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Onderzoek
Het onderzoek gaat over het bepalen welke eigenschappen
van opdrachten het beste het ontstaan van talentmomenten
stimuleren, tijdens een sessie van een leergemeenschap van
(jong)volwassenen.
De begeleider verstrekt de opdracht, de deelnemers voeren de
opdracht uit en werken daarbij samen met elkaar. Dat is
coöperatief leren in een leergemeenschap. Er is interactie
tussen de deelnemers onderling, met de begeleider en
natuurlijk met de opdracht. Dat wekt talentmomenten op.
De eigenschappen van de opdracht die door de begeleider
verstrekt wordt, worden onderzocht. Bijvoorbeeld of er in de
opdracht een conflict zit, want dat helpt. Of dat de opdracht
moeilijk is. Of gericht is op zelfreflectie.
Aanleiding
Dat de begeleider veel invloed heeft op het ontstaan van
talentmomenten is wel duidelijk: de interactie tussen
begeleider en deelnemer is daarbij essentieel.
Maar of een opdracht aan het ontstaan van talentmomenten
kan bijdragen is nauwelijks onderzocht. Terwijl een goed
ontworpen opdracht veel waarde kan toevoegen, vooral als de
begeleider minder sterk is.
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RESULTAAT
ER ZIJN DRIE EIGENSCHAPPEN IN EEN OPDRACHT DIE
TALENTMOMENTEN HET MEEST STIMULEREN
Conflict
Als er geen conflict in een opdracht zit, zijn talentmomenten
zeldzaam. Er zijn twee soorten conflicten die goed bij
(jong)volwassenen werken:
• persoonlijke waarden conflict: deelnemer merkt bijvoorbeeld
dat vrijheid belangrijk is maar ook gebondenheid en die zijn
niet zomaar tegelijkertijd te maximaliseren;
• cognitief conflict: deelnemer merkt dat er iets wordt
uitgelegd dat uit delen bestaat en dat die delen niet allemaal
gelijk waar lijken te kunnen zijn.
Het oplossen van een conflict door de deelnemers stimuleert
talentmomenten voor de deelnemers.
Gerichtheid op reflectie
De opdracht die mikt op zelfreflectie of op assistentie van
zelfreflectie van een andere deelnemer, werken sterk
stimulerend op het ontstaat van talentmomenten.
Moeilijkheidsgraad
De opdracht moet wel uitvoerbaar zijn (met moet minstens één
oplossing zijn), maar het is belangrijk dat het oplospad niet
direct of makkelijk te doorzien is. Het puzzelen en zoeken naar
het oplospad maakt de opdracht lastiger en leuker, wat
stimuleert tot talentmomenten.
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TOEPASSEN RESULTAAT IN EEN OPDRACHT
HOE ZET DE BEGELEIDER DE DRIE EIGENSCHAPPEN IN BIJ EEN
OPDRACHT ONTWERPEN OF VERSTREKKEN
Zorg er in elk geval voor dat de opdracht duidelijk is, zoals
opdrachten dat horen te zijn. Werk er dan de volgende drie
aspecten in:

• Conflict - geef of laat de deelnemers twee krachtige waarden

aanwijzen die in de oplossing van de opdracht allebei een plek
hebben of moeten krijgen. Als het om de eigen waarden van
de deelnemers gaat, wordt het een persoonlijk waardenconflict
en dat werkt sterk.
Voorbeelden: rechtvaardig én snel. Of creatief én duurzaam. Of
perfect én over een uur klaar (snel).

• Reflectie en/of assisteren van reflectie gericht - verwerk in de

opdracht dat de deelnemer(s) naar binnen kijken bij zichzelf en
daar ontdekken hoe ze omgaan met de opdracht, met elkaar
of met de oplossing. Als er een klein groepje samenwerkt (van
drie bijvoorbeeld), kan één reflecteren en de anderen kunnen
dan helpen de reflectie te laten plaatsvinden.
Voorbeeld: “Waarom vind jij de ene waarde belangrijker dan de
ander? Reflecteer op jouw antwoord door naar jouw verleden
te kijken.”

• Moeilijkheidsgraad - verhul in de opdracht het oplospad

maar geef wel aan dat er een oplossing zal zijn. Verwerk een
strikvraag of verwar wat met hints die wel relevant maar niet
direct toepasbaar zijn. Verlang in de opdracht dat het
oplospad wordt geschetst of zichtbaar gemaakt, zodat de
deelnemers zelf ontdekken dat het geen rechte lijn is maar een
puzzelpad.
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TOEPASSEN RESULTAAT IN EEN VRAAG
HOE ZET DE BEGELEIDER DE DRIE EIGENSCHAPPEN IN BIJ VRAGEN
STELLEN
Als de opdracht in een vraag vervat wordt zijn veel
eigenschappen impliciet: de vragensteller laat ze weg en de
deelnemer maakt er zelf een opdracht van die dan wordt
uitgevoerd. Soms gaat die vertaling mis en moet dat met een
vervolgvraag worden verbeterd.
Een vraag zal niet altijd alle drie de eigenschappen bevatten.
Om in een vraag een conflict op te wekken in waarden, gaat
het makkelijkst door de deelnemers te vragen iets te doen
waarvan ze direct doorzien dat het goed is om te doen terwijl
ze er ook bezwaren (of ongemak) bij zullen voelen. Om in een
vraag reflectie op te wekken zal de begeleider meestal een
“Waarom”-vraag stellen. Om de moeilijkheidsgraad hoog te
krijgen, kan de begeleider aan het eind van de vraag een grote
stap verlangen of een korte hint of begrenzing meegeven die
de opdracht moeilijker maakt.
Voorbeelden.

