 

In dit verslag zijn verschillende aanknopingspunten te 
vinden die los van het ontwerpvoorstel tot concrete 
verbetering kunnen leiden. Zoals het geven van 
feedback consequent integreren binnen het onderdeel 
‘Talentprojecten’. Daarnaast verdient de kern categorie 
‘Omgang met latente talenten’ aandacht evenals de 
categorie ‘Visie op talent/traject’. Ook zou het een 
idee zijn om een kort Talenttraject instructie boekje 
te maken waarin het Talenttraject uitgelegd wordt. 
Ouders zouden dit boekje tijdens het intake gesprek 
overhandigd kunnen krijgen, wat zowel informerend als 
motiverend werkt. 
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Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

Mijn naam is Joes Janmaat en op dit moment loop ik stage binnen het Talenttraject op het 
Rodenborch-College. Dit doe ik vanuit de master Science Education and Communication, welke 
ik volg aan de TU/e. Het kan zijn dat uw zoon/dochter les van me heeft gehad, aangezien ik 
twee talentlessen heb verzorgd in de week.  

Voor mijn afstudeeronderzoek focus ik me op verbetering van de individuele talentontwikkeling 
van de Talentleerlingen in de onderbouw. Daarvoor wil ik (onder andere) graag inzicht krijgen in 
hoe ouders/verzorgers tegen de persoonlijke talentontwikkeling binnen het Talenttraject 
aankijken. Omdat uw zoon/dochter Talentleerling is, wil ik u graag uitnodigen om deel te 
nemen aan mijn afstudeeronderzoek.  Bijgaand deze mail treft u een formulier, ik wil u vragen 
deze in te vullen.  Dit zal ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag nemen. Naast het feit dat 
u mij op de goede weg helpt, draagt u bij aan concrete onderwijs verbetering. Uw input zal 
namelijk richting geven aan een voorstel voor herinrichting van de individuele 
talentontwikkeling. Twijfelt u of u input kunt leveren, dan is mijn enige antwoord; twijfel niet! 
Elke mening telt. 

Graag ontvang ik het ingevulde formulier terug op uiterlijk vrijdag 17 juli. Deze kunt u per 
email verzenden naar j.janmaat.1@student.tue.nl. Bij vragen, aan- of opmerkingen sta ik u 
graag te woord per mail of telefoon. Bij voorbaat dank voor uw tijd! 

Met vriendelijke groet,  

Joes Janmaat 

j.janmaat.1@student.tue.nl 
+31623948961 

Datum : 8 juli 2015

Onderwerp : Onderzoek Talenttraject
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h10 bijlagen

            10.1 mail naar ouders



Inleiding opdracht 

Het Talenttraject bestaat grofweg uit een klassikaal en een persoonlijk gedeelte. Binnen 
mijn onderzoek focus ik me alleen op het persoonlijke deel, waarbij de Talentleerling de 
kans krijgt om persoonlijke projecten te doen die bij zijn/haar eigen interesses en 
talenten passen. Deze persoonlijke projecten mogen worden uitgevoerd tijdens maximaal 
drie normale lesuren.  

Ik ben benieuwd naar de mening van docenten - die zijn betrokken bij het Talenttraject - 
over de invulling en de uitvoering van het huidige persoonlijke gedeelte van het 
Talenttraject. Dus bijvoorbeeld over hoe een leerling op een idee komt voor een 
persoonlijk project, hoe dit idee uiteindelijk een project wordt dat de leerling 
daadwerkelijk gaat uitvoeren, hoe de leerling daarbij wordt begeleid of hoe de uitvoering 
van een persoonlijk project in zijn werk gaat. 

