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Nieuw project Talentmix geeft vorm aan 
talentontwikkeling in het basisonderwijs 
 
De termen ‘talentontwikkeling’ en ‘21st century skills’ zijn veel gebruikt in 
onderwijspublicaties over nieuwe vormen van leren. Maar hoe kun je als school praktisch 
aan de slag om leerlingen zelfbewust en toekomstgericht te laten werken? Vanuit die vraag 
is een nieuw project gestart voor de bovenbouw in het basisonderwijs onder de naam 
Talentmix.  
 
Met Talentmix heeft de leerkracht een tool in handen om een leerzaam project rond het 
thema talentontwikkeling op te zetten. Een kort en krachtig project, waarbij veel kansen 
zullen ontstaan om met kinderen in gesprek te gaan over vragen als ‘Waar ben je goed in?’, 
‘Waar geniet je van?’ en ‘Waar ben je trots op?’ Deze gesprekken en de activiteiten 
versterken het zelfbeeld, zelfvertrouwen en de kwaliteit van samenwerken. Vaardigheden 
die kinderen vaak nodig zullen hebben in een veranderende wereld. 
 
De wereld verandert in de manier waarop we omgaan met het verwerken van informatie en 
hoe we samenwerken. Deze verandering vraagt om het verwerven van 21e eeuwse 
vaardigheden, zoals zelfregulering en samenwerken. Terwijl vroeger de keuzemogelijkheden 
beperkt waren, ligt er voor de huidige en toekomstige generatie een wereld aan keuzes 
open. Vanuit verschillende onderzoeken is aangetoond dat het werken vanuit je eigen talent 
een veel beter uitgangspunt is dan het werken op basis van verwachtingen uit je omgeving. 
Maar hoe kun je kinderen leren om op basis van hun talent te leven?  
 
Deze vraag gaf de aanleiding tot het ontwikkelen van een praktijkgericht project voor het 
basisonderwijs. Een project waarin leerlingen aan de hand van een persoonlijk Doeboek 
bewust worden van hun talent. Elke deelnemende leerling maakt de Talentmixtest, waardoor 
er woorden gegeven worden aan hun talent. De vele lessuggesties geven de leerkracht een 
handreiking om in korte tijd een succesvol project neer te zetten. In Talentmix is vele jaren 
onderwijservaring samengevoegd met de kennis van TalentDiggers, een organisatie die zich 
vooral richt op talentgericht werken bij volwassenen en die de basis heeft gelegd voor de 
filosofie achter dit project. De eerste fase van dit project loopt tot 1 juli 2019, waarna de 
resultaten geëvalueerd zullen worden. Talentmix is een project van De Onderwijsstudio in 
samenwerking met TalentDiggers en IJsselgroep. 
 
Meer informatie: www.talentmix.nl 
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