• “Wie kan vertellen over de meest schaamtevolle

werkervaring?” (conflict tussen openheid en zelfrespect).

• Als dan niemand begint met vertellen: “Waarom is het lastig

te beginnen? Wil je liever niet vertellen of schaam je je
nooit?” (reflectiegericht op zelf, vergt een waarom-doorvraag
als de vraag als een gesloten vraag wordt begrepen).

• “Hoe operationaliseer jij jouw Belbin-uitkomst in jullie

studiegroep?” (conflict tussen weten en doen plus moeilijkheidsgraad hoog want kennis omzetten naar gedrag).
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METHODE: OBSERVEREN EN ANALYSEREN
OBSERVEER TALENTMOMENTEN, INTERVIEW DEELNEMER/
BEGELEIDER EN ANALYSEER DE AANGEGEVEN EIGENSCHAPPEN
Observeren
Bezoek een bestaande leergemeenschap die door een
begeleider wordt begeleid. Kijk of bij de deelnemers een
talentmoment optreed (dan is er interactie en daarna is er
zichtbaar gedrag dat een flits van inzicht aangeeft). Interview
die deelnemer later en vraag naar:
• bron van het talentmoment (of dat ook de opdracht is);
• als het (ook) de opdracht is: welke eigenschappen van de
opdracht stimuleerden dat talentmoment.
Interview ook de begeleider van de opdracht en vraag die naar
de eigenschappen. Als dat beschikbaar is: onderzoek de
documentatie over de leergemeenschapsessie en kijk welke
eigenschappen daar in staan.
Analyseren (frequentie patroon)
Bekijk welke eigenschappen veel genoemd worden, met name
door de deelnemers. Kijk daarnaast naar de markering van
eigenschappen van begeleiders en de documentatie.
Bepaal welke eigenschappen hoog scoren. Bepaal van die
hoge scorende eigenschappen of ze wel specifiek over de
opdracht gaan.
Het lijstje met de overblijvende eigenschappen zijn dan de
beste talentmomentstimulerende eigenschappen.
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LEERGEMEENSCHAPPEN
WAT ZIJN LEERGEMEENSCHAPPEN EN WELKE EIGENSCHAPPEN
HEBBEN DIE ALTIJD AL
Deelnemers in een leergemeenschap
De deelnemers doen mee omdat ze allen eenzelfde leerdoel
kozen. Deelname is vrijwillig.
In dit onderzoek zijn alle deelnemers (jong)volwassen (tussen
18 - 65).
Werkwijze in een leergemeenschap
Het leren is coöperatief, waarbij deelnemers elkaar helpen,
bijstaan, informeren en laten zien wat ze zelf al geleerd
hebben. Daarmee leren de anderen sneller en beter.
Al lerende ontdekken de deelnemers dat ze intelligente
beginnelingen zijn en verder willen blijven leren.
Eigenschappen leergemeenschap
Een leergemeenschap brengt vanuit zijn aard de volgende
eigenschappen in:
• coöperatief leren;
• onderling afhankelijkheid bij het leren;
• sociaal resultaat;
• identiteit leergemeenschap (groep) als resultaat;
• vriendschapgelegenheid als resultaat.
Deze eigenschappen hoeven derhalve niet in de opdrachten
van een leergemeenschap verwerkt te worden.
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TALENTMOMENTEN
WAT ZIJN TALENTMOMENTEN EN HOE DETECTEERT EEN
OBSERVATOR DIE TIJDENS EEN LEERGEMEENSCHAPSSESSIE
Talent
Een talent is een inzicht of vaardigheid die een persoon met
weinig inspanning sterk kan ontwikkelen, waar dus een
potentie voor bestaat.
Talentmoment
Talentmomenten zijn momenten waarop er sprake is van een
optimale interactie en waar de begeleider en deelnemer, of
deelnemers onderling, samen een optimaal niveau weten te
bereiken. Een talentmoment is een moment in de sessie van de
leergemeenschap waarin de interactie tussen deelnemer(s),
begeleider en materiaal optimaal talentontlokkend en
talentstimulerend is. Het past daarmee bij talentvol gedrag van
deelnemers, waarbij de potentie die deelnemers hebben om
zich tot een bepaalde hoogte te ontwikkelen, tot uiting komt.
Detectie talentmoment
Om een talentmoment te detecteren moet er zichtbaar of
hoorbaar gedrag bij vertoond worden in de sessie. Dus een
deelnemer zegt: “Nou snap ik het!”. Of de observator ziet de
flits van inzicht in het gezicht. Of je ziet langdurig bevestigend
knikken van het hoofd, of een ander bewijsvoerende uiting.
Stille talentmomenten bestaan ook, maar worden in dit
onderzoek gemist. Achteraf talentmomenten meemaken - na
de sessie - komt ook voor, maar die zijn voor dit onderzoek
buiten beeld.
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OPDRACHT
WAT ZIJN OPDRACHTEN, HOE GROOT ZIJN ZE EN WELKE
EIGENSCHAPPEN KAN EEN OPDRACHT HEBBEN
Opdracht
Een opdracht wordt verstrekt door een opdrachtgever aan
een leergemeenschap om iets te gaan doen en wordt
uitgevoerd door een of meer deelnemers.
De termen opdracht en taak zijn synoniemen.
Omvang opdracht: macro, meso en micro
Een leergemeenschap heeft voor haar hele looptijd vaak één
overkoepelde opdracht. Dit wordt de macro-opdracht
genoemd, die in dit onderzoek niet wordt onderzocht.
Een enkele sessie van een leergemeenschap heeft een
opdracht die veelal de naamgever van de sessie is. Dit wordt
de meso-opdracht genoemd, die een paar uur duurt (zo
lang als de sessie duurt). Elke sessie heeft er meestal maar
één.
Binnen de sessie worden vele kleine opdrachten gegeven.
Dit zijn de micro-opdrachten. Die duren een kwartier of
maar een paar minuten. De verschijningsvorm van microopdrachten is vaak een vraag van de begeleider.
Micro-opdrachten komen ook geregeld als een serie voor,
waarbij de laatste in zo’n serie dan het talentmoment
stimuleert. Alle voorgaande in de serie maakten dat mogelijk.
Ongeacht hoe een opdracht wordt aangeboden (verbaal, op
papier, via een vraag), als deze een talentmoment
stimuleerde, dan wordt die opdracht onderzocht op haar
eigenschappen.

