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Vraag 
Wat zijn de effecten van talentgericht werken op motivatie, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en leerprestaties, in het primair onderwijs? Is er sprake van differentiële 
effecten, op sterkere en zwakkere leerlingen? 

 
De vraag is gesteld naar aanleiding van het initiatief De Leidse Aanpak voor 
Talentontwikkeling (LATO). 

 
Kort antwoord 

 
De effecten van talentgericht zijn moeilijk onderzoekbaar. Modellen voor talent- 
ontwikkeling, zoals van Gagné en Heller, zijn behulpzaam bij het denken over de relatie 
tussen talentontwikkeling en uitkomsten op leerlingniveau, maar schieten tekort als 
empirische onderbouwing bij de veronderstelde relaties. Dat motivatie gunstig is voor 
leerprestaties wordt ondersteund door diverse studies. Recent onderzoek doet daaraan 
twijfelen, maar laat wel zien dat het omgekeerde geldt: het leveren van prestaties werkt 
motiverend. 
Onderzoek naar gepersonaliseerd onderwijs, een aspect van inclusieve talent- 
ontwikkeling, wijst er op dat er onder bepaalde voorwaarden een positieve relatie is met 
motivatie en leeropbrengsten. Daarvoor is nodig dat leerlingen worden toegerust met 
metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden. 
Voor differentiële effecten op sterkere en zwakkere leerlingen hebben we geen 
aanwijzingen gevonden. 

 
Toelichting antwoord 

 
In ons antwoord bespreken we eerst het begrip talentontwikkeling binnen de Leidse 
Aanpak. Vervolgens gaan we na welke aanwijzingen er zijn voor effecten op motivatie, 



 

sociaal-emotionele ontwikkeling en leerprestaties. We doen dit aan de hand van twee 
centrale thema’s binnen de Leidse aanpak. 

 
Talent: voor sommigen of voor iedereen 
Talentontwikkeling kan vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. De 
exclusieve benadering van talentontwikkeling gaat ervan uit dat talenten voor het 
grootste deel vastliggen in de persoon. Sommige leerlingen zijn erg getalenteerd, andere 
minder. Bij een inclusieve benadering wordt er vanuit gegaan dat alle leerlingen talenten 
hebben en ze gelijke kansen moeten krijgen om die te laten zien (Ritzen, Olde Daalhuis, 
Rikkerink, Kienhuis, 2016). 

 
De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling (LATO) gaat uit van de inclusieve benadering: 
ieder mens heeft talenten, om die talenten zichtbaar te maken zijn het juiste gedrag en 
de juiste context nodig (2018). 
De Leidse Aanpak wil talentontwikkeling stimuleren door professionals te laten 
samenwerken in een netwerk. De partners in dit netwerk zijn werkzaam in verschillende 
onderwijssectoren, van voorschoolse educatie tot en met hoger onderwijs. 

 
De Leidse Aanpak is geconcentreerd op drie hoofdthema’s. 
Thema 1 is ‘Motivatie als motor van talentontwikkeling’. Het uitgangspunt is dat enerzijds 
motivatie nodig is om talentontwikkeling tot gang te brengen en anderzijds dat 
talentontwikkeling motiveert. Over effecten op sociaal-emotionele ontwikkeling en 
leerprestaties worden in het projectplan geen uitspraken gedaan. 
Thema 2 is ‘Onderwijs op maat voor talenten’. De partners binnen het netwerk streven 
naar meer gepersonaliseerd en passender onderwijs, dan wel flexibeler en meer 
aansluitend bij de leerbehoeften en talenten van leerlingen. 
Thema 3 is ‘Overgang en aansluiting’ tussen schooltypen: voorschools-basisschool, po-vo 
en vo-hbo. Aan dit thema wordt gewerkt in professionele leergemeenschappen. 

 
In ons antwoord gaan we na of de genoemde uitgangspunten van de Leidse Aanpak 
onderbouwd worden door onderzoek naar talentontwikkeling. We concentreren ons op 
thema 1 en 2. We bespreken eerst enkele theoretische modellen voor talentontwikkeling 
en kijken daarbij welk empirisch onderzoek is verricht om deze modellen te 
onderbouwen. Vervolgens bespreken we relevant onderzoek naar gepersonaliseerd 
onderwijs. 
Thema 3, de professionele leergemeenschappen, heeft niet direct betrekking op de 
effecten van talentgericht werken en blijft daarom verder buiten beschouwing. Relevante 
informatie over leergemeenschappen is te vinden in een eerder antwoord van de 
Kennisrotonde (2016). 