Uw deelname aan mijn onderzoek bestaat uit het deelnemen aan een focusgroep, welke 
gepland staat op donderdag 16 juli om 09.00 in lokaal 431. Hier hoort ook een 
voorbereidende opdracht bij, die ongeveer 20 minuten tijd in beslag zal nemen. De 
opdracht is hieronder beschreven. Gelieve de ingevulde opdracht aankomende donderdag  
16 juli mee te nemen, deze zal als input gebruikt worden tijdens de focusgroep. Ook wil ik 
nogmaals benadrukken dat niets dat u invult fout is; u bent tenslotte expert over uw eigen 
mening.  

Dank voor uw aandacht en tijd! 

Opdracht 1 

Maak een lijst met kenmerken van het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject. Dit 
kunnen kenmerken zijn waarop het Talenttraject wel invloed heeft (bijvoorbeeld de 
mogelijkheid voor een leerling om zelf een persoonlijk project te bedenken), maar ook 
kenmerken waarop het Talenttraject geen invloed heeft (bijvoorbeeld de hoge studiedruk 
die een leerling ervaart in de derde klas, waardoor hij/zij geen persoonlijk project doet). 
Dit kunnen zowel positieve als negatieve kenmerken zijn. Op de volgende bladzijde vindt u 
een tabel waar u deze kenmerken kunt invullen. Wees zo specifiek mogelijk tijdens het 
opschrijven van de kenmerken.  

Om u op weg te helpen vindt u hieronder een opsomming met mogelijke denkrichtingen: 
- Wat is de huidige situatie van het persoonlijke gedeelte binnen het Talenttraject? 

Wat is goed/minder goed? 
- Hoe is de informatie verstrekking geregeld binnen het persoonlijke gedeelte? Zijn 

daar verschillende momenten in aan te wijzen? Wat is goed/minder goed? 
- Hoe worden ideeën bedacht voor persoonlijke projecten? Hoe is de begeleiding daar 

in? Wat werkt goed/minder goed?  
- Wat zijn contactmomenten binnen het persoonlijke gedeelte? Staan deze vast? Wie 

zijn hierbij betrokken? Wat werkt goed/minder goed? 
- Hoe is de begeleiding geregeld binnen het persoonlijke gedeelte?  Wat werkt goed/

minder goed? 
- Wat zijn redenen om wel/niet mee te doen aan het persoonlijke gedeelte van het 

Talenttraject? Waarin zitten verschillen/overeenkomsten per leerling? 
- Wat is nodig om een idee tot een project uit te werken? Wie en wat zijn hierbij 

nodig? Wat werkt goed/minder goed? 
- Hoe gaat de uitvoering van een persoonlijk project in zijn werk? Wie en wat zijn 

hierbij betrokken? Wat werkt goed/minder goed? 
- Wat bepaalt de kwaliteit van een persoonlijk project? Wie of wat hebben daar 

invloed op? 

53

 10.2a voorbereidingsopdracht: inventarisatielijst positieve en negatieve kenmerken
   gebruikt ter voorbereiding focusgroep Talentleerlingen en Talentdocenten



Positieve kenmerken Negatieve kenmerken 
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 10.2b vervolg voorbereidingsopdracht: inventarisatielijst positieve en negatieve kenmerken
   gebruikt ter voorbereiding focusgroep Talentleerlingen en Talentdocenten

Opdracht  
Gebruik de door u gemaakte lijst met kenmerken, en deel deze in onder het onderdeel waar u vindt dat het kenmerk thuis hoort. Doe dit in 
de tabel hieronder. De verschillende onderdelen zijn ‘Sterktes’, ‘Zwaktes’, ‘Kans’ en ‘Bedreiging’.  

INTERNE FACTOREN 
Dit zijn dingen die goed/minder goed zijn aan het persoonlijke 
gedeelte van het Talenttraject. Dingen die onderscheidend zijn, van 
waarde zijn  
 (= sterktes) of zaken die het traject juist in de weg staan (= 
zwaktes). Het Talenttraject moet invloed kunnen hebben op deze 
factoren!

