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INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT

Ga de uitdaging
aan 
Een leermiddel ontwikkelen met leerlingen? 
Uitdagend!

Op ongeveer 200 scholen zijn 
leerlingen van de bovenbouw aan de 
slag gegaan met de uitdaging van 
‘Elk talent telt’: een origineel spel 
ontwikkelen over talentontwikkeling. 
Ook het komende schooljaar komt 
er een soortgelijke uitdaging om 
leerlingen zelf een leermiddel te 
laten ontwikkelen. Hoe hebben 
de scholen de uitdaging van dit 
jaar met hun leerlingen opgepakt? 
Een korte schets hoe leerlingen 
onderzoeken en ontwerpen en hoe 
het winnende team hun spel zou 
willen verspreiden. 

Hiernaast staat de opdracht die de 
kinderen van het filmpje hebben 
gekregen.

Klik hier 
om het item te bekijken

GEZOCHT: teamplayers!
Het team van het Informatie
punt Onderwijs & Talent
ontwikkeling is op zoek naar 
creatieve, analytische en 
praktische geesten. Waarom? 
Omdat wij vinden dat elk talent 
telt en we dat graag willen 
stimuleren. We weten alleen 
nog niet hoe… Wij hebben wel 
wat ideeën, maar we willen 
dit eigenlijk niet vóór jullie 
bedenken, maar juist dóór 
jullie zelf laten bedenken! 
Bundel je talenten en bedenk 
een origineel spel over 
talentontwikkeling.

http://www.dedagvandaag.nl/agenda?item=1909
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Als leerlingen ontdekken dat ze een 
talent hebben, is dat fijn. Maar wat 
doen ze vervolgens met dat talent? 
Talenten ontwikkelen zich namelijk 
niet vanzelf. Er zijn veel factoren 
die deze ontwikkeling beïnvloeden. 
Omdat dat best complex is, is er een 
model van gemaakt. Het heet: Talent 
in Ontwikkeling.
 

Dit model (Talent in ontwikkeling, 
Houkema & Kaput, 2011) laat zien 
dat iedereen talenten heeft en dat 
leerlingen hun talenten kunnen 
ontwikkelen. Ook wordt uitgelegd 
wat hierop allemaal van invloed is. 
Het model geeft kinderen inzicht 
in wat ze willen, wie ze zijn, wat ze 
kunnen. Hoe uitdagend is het dan 
om de kinderen een spel te laten 
ontwerpen en uitvoeren waarin ze 
hun nieuwe kennis en ervaringen 
met talentontwikkeling betekenis 
kunnen geven. Een vorm van actief 
leren, belangrijk voor het verwerven 

van inzicht en conceptuele 
kennis, een kans om leerlingen de 
mogelijkheid te bieden 21steeeuwse 
vaardigheden te ontwikkelen en een 
vorm om de motivatie van leerlingen 
te bevorderen (Van den Bergh en 
Ros, 2015) en daarmee een kans op 
leren van hoge kwaliteit (diepgaand 
leren). 

Talenten ontdekken en 
samenwerken in een ijzersterk 
ontwerpteam
Volgens de Succesvolle 
intelligentietheorie van Sternberg 
hebben mensen verschillende 
denkvoorkeuren. Sternberg 
onderscheidt drie denkprofielen die 
verder ontwikkeld kunnen worden:

• analytisch denken

• creatief denken

• praktisch denken

  
Om succesvol te zijn, heb je volgens 
Sternberg de analytische, creatieve 
en praktische denkvaardigheden 
allemaal nodig. Op de website van 
Onderwijs en talentontwikkeling 
(www.talentstimuleren.nl) kunnen 
kinderen een filmpje zien over de 
drie verschillende denkvoorkeuren 
en kunnen ze uitzoeken welke 
denkvoorkeuren zij op dit moment 
bezitten.

Actief talenten 
ontwikkelen
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Waar zijn ze goed in? 
Wat past het best bij  
ze en wat vinden ze fijn 
om te doen? In welke 
rol in het ontwerpteam 
komen de leerlingen 
het meest tot hun 
recht?  
De leerlingen 
stellen op basis van 
de verschillende 
denkvoorkeuren hun 
ontwerpteam samen.