Eigenschappen
Uit literatuur komen zo’n 250 eigenschappen van een
opdracht naar voren. Bijvoorbeeld of het denk of een doeopdracht is. Of er kennis gereproduceerd moet worden of
juist kennis ontwikkeld wordt.
Veel van de eigenschappen stimuleren geen talentmoment
en kunnen in dit onderzoek geschrapt worden.
Ook zijn er eigenschappen die al door de leergemeenschap
meekomen, zoals coöperatief leren (opdracht samen
uitvoeren) of onderlinge afhankelijkheid (samen een opdracht
volbrengen kan alleen als de deelnemers zich afhankelijk
durven op te stellen).
Welke opdrachteigenschappen worden onderzocht
Veertien:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Complexiteit;
Complexiteit dynamiek (groei van complexiteit tijdens uitvoeren opdracht);
Conflict;
Gerichtheid;
Leerbaarheid;
Moeilijkheidsgraad;
Identiteit leergemeenschap (opwekken of zichtbaar maken);
Product (besluit, cognitief, fysiek);
Sociaal resultaat (openheid, kennismaking, motivatie, moraal);
Autonomie (organisatorisch en/of procedureel);
Belang/beloning;
Risico;
Tijdsdruk/urgentie;
Vriendschap gelegenheden.

Een opdracht kan wel meer eigenschappen hebben, maar
deze veertien worden onderzocht op de mate waarin ze
talentmomenten stimuleren.
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AANBIEDEN OPDRACHT
WELKE VORM HEEFT DE BEGELEIDER TER BESCHIKKING OM EEN
OPDRACHT AAN TE BIEDEN AAN EEN LEERGEMEENSCHAP
Verbaal
Een opdracht kan verbaal aan de groep gegeven worden.
Bijvoorbeeld in een leergemeenschap geeft de begeleider na
het opstellen van vragen voor experts en het zoeken in het
eigen netwerk naar experts om die vragen te beantwoorden,
de opdracht: “Ga die dan nu maar bellen!”.
Papier
Een opdracht kan uitgewerkt zijn op papier, met een toelichting
als voorinformatie, meestal met een beschrijving van het
product dat moet worden gemaakt. Ook staat er zo’n
opdrachtdocument informatie over de aanpak, het
samenwerken in groepjes en de duur. Zeker bij meer complexe
opdrachten is een papieren uitwerking een handige aanpak.
Vraag
De begeleider kan de groep een vraag stellen en daarmee een
opdracht verstrekken. Bijvoorbeeld de start van een vraag-enantwoord-sessie, die begint met de vraag: “Wie heeft er
vragen?”. De opdracht die hierachter zichtbaar is: verzamel
tijdens het studeren vragen, neem die mee, bespreek deze
onderling, zoek naar antwoorden, gebruik de antwoorden om
verder te leren.
Plus, als er geen vragen zijn is de sessie meteen klaar…
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STAPPENPLAN ONDERZOEK
1. Kwestie gevonden die igeschikt is voor onderzoek: hoe stimuleert een begeleider
talentmomenten (TM’s) in leergemeenschappen (LG). TM is dan de opbrengst en
het onderzoek bepaalt hoe deze te stimuleren: welke variabelen in de opdracht
hebben positieve invloed op de TM-optreedkans.
2. Definitie TM opstellen: zichtbaar gedrag rond “flits van inzicht” in interactie.
3. Definitie LG opstellen: groep die wil leren, (jong)volwassenen, hoog divers.
4. Perspectief kiezen uit talentdriejoek interactiemodel Leerkracht (LK) - Leerling (LL) Taak. Gekozen wordt voor perspectief op Taak - LL. Interactie tussen LK en LL is
daarmee buiten scope. Alleen de eigenschappen van de taak worden onderzocht,
die van de LK en de LL zijn daarmee buiten scope.
5. Context van LG is dat er een (externe) opdrachtgever is, daardoor: taak en
opdracht als synoniemen introduceren, maar de term “opdracht” overal hanteren.
6. Context van LG is anders met (jong)volwassenen dan in primair onderwijs (PO) dus
de termen in de talentdriehoek hernoemen: leerkracht wordt Begeleider; leerling
wordt Deelnemer; taak wordt gesplitst in Opdracht en Leeromgeving. De splits is
nodig om de eigenschappen van de leeromgeving te onderscheiden van de
opdracht.
7. Definitie van opdracht opstellen en TM-stimulerende eigenschappen bepalen
• Eerst lijst opstellen van alle mogelijke opdracht-eigenschappen (250)
• Alle eigenschappen schrappen die:
- niet discrimineren (geen eﬀect hebben op stimulatie TM);
- geen conflict kunnen bevatten (want dan is het per definitie geen TM);
