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Redactioneel
Bent u ook wel eens nieuwsgierig naar wat uw 
kind toch al die uren achter de PC doet? Of waar 
één van uw leerlingen toch al die informatie voor 
dat geweldige werkstuk vandaan heeft gehaald? 
Jongeren hoeven tegenwoordig geen enorme 
whizzkids te zijn om toch heel wat vaardiger te 
zijn met de computer dan hun ouders en/of leer-
krachten. Dat biedt mogelijkheden, maar schept 

ook problemen. Geweldig natuurlijk dat een leerling een schat van 
informatie kan vinden op het internet, maar wat als hij deze bron 
alleen gebruikt om een prima werkstuk exact te plagiëren? Fijn 
dat zoonlief graag urenlang games speelt, maar heeft hij nog wel 
vrienden? 
De redactie van Talent vond het tijd om eens te gaan kijken naar 
het effect van alle nieuwe informatie- en communicatietechno-
logieën op hoogbegaafde jongeren. Juist hoogbegaafde jongeren 
zouden toch de mogelijkheden van internet e.d. uitputtend moe-
ten weten te benutten, dachten wij. In de praktijk (en ook in 
de theorie) bleek er niet zoveel terug te vinden van de combi-
natie hoogbegaafdheid en gebruik van nieuwe media. We lieten 
ons hierdoor niet uit het veld slaan en vonden een hoogbegaafde 
gamer die bereid was om inzicht te geven in zijn belevingswereld. 
Met een geruststellende boodschap voor de ouders: gamen is ei-
genlijk heel sociaal.
Redactielid Joost de Maaré ging op onderzoek binnen haar eigen 
school, het Stedelijk Gymnasium te Utrecht. Haar doel was het 
vinden van tips om leerlingen te helpen het internet te gebruiken, 
maar niet te misbruiken. Zij vond dat soms de leerlingen de docen-
ten te vlug af zijn, maar dat het soms ook andersom is. 
Daarnaast werkte Talent mee aan een onderzoek over cyberpes-
ten. Het aantal aanmeldingen van hoogbegaafden was helaas te 
laag om deze factor mee te nemen in het onderzoek. Toch kwa-
men er resultaten uit het onderzoek die nuttig zijn voor ouders 
én leerkrachtenk. Op pagina 17 vindt u bijvoorbeeld welk type 
maatregelen zoden aan de dijk zet bij het voorkomen dat een kind 
betrokken raakt bij cyberpesten. En misschien vermoedde u het al, 
maar wist u dat striktheid heel belangrijk is?
Bamber Delver, mede-auteur van het boek ‘WIFI-generatie’, schreef 
deze keer de gastcolumn. Als u nog niet uitgelezen bent na dit 
nummer van Talent, dan kunt u het boek bestellen dat Bamber in 
samenwerking met Liesbeth Hop schreef mét korting (kijk voor de 
lezersaanbieding op pagina 19). 
Inmiddels zijn wij wel heel nieuwsgierig geworden naar uw erva-
ringen met hoogbegaafde jongeren en de ‘cybersfeer’. Via de web-
site www.tijdschrift-talent.nl horen wij graag uw anekdotes.

Priscilla Keeman
Hoofdredacteur Talent

Multimedia en de 
WIFI-generatie

De invloed van moderne communica-
tietechnologie op de ontwikkeling van 
jongeren gaat nog verder dan kennis, 
wijsheid en vaardigheden. Het gaat 
ook over attitudes, over hoe jongeren 
in het leven staan en hoe ze hun plek 
zoeken in de samenleving. 
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Cyberpesten

Psychologe Trijntje Völlink bege-
leidde het onderzoek naar betrok-
kenheid bij cyberpesten onder 
jongeren. ‘Ik denk dat kinderen 
vaak onderschatten wat het effect 
van cyberpesten kan zijn.’

Dagboek van een 
gamer

De 13-jarige Sander van Velze is 
een kind van deze tijd. Speciaal 
voor Talent hield hij tijdens zijn 
vakantie een ‘game-dagboek’ bij. 
‘Tijdens het gamen ben je met 
veel meer bezig dan een opper-
vlakkige toeschouwer zal zien.’

OBS La Res

Begaafdheidsprofielschool OBS 
La Res in Enschede gaat uit van 
de meervoudige intelligenties 
van Gardner. Directeur Monique 
Rosens: ‘Door de herstructure-
ring van onze wijk hebben wij 
ons aanbod meer divers moeten 
maken. We zijn sterk geworden 
in onderwijs op maat.’

Praktijk 8
Redactielid van Talent, Joost de Maaré, ging op onderzoek binnen het Utrechts Stedelijk Gymnasium naar het kunnen 
en kennen van de nieuwe media onder docenten en leerlingen.

Reportage  10
Een dagje Artis met de Leonardoklas van de Burgemeester Amersfoordtschool te Badhoevedorp. ‘Gaan we nog naar de 
haaien?’

Interview Uitblinker sr 24
Nobelprijswinnaar Paul Crutzen kijkt terug op zijn leven en carrière. ‘Ik ben een gelukkig mens geworden, zij het na 
een moeilijk begin.’
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