Spellen onderzoeken
IJzersterke teams van vier kinderen stonden op alle deelnemende scholen 
klaar om een origineel spel over talentontwikkeling te bedenken. Dat was de 
opdracht. Eerst gingen ze met elkaar onderzoeken wat de opdrachtgever wil. 
Dat is niet mis. Er zijn criteria voor een succesvol spel. 

Een greep uit de criteria

CRITERIA TOELICHTING

Spelinhoud
• Helder doel

•  Model ‘Talent in ontwikkeling’ 
is duidelijk herkenbaar 

• Duidelijke spelregels

•  Het spelen van het spel zorgt ervoor dat spelers leren hoe 
hun eigen talenten zichtbaar kunnen zijn.

•  Spelers kunnen aangeven wat kansen en belemmeringen in 
de omgeving (kunnen) zijn en hoe ze hier mee om kunnen 
gaan, of hoe ze dit kunnen “omdenken”.

Creativiteit
• Origineel

• Details

• Vernieuwend

• Inspirerend

•  De spelinhoud is op een speelse en originele manier in het 
speldoel verwerkt.

•  Het ontwerp / de vormgeving van het spel is origineel en 
creatief.

•  Onverwachte nieuwe elementen maken dit spel echt anders 
dan wat er al op de markt is.

Productuitvoering
• Volledigheid

• Benodigdheden duidelijk

• Verzorging

•  Alle spelelementen worden meegeleverd.

•  Eventuele extra benodigdheden worden benoemd en 
moeten simpel te verzamelen zijn.

•  Nette verzorging – correcte spelling, goed lopende zinnen – 
mooie decoraties – tekeningen. 

Overig
•  Proces en bijdrage van 

makers is duidelijk

•  Bij het ingeleverde spel zit iets van het proces van de 
makers waaruit duidelijk wordt hoe het product tot stand is 
gekomen (bijv. foto’s, video(trailer), logboek, procesverslag, 
eigen reflectie).
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De leerlingen konden met 
elkaar een mindmap maken. 
Ze onderzochten bovendien 
welke spelelementen een spel 
leuk maken (verrassing, je bent 
in een fantasiewereld, er zijn 
levels en je wordt als speler 
steeds beter, je werkt samen 
om te winnen of je speelt juist 
tegen elkaar…)

Ideeën uitwisselen als stap 
voor een eigen spelontwerp
Na het onderzoeken (wat is 
het model talentontwikkeling, 
wat wil de opdrachtgever, 
welke spellen zijn er) was er de 
uitdaging voor de teams om 
eigen ideeën te krijgen voor 
hun spel. Brainstormen maar. 
Een top 7 aan tips bij een brainstorm:
1. Accepteer alle ideeën.
2. Oordeel niet.
3.  Zet door, er zijn vast nog meer 

ideeën.
4.  Wijs ideeën niet af omdat ze gek 

of vergezocht lijken.
5.  Verander eens van denkrichting.
6.  Combineer eens een aantal ideeën.
7.  Lift mee op ideeën van een ander.
En daarna kiezen de leerlingen met 
elkaar de beste ideeën en zetten die 
ideeën om in een eerste spelontwerp. 
Hoe weten de leerlingen nu of ze het 
goed hebben gedaan? Ga het spel 
spelen. Vraag ook anderen om het te 
spelen.

Reflecteren
In de wedstrijd ‘Elk talent telt’, 
zaten veel reflectiemomenten. 
Leerlingen konden na het spelen 
met leerlingen uit de klas of andere 

groepen ook spelontwerpers of 
volwassenen inschakelen. In de 
voorrondes per regio kregen ze 
feedback van een jury. Ook dat 
helpt om leerlingen opnieuw naar 
het spelontwerp te laten kijken en 
met elkaar te reflecteren: wat zijn 
de sterke punten en verbeterpunten 
van het ontwerp en de uitvoering. 
Dit is een uitgelezen kans om met 
leerlingen te denken over denken 
(zie bovenstaand schema). Ze 
leren hun aanpak en het proces van 
werken met elkaar te benoemen 
en te waarderen. Ze ontdekken 
en benoemen de waarde van hun 
eigen talent in het team. En ze 
kunnen aangeven wat ze er van 
geleerd hebben. Uit feedback halen 
leerlingen bovendien de informatie 
voor bijstelling van hun spel of 
krijgen ze nieuwe ideeën voor wat 
ze met het spel willen gaan doen.