 
Thema 1: Motivatie en prestaties in modellen voor talentontwikkeling 
Voor talentontwikkeling zijn verschillende modellen ontwikkeld. We bespreken ‘The 
Differentiated Model of Giftedness and Talent’ (Gagné, 2004) en het model voor 
talentontwikkeling van Heller (1991), omdat deze modellen betrekking hebben op de 
relatie tussen talentgericht werken en motivatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en/of 
leerprestaties. 



 

Differentiatiemodel van Begaafdheid en Talent (DMGT) 
Gagné (2004) heeft ‘The Differentiated Model of Giftedness and Talent’ (DMGT) 
ontwikkeld, een model dat verwantschap heeft met de Leidse Aanpak. We geven het 
model hieronder schematisch weer. 

 
 

 
Figuur 1 DMGT-model van Gagné (2004) 

 
Het DMGT-model beschrijft hoe talent wordt ontwikkeld. Het begint met ‘begaafdheid’, 
het aangeboren natuurlijk vermogen (natural abilities of NAT). Begaafdheid is niet 
beperkt tot cognitieve capaciteiten, maar betreft ook creativiteit, sociale vaardigheden en 
fysieke aanleg. De begaafdheden van mensen (linkerkant model) kunnen worden 
ontwikkeld tot talenten (rechterkant model). Talenten zijn volgens het model meer 
specifiek dan begaafdheden. Ze worden omschreven als competenties. Voorbeelden: 
beoefenen van bepaalde kunstvormen, sporten, beheersen van talen (Gagné, 2004; 
Ritzen, Olde Daalhuis, Rikkerink, Kienhuis, 2016). Het woord prestatie komt in het model 
niet voor, het begrip competentie komt hierbij het dichtst in de buurt. 
Om talent of competenties te ontwikkelen, doorloopt iemand een ontwikkelingsproces 
(D), dat wordt beïnvloed door omgevingsfactoren (E) en intrapersoonlijke kenmerken (I). 
• De omgevingsfactoren (E) zijn divers, hieronder vallen personen (thuis en op school), 

activiteiten, gebeurtenissen. Een dergelijke brede omschrijving van 
omgevingsfactoren past bij de Leidse Aanpak, waar gewerkt wordt met een netwerk 
van professionals. 



 

• Tot de intrapersoonlijke kenmerken (I) behoort onder meer de motivatie. NB: binnen 
het DMGT-model wordt motivatie dus gezien als een factor die de ontwikkeling van 
talent kan stimuleren en niet zozeer als een positieve uitkomst van talent- 
ontwikkeling. Ook effecten op sociaal-emotionele ontwikkeling maken geen deel uit 
van het DMGT-model. 

 
Multifactorenmodel 
Een tweede model is het multifactorenmodel van Heller (1991). Volgens het 
multifactorenmodel functioneert een begaafde leerling het best als verschillende factoren 
in balans zijn: 
• persoonlijkheidsfactoren (bijv. motivatie voor prestatie), 
• begaafdheidsfactoren (bijv. intelligentie en creativiteit, 
• omgevingsfactoren (bijv. opleidingsniveau van ouders en schoolklimaat), 
• prestatiegebieden. 