- onzichtbaar TM stimuleren (want dan is het niet te detecteren).
• Groeperen van overgebleven eigenschappen (50): als de groep hetzelfde eﬀect
heeft als elk van de groepsonderdelen ze samenvoegen tot één eigenschap.
• Schrappen van eigenschappen die zuiver bij de LG horen en niet bij de opdracht.
• Schrappen van eigenschappen die niet specifiek opdracht-gericht zijn (maar
bijvoorbeeld gaan over relatie begeleider-deelnemer en interactie daartussen).
• Overgebleven eigenschappen (14) in onderzoek opnemen als variabelen die TM’s
kunnen stimuleren:
- Complexiteit;
- Complexiteit dynamiek (groei);
- Conflict in taak;
- Gerichtheid taak;
- Leerbaarheid;
- Moeilijkheidsgraad;
- Identiteit leergemeenschap (opwekken of zichtbaar maken);
- Product (besluit, cognitief, fysiek);
- Sociaal resultaat (openheid, kennismaking, motivatie, moraal);
- Autonomie bij taak (organisatorisch/procedureel);
- Belang/beloning taak;
- Risico taak;

- Tijdsdruk/urgentie taak;
- Vriendschap gelegenheden.
8. Meetbaarheid TM bepalen
• Moet zichtbaar zijn (dus: gedrag/uiting nodig om detectie mogelijk te maken);
• Moet observeerbaar zijn voor onderzoeker (dus: in een LG-sessie).
9. Omvang opdrachten in LG en LG-sessie bepalen:
• macro-opdracht voor gehele LG (kan maanden lopen): zijn buiten scope want
alleen LG-sessies worden bezocht;
• meso-opdracht voor een sessie van een LG;
• micro-opdracht gedurende een sessie van een LG.
10.Indiﬀerentie voor aanbodkanaal van Opdracht uitwerken (verbaal opgedragen,
papieren opdracht, vraag-opdracht), waardoor het kanaal er niet toe doet (dit levert
een variabele uitsluiting op om onderzoek uitvoerbaar te houden).
11.Indiﬀerentie van een opdracht-serie uitwerken: alleen de opdracht direct voor het
opgetreden TM wordt onderzocht, terwijl het waarschijnlijk is dat een opdrachtserie nodig is om dan de laatste opdracht in die serie het TM te laten opwekken (dit
levert een variabele uitsluiting op om onderzoek uitvoerbaar te houden).
Vanaf deze voorbereidingen is de complexiteit rondom de opdracht beperkt tot 14
mogelijk TM-stimulerende-eigenschappen, een praktische definitie van TM en
daardoor zijn TM’s te detecteren bij de deelnemer. Plus ontdaan van eﬀecten
leeromgeving (LG in dit geval). Hiermee is het onderzoek praktisch uitvoerbaar.
12.Observeer LG-sessies
• Detecteer TM’s;
• Interview deelnemer op eigenschappen opdracht die stimuleerden;
• Interview begeleider op eigenschappen opdracht die ingebracht waren om te
stimuleren;
• Onderzoek sessie-documentatie op opdracht-eigenschappen die zichtbaar zijn.
13.Zoek patronen in verzamelde data over opdracht-eigenschappen
• frequentie-patroon (welke eigenschappen worden het meest aangewezen).
14.Herbeoordeel de meest gevonden eigenschappen (7) op verbinding met Opdracht
en schrap alsnog degene die hoofdzakelijk LG-verbonden zijn (3) of niet ter zake
doen (1). De drie opdracht-eigenschappen die TM’s sterk stimuleren zijn dan:
• Gerichtheid op zelfreflectie en assistentie bij zelfreflectie;
• Conflict in de opdracht (met name persoonlijke waarden-conflicten);
• Moeilijkheidsgraad.
Hierna volgt het beroepsproduct dat uit het onderzoek afgeleid kan worden.
15.Restant eigenschappen (3) omzetten naar een simpele instructie voor begeleider
hoe deze in te vlechten in het ontwerpen/aanbieden van meso- en microopdrachten aan een LG-sessie met (jong)volwassenen.
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CONVERSIE VRAAG ➠ OPDRACHT
HOE WORDT DOOR EEN DEELNEMER EEN VRAAG VAN DE
BEGELEIDER OMGEZET NAAR EEN OPDRACHT
Vraag wordt opdracht
De begeleider stelt een vraag, maar daar gaat vaak een
opdracht achter schuil. Veel van de opdrachtinformatie is
impliciet en wordt door de deelnemer zelf ingevuld.
Een praktische blik op de conversie van vraag naar
opdracht is het WWWWWH-gereedschap dat wordt
gebruikt om een situatie te duiden. Het wordt bijvoorbeeld
ingezet in de journalistiek om berichten compleet (en
daarmee begrijpelijk) te maken. Maar ook bij
procesontwerp wordt het gebruikt om het proces compleet
uit te werken en daarna te kunnen implementeren door
middel van de complete beschrijving.
WWWWWH