EXTERNE FACTOREN 
Dit zijn dingen waarop het Talenttraject zelf geen invloed kan 
uitoefenen. Het kunnen omgevingsfactoren zijn die de invulling en 
uitvoering van het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject in de 
weg staan (= bedreigingen) of juist ten goede komen (= kansen).  

STERKTES ZWAKTES KANS BEDREIGING

Voorbeeld: Leerling mag zelf een 
project bedenken

Voorbeeld: De studiedruk in de 
derde klas is hoog, waardoor er 
geen tijd voor de leerling is voor 
het uitvoeren van een 
persoonlijk project
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 10.3 focusgroep opdracht: invulschema  sterke-zwakte analyse
   gebruikt tijdens focusgroep Talentleerlingen en Talentdocenten

Opdracht  
Gebruik de door u gemaakte lijst met kenmerken, en deel deze in onder het onderdeel waar u vindt dat het kenmerk thuis hoort. Doe dit in 
de tabel hieronder. De verschillende onderdelen zijn ‘Sterktes’, ‘Zwaktes’, ‘Kans’ en ‘Bedreiging’.  

INTERNE FACTOREN 
Dit zijn dingen die goed/minder goed zijn aan het persoonlijke 
gedeelte van het Talenttraject. Dingen die onderscheidend zijn, van 
waarde zijn  
 (= sterktes) of zaken die het traject juist in de weg staan (= 
zwaktes). Het Talenttraject moet invloed kunnen hebben op deze 
factoren!

EXTERNE FACTOREN 
Dit zijn dingen waarop het Talenttraject zelf geen invloed kan 
uitoefenen. Het kunnen omgevingsfactoren zijn die de invulling en 
uitvoering van het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject in de 
weg staan (= bedreigingen) of juist ten goede komen (= kansen).  

STERKTES ZWAKTES KANS BEDREIGING

Voorbeeld: Leerling mag zelf een 
project bedenken

Voorbeeld: De studiedruk in de 
derde klas is hoog, waardoor er 
geen tijd voor de leerling is voor 
het uitvoeren van een 
persoonlijk project
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 10.4a opdracht Talentouders: invulformulier
   

Inleiding opdracht 

Het Talenttraject bestaat grofweg uit een klassikaal en een persoonlijk gedeelte. Binnen mijn onderzoek focus ik me alleen op het 
persoonlijke deel, waarbij de Talentleerling de kans krijgt om persoonlijke projecten te doen die bij zijn/haar eigen interesses en talenten 
passen. Deze persoonlijke projecten mogen worden uitgevoerd tijdens maximaal drie normale lesuren.  

Ik ben benieuwd naar de mening van ouders over de invulling en de uitvoering van het huidige persoonlijke gedeelte van het Talenttraject. 
Dus bijvoorbeeld over hoe een leerling op een idee komt voor een persoonlijk project, hoe dit idee uiteindelijk een project wordt dat de 
leerling daadwerkelijk gaat uitvoeren, hoe de leerling daarbij wordt begeleid of hoe de uitvoering van een persoonlijk project in zijn werk 
gaat. 

Uw deelname aan mijn onderzoek bestaat uit het doen van een drietal opdrachten, die bij elkaar ongeveer 20 minuten tijd in beslag 
nemen. De opdrachten zijn hieronder beschreven. Uw antwoorden kunt u in dit Word-bestand toevoegen. Vervolgens kunt u dit bestand 
opslaan en naar mij terugzenden ( j.janmaat.1@student.tue.nl ). Het is belangrijk om te vermelden dat alle informatie anoniem behandeld 
zal worden. Ook wil ik nogmaals benadrukken dat niets dat u invult fout is; u bent tenslotte expert over uw eigen mening.  

Dank voor uw aandacht en tijd! 