 
De factoren in het model herkennen we grotendeels uit het model van Gagné. De balans 
tussen deze factoren kan volgens het model bereikt worden als de leerling door de school 
wordt ondersteund en het leerarrangement past bij het leerproces van de leerling (Heller, 
1991; Heller in Ritzen, Olde Daalhuis, Rikkerink, Kienhuis, 2016). 
Het multifactorenmodel gaat ervan uit dat talentontwikkeling leidt tot betere prestaties, 
maar bevat geen uitspraken over de effecten van talentontwikkeling op motivatie en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 
Onderzoek naar de effecten van de modellen is helaas schaars. Een mogelijke verklaring 
daarvoor is dat ze vanwege hun complexiteit moeilijk onderzoekbaar zijn. Bovendien is 
het niet eenvoudig goede voorbeelden te vinden van projecten die op basis van deze 
modellen zijn opgezet. In een recent onderzoek concludeert Merrotsy (2017) dat in 
programma’s voor talentontwikkeling wel naar Gagné’s model wordt verwezen, maar dat 
de implementatie niet volgens dit model is uitgevoerd. 
Beide modellen zijn weliswaar behulpzaam bij het denken over de relatie tussen 
talentontwikkeling en uitkomsten op leerlingniveau, maar schieten tekort als empirische 
onderbouwing bij de veronderstelde relaties. De conclusie is dat de modellen over 
talentontwikkeling geen uitsluitsel geven over de effecten van talentontwikkeling op 
motivatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en prestaties. 

 
Relatie tussen motivatie en prestaties 
Er is wel ander recent onderzoek naar de relatie tussen motivatie en prestaties, dat de 
uitgangspunten van de Leidse Aanpak grotendeels ondersteunt. Ryan en Deci (2000, 
2002, 2009) geven een overzicht van diverse studies die wijzen op de positieve effect 
van motivatie op het leren. Volgens recent onderzoek zijn er wel kanttekeningen te 
plaatsen bij deze relatie (Garon-Carrier, 2016). Een gemotiveerde leerling begint 
weliswaar sneller aan iets maar dit is geen garantie dat hij of zij er wat van opsteekt. De 
omgekeerde relatie is volgens het onderzoek van Garon-Carrier wel aangetoond: iets 
leren leidt tot motivatie. Volgens de Leidse Aanpak is motivatie zowel een motor van 
talentontwikkeling als het resultaat ervan. Of het eerste klopt, kan dus worden betwijfeld 
op basis van het onderzoek van Garon-Carrier. 



 

Thema 2: Talentgericht werken en gepersonaliseerd leren 
Bij de Leidse Aanpak vormen de talenten van leerlingen het uitgangspunt van het 
onderwijs. De ontwikkeling van de leerling staat in het onderwijs centraal, niet het 
bereiken van uniforme kerndoelen of eindtermen. Dit betekent dat het onderwijs in hoge 
mate gepersonaliseerd is. Het personaliseren betreft niet alleen het leerproces, maar ook 
de onderwijsdoelen. Over onderzoek naar gepersonaliseerd onderwijs heeft de 
Kennisrotonde eerder gepubliceerd (2017). Daarin wordt geconcludeerd dat het te vroeg 
is voor algemene uitspraken over gepersonaliseerd leren, omdat systematische 
evaluaties zeldzaam zijn. Wel weten we dat sommige aspecten van gepersonaliseerd 
leren, met name zelfregulerend leren, onder bepaalde voorwaarden een positieve relatie 
hebben met motivatie en leeropbrengsten (Biggs & Purdie, 1996). Gepersonaliseerd leren 
kan namelijk bijdragen aan autonomie en gevoel van competentie (Ryan en Deci, 2000, 
2002). Een voorwaarde daarvoor is dat leerlingen beschikken over metacognitieve en 
zelfregulerende vaardigheden (Pintrich, 2004). Uit een meta-analyse van Patall, Cooper 
en Robinson (2008) blijkt dat leerlingen die aan die voorwaarden voldoen, door het 
maken van eigen keuzes gemotiveerder raken, zich competenter voelen en betere 
leerresultaten behalen. 
Leraren kunnen leerlingen helpen deze vaardigheden te ontwikkelen. Bij voorkeur vindt 
een geleidelijk overgang plaats van sturing door de leraar, via gedeelde sturing naar 
zelfsturing van gepersonaliseerd leren. Van der Veen e.a. (2014) wijzen erop dat ruimte 
voor zelfsturing alleen werkt als een leerling dit ook aankan. Het is belangrijk hun 
metacognitieve vaardigheden goed te monitoren en zo nodig aanvullende sturing te 
bieden. 

 
Differentiële effecten, naar sociaal-economische achtergrond of etniciteit 
Over differentiële effecten van talentgericht werken op motivatie, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en leerprestaties kunnen we geen uitspraken doen. We hebben geen 
onderzoek hiernaar aangetroffen. 
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