•
•
•
•
•
•

Wat moet ik doen?
Wie vraagt dit aan wie?
Wanneer moet het gedaan worden?
Waar moet het uitgevoerd worden?
Waarom moet het gedaan worden?
Hoe moet het uitgevoerd worden?

Acceptabel
Na het omzetten van de vraag naar een opdracht wordt
door de deelnemer ook nog ingeschat of de opdracht
geaccepteerd wordt.

Voorbeeld
Uit het voorbeeld van “Wie heeft er vragen?” kan de
volgende WWWWWH-afleiding gemaakt worden: De
begeleider (wie) wil dat deelnemers (wie) hun verzamelde
vragen (wat) meedelen aan de groep (wie) en wel nu
meteen (wanneer) en hier in deze sessie (waar). Met
handopsteken wordt het woord gevraagd (hoe) en het doel
is om samen antwoorden te vinden zodat de vraagsteller
weer verder kan (waarom).
Afhankelijk van “wie” het vraagt, zal de opdracht meer of
minder gewicht krijgen. Ook het “waarom” zal meer of
minder druk zetten op de bereidheid de opdracht uit te
voeren. Als het “hoe” niet duidelijk is, kan het uitvoeren van
de opdracht stilvallen totdat er een interventie komt van de
begeleider of de tijd dat er niks gebeurt begint op te vallen
en iemand start.
Vragen zijn kort en krachtig
Een vraag van vier woorden bevat daarmee een duidelijke
opdracht voor de deelnemers in de leergemeenschap.
Van een vraag overstappen naar een opdracht
Als de vraag niet goed wordt omgezet - en dat merkt de
begeleider doordat het zichtbaar wordt welke opdracht de
deelnemers denken te hebben gekregen zodra ze die gaan
uitvoeren - dan is er meer uitleg nodig. Dan was een vraag
stellen niet de juiste aanpak en wordt door de begeleider
de vraag omgezet naar een opdracht en alsnog verstrekt.
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EVIDENCE-INFORMED ONDERBOUWING
EIGENSCHAPPEN OPDRACHT EN VERZAMELEN
TALENTMOMENTEN
Eigenschappen opdracht

Deze aanpak leverde een reductie op van ruim 70% (van
ruim 50 naar veertien).
Talentmoment bij deelnemers

Deze aanpak leverde een reductie op van 80% (van
ongeveer 250 naar ruim 50).

Het talentmoment wordt tijdens de sessie gedetecteerd
door de onderzoeker, door de sessie en de deelnemers te
observeren. Een talentmoment is mogelijk als een
opdracht is verstrekt waar de deelnemers mee aan de slag
zijn gegaan (Veenker, 2017). Het talentmoment wordt
waargenomen op basis van een uitging (hoorbaar of
zichtbaar) van een deelnemer. Na de sessie wordt met
behulp van een vragenlijst (op basis van Van Swet, 2017)
geverifieerd of de deelnemer zelf meende een
talentmoment te hebben meegemaakt. De 14 mogelijke
eigenschap(pen) van de opdracht wordt met behulp van
de vragenlijst uitgevraagd aan de deelnemer en als
nominale binaire variabele verwerkt (kan wel of niet
voorkomen). Eerst wordt geverifieerd of de opdracht de
bron was van het talentmoment, zo ja, dan wordt
uitgevraagd welke eigenschap(pen) het talentmoment
hebben opgewekt.