REFLECTIEVRAGEN
•  Waar ik tijdens dit project erg blij 

van werd, was…

•  Nieuwe dingen die ik heb geleerd 
zijn…

•  Heb je vooral bijgedragen door 
analytisch te werken, creatief 
bij te dragen en/of praktisch te 
handelen? Ik heb vooral…

•  Kwaliteiten die ik bij mijn 
teamleden heb gezien zijn…

•  Sterke punten van onze aanpak 
zijn…

•  Verbeterpunten van onze aanpak 
zijn…

• Het eindresultaat vind ik…

•  Mijn idee om het spel op de 
markt te brengen…



ONDERNEMEND LEREN • LEERMIDDEL ONTWIKKELEN5

Tips voor de leerkracht om een 
eigen leermiddel te ontwikkelen
Wat vinden leerlingen belangrijk om te leren? 

Zin om ook eens een 
spel met leerlingen te 
gaan ontwerpen of mee 
te doen aan de wedstrijd 
van volgend jaar? Nora 
Steenbergen van het 
Informatiepunt Onderwijs 
& Talentontwikkeling: 
‘Volgend schooljaar 
organiseren we opnieuw 
een ontwerpwedstrijd. 
Die wedstrijd gaat over 
het ontwerpen van een 
leermiddel of spel over wat 
leerlingen belangrijk vinden 
voor hun toekomst om te 
leren.’

Danielle IJzereef, Cnopius
klas (winnaar regio 
Overijssel/Oost Gelderland): 
1  Laat veel uit de kinderen 

komen. Laat de kinderen 

bijvoorbeeld goed nadenken 
over de taakverdeling en 
over de tijd die ze hebben. 
2  Evalueer tussentijds 

met tips en tops. Kinderen 
kunnen goed beoordelen 
en elkaar daardoor verder 
helpen. 

Katja van Dalen  plusklas 
De Amstelschool en Het 
Kofschip  Ouderkerk 
aan de Amstel (beste 
procesverslag): 
3  Inspireer elkaar! Geef 

als leerkracht het goede 
voorbeeld: inspireer, wees 
bevlogen en enthousiast. 
4  Veel kinderen hebben bij 
het horen van de opdracht 
een idee en willen dit direct 
uitvoeren. Laat ze het 
idee noteren, maar zorg 

eerst voor een gedegen 
onderzoek. Kijk steeds  
naar het doel van de 
opdracht. Ideeën worden  
dan bijgesteld. Zo kom 
je tot een plan dat goed 
gefundeerd is. 
5  Het is belangrijk om de 

leerlingen als team te laten 
opereren. Samen kom je  
tot meer!

Brigit Brinkman  Verrijkings
groep Montessorischool 
Leidschenveen  Den Haag 
(winnaar regio ZuidHolland): 
6  Laat de kinderen hun 
sterke kanten benutten  
om hun groeipunten aan  
te pakken.
7  Deel wat je hebt gedaan 

met elkaar en met andere 
kinderen.

Ondernemend talent en een eigen 
leermiddel ontwikkelen
Bij alle finalescholen zie je in het 
filmpje dat leerlingen op een 
vanzelfsprekende manier praten over 
het model Talentontwikkeling en dat 
ze de zogenoemde 21steeeuwse 
ondernemende vaardigheden, zoals 
kansen zien, lef hebben, creativiteit 
ontwikkelen, samenwerken en 
doorzetten in een betekenisvolle 
context als vanzelfsprekend inzetten. 
Je ziet in de teams dat leerlingen op 
samenwerking zijn gericht, elkaars 
talenten kennen en er gebruik van 
maken. Het helpt leerlingen om te 
ontdekken waar hun talenten liggen 
en een ondernemende houding te 
ontwikkelen. Ze gaan zich betrokken 
voelen bij hun eigen leerproces en bij 
de wereld om zich heen. Ze ontwikkelen 
een spel of leermiddel niet voor zichzelf, 
maar voor een zelfgekozen doelgroep. 
Ze willen dan ook echt dat het ontwerp 
gebruikt gaat worden. 