Opdracht 1  

Maak een lijst met kenmerken van het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject. Dit kunnen kenmerken zijn waarop het Talenttraject wel 
invloed heeft (bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een leerling om zelf een persoonlijk project te bedenken), maar ook kenmerken waarop 
het Talenttraject geen invloed heeft (bijvoorbeeld de hoge studiedruk die een leerling ervaart in de derde klas, waardoor hij/zij geen 
persoonlijk project doet). Dit kunnen zowel positieve als negatieve kenmerken zijn. 

Om u op weg te helpen vindt u hieronder een opsomming met mogelijke denkrichtingen: 
- Wat is de huidige situatie van het persoonlijke gedeelte binnen het Talenttraject? Wie bepaalt de invulling? Wat is goed/minder goed? 
- Hoe is de informatie verstrekking geregeld binnen het persoonlijke gedeelte? Zijn daar verschillende momenten in aan te wijzen? Wat 

is goed/minder goed? 
- Hoe worden ideeën bedacht voor persoonlijke projecten? Hoe is de begeleiding daar in? Wat werkt goed/minder goed?  
- Wat zijn contactmomenten binnen het persoonlijke gedeelte? Staan deze vast? Wie zijn hierbij betrokken? Wat werkt goed/minder 

goed? 
- Hoe is de begeleiding geregeld binnen het persoonlijke gedeelte?  Wat werkt goed/minder goed? 
- Wat zijn redenen om wel/niet mee te doen aan het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject? Waarin zitten verschillen/

overeenkomsten per leerling? 
- Wat is nodig om een idee tot een project uit te werken? Wie en wat zijn hierbij nodig? Wat werkt goed/minder goed? 
- Hoe gaat de uitvoering van een persoonlijk project in zijn werk? Wie en wat zijn hierbij betrokken? Wat werkt goed/minder goed? 
- Wat bepaalt de kwaliteit van een persoonlijk project? Wie of wat hebben daar invloed op? 

 10.4b opdracht Talentouders: invulformulier
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Inleiding opdracht 

Het Talenttraject bestaat grofweg uit een klassikaal en een persoonlijk gedeelte. Binnen mijn onderzoek focus ik me alleen op het 
persoonlijke deel, waarbij de Talentleerling de kans krijgt om persoonlijke projecten te doen die bij zijn/haar eigen interesses en talenten 
passen. Deze persoonlijke projecten mogen worden uitgevoerd tijdens maximaal drie normale lesuren.  

Ik ben benieuwd naar de mening van ouders over de invulling en de uitvoering van het huidige persoonlijke gedeelte van het Talenttraject. 
Dus bijvoorbeeld over hoe een leerling op een idee komt voor een persoonlijk project, hoe dit idee uiteindelijk een project wordt dat de 
leerling daadwerkelijk gaat uitvoeren, hoe de leerling daarbij wordt begeleid of hoe de uitvoering van een persoonlijk project in zijn werk 
gaat. 

Uw deelname aan mijn onderzoek bestaat uit het doen van een drietal opdrachten, die bij elkaar ongeveer 20 minuten tijd in beslag 
nemen. De opdrachten zijn hieronder beschreven. Uw antwoorden kunt u in dit Word-bestand toevoegen. Vervolgens kunt u dit bestand 
opslaan en naar mij terugzenden ( j.janmaat.1@student.tue.nl ). Het is belangrijk om te vermelden dat alle informatie anoniem behandeld 
zal worden. Ook wil ik nogmaals benadrukken dat niets dat u invult fout is; u bent tenslotte expert over uw eigen mening.  

Dank voor uw aandacht en tijd! 

Opdracht 1  

Maak een lijst met kenmerken van het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject. Dit kunnen kenmerken zijn waarop het Talenttraject wel 
invloed heeft (bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een leerling om zelf een persoonlijk project te bedenken), maar ook kenmerken waarop 
het Talenttraject geen invloed heeft (bijvoorbeeld de hoge studiedruk die een leerling ervaart in de derde klas, waardoor hij/zij geen 
persoonlijk project doet). Dit kunnen zowel positieve als negatieve kenmerken zijn. 