Reduceerslag 2 (samenvoegen en schrappen)

Ontworpen talentmomenten bij begeleider

• Samenvoegen van groepen van eigenschappen tot enkel de groep als eigenschap,

Als een opdracht talentmomenten opwekte bij
deelnemers, dan wordt aan de begeleider een vragenlijst
(op basis van Van Swet, 2017) aangeboden die uitvraagt of
het de bedoeling was talentmomenten op te wekken (en
hoeveel dan) en welke van de 14 eigenschap(pen) in de
opdracht mee ontworpen zijn om die talentmomenten te
stimuleren.

Literatuur is gebruikt voor het verzamelen van eigenschappen van opdrachten, met name Kim & Soergel (2005) en
Veenker (2017). Deze studie leverde ongeveer 250
eigenschappen op. In twee reductieslagen is het aantal
eigenschappen teruggebracht naar veertien. De
reduceerprincipes zijn toegepast in een knock-out
werkwijze: zodra één principe van toepassing was, is de
eigenschap geschrapt en niet verder beoordeeld.
Reduceerslag 1 (selecteren)
• Eigenschap discrimineert niet (aanwezig of afwezig zijn van de eigenschap heeft
geen invloed op kans op voorkomen van talentmomenten);

• Eigenschap heeft geen conflict(kans) in zich (een conflict is een voorwaarde voor het
optreden van een talentmoment volgens Veenker (2017));

• Eigenschap levert onzichtbaar talentmoment op (niet detecteerbaar tijdens de
sessie).

•

•

als de groepsonderdelen niet separaat anders doorwerken in talentmomenten
opwekken. De groep conflicten is samengevoegd tot “Conflict”.
Schrappen als de eigenschap al ingebracht wordt door de eigenschap(pen) van de
leergemeenschap en de taak deze vanzelf overerft. De eigenschap “Verbondenheid”
is een kern van de leergemeenschap en daarmee niet bijzonder aan een opdracht in
zo’n leergemeenschap.
Schrappen van alle eigenschappen die niet zuiver bij de taak horen (maar
bijvoorbeeld over de relatie taak-uitvoerder of over de uitvoerder gaan).
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VRAAGSTUK IN DIT ONDERZOEK
Context

Deelvragen

Eigen eerder uitgevoerd onderzoek onderzocht het
verband tussen het aantal opdrachten dat aangeboden
werd en de motivatie van de deelnemers in een
leergemeenschap. Er werd geen significant verband
gevonden. Echter, in dat onderzoek werd een sterk signaal
zichtbaar dat de eigenschappen van de opdracht de
motivatie en het leereﬀect sterk lijken te verhogen.

• Welke van de 14 opdrachteigenschappen worden door

Dit afstudeeronderzoek is daarmee een vervolgonderzoek
om duidelijk te krijgen welke eigenschappen die
stimulerende eﬀecten sorteren.
Het ontwerpen van opdrachten is een leergemeenschap
van groot belang, maar een relatief onderbelicht aspect
ervan (Cremers, 2016). Aandacht gaat juist uit naar de –
kwaliteit van – de begeleider. Die begeleider is essentieel,
maar met een goed ontworpen opdracht net zo goed een
sterke sessie geboden worden (Kim & Soergel, 2005).
Hoe een opdracht voor een leergemeenschap goed
ontworpen kan worden, is een onderbelicht onderwerp
(Kim & Soergel, 2005) terwijl de opdracht van hoge
kwaliteit moet zijn (Puig-Gutiérrez & Cruz-Guzmán, 2017).
Dit probleem voor de begeleider van een leergemeenschap of de ontwerper van opdrachten voor een
leergemeenschap, vormt de aanleiding van dit onderzoek.
Onderzoeksvraag
Welke eigenschappen van opdrachten stimuleren
talentmomenten in een sessie van een multidisciplinaire
leergemeenschap van (jong)volwassenen?

de deelnemer en de begeleider aangewezen als
stimulerend voor een talentmoment?

• Welke van de 14 opdrachteigenschappen worden in de
documentatie van een leergemeenschapssessie
gevonden?