Itie
Notitie
7. Stel het spel beschikbaar voor alle kinderen van de school.
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De volgende kenmerken van ondernemend 
leren zijn zeker in het filmpje van een 
ontwerpwedstrijd te herkennen:

Uitdagend. De leerlingen worden uitgedaagd 
om in actie te komen. Ze leren door te 
analyseren, creatief te zijn en het idee praktisch 
om te zetten in een actie. Het werken in een 
team vanuit eigen talenten, de uitdaging 
van de ontwerpvraag en de feedback door 
verschillende mensen van binnen en buiten de 
school zorgen voor ervaringen die beklijven.
Talentgericht. De leerlingen worden 
uitgenodigd hun talenten te laten zien en deze 
te benutten door samen te werken. Ze ervaren 
dat ze ertoe doen.
Ervaringsgericht. Het opdoen van ervaringen 
in het totale proces van onderzoek en ontwerp, 
het reflecteren op die ervaringen en het kunnen 
analyseren en abstraheren daarvan, zodat de 
ervaringen gekoppeld kunnen worden aan 
theoretische inzichten of de leerinhoud zijn in 
deze aanpak duidelijk zichtbaar.
Zelfsturend. De leerling leert zelfstandig, 
oefent invloed uit op de eigen ontwikkeling 
en neemt verantwoordelijkheid voor zijn of 
haar rol in het team en de door het team 
gekozen doelen. Dat zorgt voor een gevoel van 
eigenaarschap.
Contextrijk. In deze activiteit zijn ondernemers 
(spelontwikkelaars) en andere buitenschoolse 
partners (bijvoorbeeld de kwartiermakers 
toptalenten) betrokken en die zorgen voor een 
betekenisvolle en levensechte leeromgeving. De 
opdrachtgever is bijvoorbeeld ‘echt’ of er wordt 
met ‘echte’ producten gewerkt.
Werelds/actief burgerschap. In 
ondernemend onderwijs is een substantieel deel 
opgenomen voor burgerschap, wereldoriëntatie 
en sociale oriëntatie. Dit zijn richtingen die 
bijdragen aan een duidelijker beeld van de 
maatschappij en de eigen rol van de leerling 
daarin. Als leerlingen ervaren dat ze hun eigen 
talenten in kunnen zetten voor een ontwerp 
waar andere mensen iets aan hebben, is dat 
een positieve ervaring op het terrein van actief 
burgerschap en betrokkenheid bij de omgeving.
Multidisciplinair. Een opdracht wordt bij 

voorkeur vanuit verschillende gezichtspunten 
benaderd; dat is ook bij deze opdracht zo 
(21steeeuwse vaardigheden, taal, rekenen, 
sociaal emotionele ontwikkeling).
Risicovol. Ondernemen gaat ook om risico’s 
durven nemen en de ervaring van ‘falen’. En 
dan nog een keer. Fouten maken mag, en bij 
tegenslag weer opkrabbelen is een ijzersterke 
vaardigheid. Wel binnen een veilige context die 
de leerkracht bewaakt.

Geput uit Ondernemend onderwijs, 
uitgangspunt voor het onderwijs van de 
toekomst, 2015, Jong Ondernemen en Raad voor 
Ondernemend Nederland.

Hou de nieuwe wedstrijd in de gaten  
(www.talentstimuleren.nl).
Met dank aan Nora Steenbergen  
(SLOInformatiepunt Onderwijs & 
Talentontwikkeling, 

Patty van Scherpenzeel en Janneke Breedijk 
(Kwartiermaker toptalenten PORegio  
ZuidHolland).

Kenmerken van 
ondernemend leren
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Ondernemend 
leren

Samenwerken

Focus

Doorzetten

Daadkracht

Mediawijsheid

Creativiteit

Denken in 
kansen/durf

Communiceren

Iets voor 
een ander 

willen doen

Itie
Notitie
Patty is van Regio Overijssel/Oost Gelderland en Janneke van Regio Zuid-Holland 

Itie
Notitie
Kwartiermakers toptalenten PO Overijssel/Oost Gelderland en Zuid-Holland