Om u op weg te helpen vindt u hieronder een opsomming met mogelijke denkrichtingen: 
- Wat is de huidige situatie van het persoonlijke gedeelte binnen het Talenttraject? Wie bepaalt de invulling? Wat is goed/minder goed? 
- Hoe is de informatie verstrekking geregeld binnen het persoonlijke gedeelte? Zijn daar verschillende momenten in aan te wijzen? Wat 

is goed/minder goed? 
- Hoe worden ideeën bedacht voor persoonlijke projecten? Hoe is de begeleiding daar in? Wat werkt goed/minder goed?  
- Wat zijn contactmomenten binnen het persoonlijke gedeelte? Staan deze vast? Wie zijn hierbij betrokken? Wat werkt goed/minder 

goed? 
- Hoe is de begeleiding geregeld binnen het persoonlijke gedeelte?  Wat werkt goed/minder goed? 
- Wat zijn redenen om wel/niet mee te doen aan het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject? Waarin zitten verschillen/

overeenkomsten per leerling? 
- Wat is nodig om een idee tot een project uit te werken? Wie en wat zijn hierbij nodig? Wat werkt goed/minder goed? 
- Hoe gaat de uitvoering van een persoonlijk project in zijn werk? Wie en wat zijn hierbij betrokken? Wat werkt goed/minder goed? 
- Wat bepaalt de kwaliteit van een persoonlijk project? Wie of wat hebben daar invloed op? 

Positieve kenmerken Negatieve kenmerken 

 10.4b opdracht Talentouders: invulformulier
   



Opdracht 2  

Gebruik de zojuist gemaakt lijst met kenmerken, en deel deze in onder onderdeel waar u vindt dat het kenmerk thuis hoort. Doe dit op de 
tabel op de volgende pagina. De verschillende onderdelen zijn ‘Sterktes’, ‘Zwaktes’, ‘Kans’ en ‘Bedreiging’.  

Opdracht 3  

Geef per onderdeel aan welke 3 kenmerken u het meest belangrijk vindt binnen dat onderdeel. Doe dit door de desbetreffende kenmerken 
dikgedrukt te maken in de tabel op de volgende pagina. Wilt u verder per onderdeel (dus per ‘Sterktes’, ‘Zwaktes’, ‘Kans’ en ‘Bedreiging’) 
aan  geven waarom u deze kenmerken belangrijk vindt binnen dit onderdeel. De tabel waar u dit in kunt vullen vindt u op pagina 5.  

Opdracht  
Gebruik de door u gemaakte lijst met kenmerken, en deel deze in onder het onderdeel waar u vindt dat het kenmerk thuis hoort. Doe dit in 
de tabel hieronder. De verschillende onderdelen zijn ‘Sterktes’, ‘Zwaktes’, ‘Kans’ en ‘Bedreiging’.  

INTERNE FACTOREN 
Dit zijn dingen die goed/minder goed zijn aan het persoonlijke 
gedeelte van het Talenttraject. Dingen die onderscheidend zijn, van 
waarde zijn  
 (= sterktes) of zaken die het traject juist in de weg staan (= 
zwaktes). Het Talenttraject moet invloed kunnen hebben op deze 
factoren!

EXTERNE FACTOREN 
Dit zijn dingen waarop het Talenttraject zelf geen invloed kan 
uitoefenen. Het kunnen omgevingsfactoren zijn die de invulling en 
uitvoering van het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject in de 
weg staan (= bedreigingen) of juist ten goede komen (= kansen).  

STERKTES ZWAKTES KANS BEDREIGING

Voorbeeld: Leerling mag zelf een 
project bedenken

Voorbeeld: De studiedruk in de 
derde klas is hoog, waardoor er 
geen tijd voor de leerling is voor 
het uitvoeren van een 
persoonlijk project

Bent u benieuwd naar de uitkomsten van mijn onderzoek? Vul dan hieronder uw emailadres in! 
Dan ontvangt u, na afronding van mijn onderzoek, een kort verslag. Nogmaals dank voor uw 
aandacht en tijd! 
  