De tweede deelvraag gaat niet zozeer over de opdracht,
maar onderzoekt hoe (of) de ontwerper van de opdracht in
de eigenschappen van de opdracht rekening houdt met
het multidisciplinaire karakter van de leergemeenschap
(dat alle deelnemers anders zijn).
Leergemeenschap en hoog-diversiteit
Het ontwerp van de opdracht dient bestand te zijn tegen
de hoge diversiteit die in leergemeenschappen veel
voorkomt, waarbij ipsatief wordt beoordeeld wat de
progressie van elke deelnemer is (Bielaczyc & Collins,
1999). Er is geen collectieve norm waar een ieder aan
gemeten worden bij het uitwerken van een opdracht, alles
is juist een individueel leerpad met een individueel
rendement (Bielaczyc & Collins, 1999) (Cremers, 2016).
Daarnaast zijn leergemeenschappen een belangrijke
toevoeging in het onderwijs aan de klassikale manier van
lesgeven, die sterk groeit (Hanzehogeschool, 2016).
Dit alles maakt het belang van het onderzoek goed
duidelijk.
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BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING
Leergemeenschapsopdrachten
Voor de opdrachten die aan deelnemers wordt gegeven,
zowel de overkoepelende macro-opdracht van de
leergemeenschap als de meso- en micro-opdrachten
tijdens sessies van de leergemeenschap, is het belangrijk
dat er minstens één oplospad bestaat (Carruthers, Stege,
& Masson, 2018). De oploskans mag laag zijn, maar niet
nul. Daarbij is het niet nodig dat dit oplospad makkelijk
compleet gevonden wordt en dan foutloos wordt afgelegd,
fouten maken is juist een onderdeel van het leren. Wel
dienen de omstandigheden en de geboden hulpmiddelen
afdoende te zijn om de opdracht te kúnnen oplossen
(Carruthers, Stege, & Masson, 2018). Dit alles omdat
volgens Carruthers (2018) het werken aan onoplosbare
vraagstukken blijvend demotiveert (ook later bij nieuwe
opdrachten die wel oplosbaar zijn).
Veelal zullen de opdrachten tegelijkertijd een cognitiefconstructivistisch leerdoel hebben als wel een sociaalconstructivistisch leerdoel. Dit is volgens Bielaczyc en ook
Johnson een belangrijk argument voor het inzetten van
een leergemeenschap, omdat het absorberen van sociaalconstructivistische kennis en het (her)construeren daarvan
een leergemeenschap (sociale groep) vergt. Het cognitief
leren wordt volgens Cremers (2016) versterkt als:
• De context en de opdracht realistisch (authentiek) zijn;
• Zelfbeschikking en eigenaarschap van het leren wordt
geboden.

Daarmee brengt het leren leren in een leergemeenschap
intelligente beginnelingen voort (Bielaczyc & Collins,
1999), die dat ook van zichzelf weten en dan door zullen
willen gaan met een leven lang leren.
Dit inzicht versterkt hun talentontwikkling.
Talentontwikkeling
Vanuit het perspectief van complexe dynamische
systemen kan gedacht worden alsof de leergemeenschap
in rust verkeerd, totdat deze een opdracht krijgt
aangeboden die moet worden uitgevoerd. Alles wat er
gebeurt tijdens de uitvoering van de opdracht en alles wat
er door geleerd wordt, is het gevolg van het opleggen van
de opdracht en met het op gang brengen van het proces
binnen de leergemeenschap (Bonsaksen & Eirum, 2015).
Niettemin is het verstrekken van de opdracht door de
begeleider met daarin als kern een conflict, het startpunt
(Veenker, Steenbeek, Dijk, & Geert, 2017).
Na analyse van de data wordt aannemelijk dat talentmomenten sterk gestimuleerd wordt door opdrachten met
één of meer van de volgende drie eigenschappen:
• Gerichtheid op zelfreflectie en assistentie bij zelfreflectie;
• Conflict in de opdracht (met name persoonlijke
waarden-conflicten);
• Moeilijkheidsgraad.
Hiermee versterkt de opdracht de talentontwikkeling van
de deelnemers.
15

VERANTWOORDING BIJDRAGE ONDERWIJSPRAKTIJK
Recapitulatie bevindingen onderzoek

Andere bevindingen

De data laat zien dat zowel begeleiders als deelnemers
een aantal eigenschappen van de opdrachten aanwijzen
als stimulans van een talentmoment. Met name de
zelfreflectie-, assistentie- en groepsreflectiegerichtheid van
een opdracht stimuleren. Daarnaast is een conflict nodig,
in een of andere vorm, om het denken aan te zwengelen,
waarbij de opdracht niet te makkelijk oplosbaar mag zijn.

Sterke opdrachten kunnen een gemiddelde begeleider
goed compenseren, zo lijkt.

Het is opmerkelijk dat het met name de micro-opdrachten
zijn (een vraag of doorvraag die wellicht maar een paar
minuten tijd neemt in een hele sessie) die stimuleren tot
een talentmoment. Een verklaring daarvoor kan zijn dat dit
onderzoek de opdracht die direct voorafgaand aan het
talentmoment liet beoordelen door de deelnemers en
begeleiders. Dat een meso-opdracht in de praktijk vaak uit
een serie micro-opdrachten bestaat is daarmee
genegeerd, waardoor het ontstaan van het talentmoment
haast vanzelfsprekend gekoppeld wordt aan een microopdracht in zo’n serie.
Opvallend is daarnaast dat een goed ontworpen mesoopdracht vrijwel de gehele populatie deelnemers in de
leergemeenschap tot een talentmoment bracht.
Hiermee kan de begeleider van een leergemeenschap
talentmomentstimulerende opdrachten ontwerpen en
inzetten.
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VERANTWOORDING BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING
VAN DEELNEMER EN DIVERSITEIT VAN DE
LEERGEMEENSCHAP (GROEP)
Persoonlijk leerpad deelnemer leergemeenschap
Opvalt dat door deelnemers veel eigenschappen genoemd
worden als bijdrage, wat gezien wordt als een aspect van
het persoonlijke leerpad dat elke deelnemer loopt. Doordat
leergemeenschappen ipsatief beoordeeld worden (de groei
van de deelnemer en niet een collectieve norm) is dit
individualisme in het leren geen probleem. Dat wordt het
wel als een leergemeenschap te sterk in het reguliere
onderwijs geplaatst wordt, waar een collectieve norm
vanzelfsprekend is.
De bevestiging van de hypothesen geeft aan dat
voorgaand onderzoek – in de module Opbrengsten – de
juiste indicatie gegeven heeft: niet zozeer de hoeveelheid
opdrachten maar de eigenschappen van de opdrachten
stimuleren het leren en het meemaken van talentmomenten. Er worden geen alternatieve verklaringen voor
de resultaten van dit onderzoek gezien.
Complicaties in het onderzoek
Talentmomenten als meetpunt introduceren wekt twee
complicaties op.
Ten eerste is er een simpele definitie nodig om het
voorkomen van een talentmoment te kunnen uitvragen aan
deelnemers en begeleiders die geen Master T&D context
kennen. De versimpeling doet af aan de rijkheid van het
talentmoment zoals beschreven door Veenker (2017).