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ONDERDEEL REDEN VOOR KEUZE BELANGRIJKSTE KENMERKEN PER ONDERDEEL 
U kunt hier bijvoorbeeld een beschrijving van een situatie geven, die u zelf/een ander mee heeft gemaakt. Waaruit 
blijkt waarom u vindt dat uw gekozen belangrijkste kenmerken het meest belangrijk zijn binnen dat onderdeel.  

Sterktes

Zwaktes

Kansen 

Bedreigingen

 10.4c opdracht Talentouders: invulformulier
   

 10.4d opdracht Talentouders: invulformulier
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Opdracht 2  

Gebruik de zojuist gemaakt lijst met kenmerken, en deel deze in onder onderdeel waar u vindt dat het kenmerk thuis hoort. Doe dit op de 
tabel op de volgende pagina. De verschillende onderdelen zijn ‘Sterktes’, ‘Zwaktes’, ‘Kans’ en ‘Bedreiging’.  

Opdracht 3  

Geef per onderdeel aan welke 3 kenmerken u het meest belangrijk vindt binnen dat onderdeel. Doe dit door de desbetreffende kenmerken 
dikgedrukt te maken in de tabel op de volgende pagina. Wilt u verder per onderdeel (dus per ‘Sterktes’, ‘Zwaktes’, ‘Kans’ en ‘Bedreiging’) 
aan  geven waarom u deze kenmerken belangrijk vindt binnen dit onderdeel. De tabel waar u dit in kunt vullen vindt u op pagina 5.  

Opdracht  
Gebruik de door u gemaakte lijst met kenmerken, en deel deze in onder het onderdeel waar u vindt dat het kenmerk thuis hoort. Doe dit in 
de tabel hieronder. De verschillende onderdelen zijn ‘Sterktes’, ‘Zwaktes’, ‘Kans’ en ‘Bedreiging’.  

INTERNE FACTOREN 
Dit zijn dingen die goed/minder goed zijn aan het persoonlijke 
gedeelte van het Talenttraject. Dingen die onderscheidend zijn, van 
waarde zijn  
 (= sterktes) of zaken die het traject juist in de weg staan (= 
zwaktes). Het Talenttraject moet invloed kunnen hebben op deze 
factoren!

EXTERNE FACTOREN 
Dit zijn dingen waarop het Talenttraject zelf geen invloed kan 
uitoefenen. Het kunnen omgevingsfactoren zijn die de invulling en 
uitvoering van het persoonlijke gedeelte van het Talenttraject in de 
weg staan (= bedreigingen) of juist ten goede komen (= kansen).  

STERKTES ZWAKTES KANS BEDREIGING

Voorbeeld: Leerling mag zelf een 
project bedenken

Voorbeeld: De studiedruk in de 
derde klas is hoog, waardoor er 
geen tijd voor de leerling is voor 
het uitvoeren van een 
persoonlijk project

Bent u benieuwd naar de uitkomsten van mijn onderzoek? Vul dan hieronder uw emailadres in! 
Dan ontvangt u, na afronding van mijn onderzoek, een kort verslag. Nogmaals dank voor uw 
aandacht en tijd! 
  

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ONDERDEEL REDEN VOOR KEUZE BELANGRIJKSTE KENMERKEN PER ONDERDEEL 
U kunt hier bijvoorbeeld een beschrijving van een situatie geven, die u zelf/een ander mee heeft gemaakt. Waaruit 
blijkt waarom u vindt dat uw gekozen belangrijkste kenmerken het meest belangrijk zijn binnen dat onderdeel.  

Sterktes

Zwaktes

Kansen 

Bedreigingen

 10.4d opdracht Talentouders: invulformulier
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