Ten tweede blijkt voor begeleiders (docenten) de term
talentmoment een nieuw meetpunt te vormen om hun
sessie (les, workshop) te beoordelen. Dit terwijl ze de term
niet kenden, er in de voorbereiding geen rekening mee
hebben gehouden en er nu een observator zit die daar wel
naar zoekt.
Talentmomenten stimuleren
Over het stimuleren van talentmomenten bestonden twee
sterk verschillende meningen.
Voor de begeleiders van leergemeenschappen die de
term talentmoment niet kenden bleek het stimuleren ervan
interessant. Zeker na het uitleggen van de – versimpelde –
definitie ervan leek ze het stimuleren van talentmomenten
via opdrachten – als dat ook vragen mochten zijn – een
goed idee.
Voor een docent/expert van de Master T&D was het
stimuleren van talentmomenten een onnatuurlijke
gedachte, want ze ontstaan toevallig en zijn niet
voorspelbaar. Dit omdat de interactie tussen deelnemer en
andere dingen (begeleider, opdracht, andere deelnemers,
omgeving) in het complex dynamische systeem dat een
leergemeenschapssessie is, niet voorspelbaar is.
Stimuleren maar niet garanderen
Dit onderzoek geeft aan dat bepaalde eigenschappen van
de opdracht de kans op een talentmoment bij
(jong)volwassenen wel vergroot, maar niet garandeert.
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OPBRENGSTEN EN IMPLICATIES
OPBRENGSTEN EN IMPLICATIES VOOR HET DIDACTISCH
HANDELEN
Opbrengsten
Op basis van de resultaten van het onderzoek is het
aannemelijk dat talentmomenten sterk gestimuleerd
worden door opdrachten met één of meer van de
volgende drie eigenschappen:
• Gerichtheid op zelfreflectie en assistentie bij zelfreflectie;
• Conflict in de opdracht (met name persoonlijke
waarden-conflicten);
• Moeilijkheidsgraad.
Maar dit is alleen van toepassing in een
leergemeenschap. Betreft het geen leergemeenschap,
dan dienen de volgende eigenschappen ook te worden
overwogen om mee te ontwerpen in de opdracht:
• Coöperatief leren;
• Realistische opdracht;
• Zelfbeschikking;
• Eigenaarschap;
• Cognitieve autonomie;
• Sociaal resultaat;
• Identiteit leergemeenschap;
• Vriendschap gelegenheid.
De acht eigenschappen worden in een leergemeenschap
al in de leeromgeving verwerkt en hoeven dan niet ook in
de opdracht mee ontworpen te worden.

Implicaties didactisch handelen
Zonder omvangrijke opleiding kan een begeleider
opdrachten ontwerpen die talentmomenten stimuleren.
Naast de leermomenten die het uitwerken van de opdracht
zelf al opwekt, komt er dan een vergrote kans op
talentmomenten bij.
De begeleider dient wel scherp te zijn op zich nog
ontwikkelende talentmomenten tijdens de sessie, waarbij
de deelnemer onbegrip toont, gefrustreerd raakt of gedrag
begint te vertonen te willen ophouden met de opdracht.
Want het vinden van de oplossing van de opdracht is
expres niet makkelijk gemaakt, zodat het leren via een dal
naar een succes verloopt. In dat dal kunnen er in de groep
die de opdracht uitvoert ook makkelijk conflicten ontstaan.
Juist op de momenten dat het de deelnemers tegen lijkt te
zitten, komen de vaardigheden van de begeleider rondom
doorvragen en scaﬀolden in beeld. Want een conflict over
het uitvoeren van de opdracht is een prima aanleiding voor
een extra opdracht om dat conflict eerst op te lossen. En
als er frustratie klinkt uit een groep is met enkele
diagnose-vragen van de begeleider goed te bepalen met
welke tussenstap de groep wel verder kan komen. Dit
scaﬀolden van de originele opdracht is niet goed vooraf uit
te werken, want het hangt af van de groep die de opdracht
uitvoert.
Feitelijk is de begeleider in staat om de individuele groei
van elke deelnemer nu te begeleiden naar een optimum.
Dat dit gaat via horten en stoten is normaal (is goed).
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