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Kort Nieuws

Brief Sander Dekker
Sander Dekker, staatssecretaris van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap, stuurde 10 maart een brief naar de Tweede Kamer. In deze brief staat een plan 

van aanpak omtrent toptalenten. Dekker schrijft dat veel kinderen aangeven zich soms 

of zelfs altijd te vervelen op school. Hij gaat zich daarom inzetten voor meer uitdagend 

onderwijs, bijvoorbeeld door verrijken of verdiepen. Daarnaast wil de staatssecretaris 

flexibeler omgaan met scholen die hun leerlingen op innovatieve wijze willen uitdagen en 

daarbij last hebben van de wet- en regelgeving. Alle maatregelen en de gehele brief zijn 

te vinden op de site van de rijksoverheid.

Faillissement Leonardostichting
Op 4 maart 2014 is de Leonardostichting failliet verklaard. Veel scholen keerden de 

organisatie de rug toe omdat ze vonden dat de financiële bijdrage niet meer in ver-

houding stond tot de begeleiding die geboden werd. Daarmee komt een einde aan 

een organisatie die veel betekend heeft voor het hoogbegaafdenonderwijs in Neder-

land. In de praktijk zal er door dit faillissement echter niet veel veranderen. De acti-

viteiten zijn al in 2011 overgeheveld naar de nieuwe stichting: Educate2XL. Directeur 

Natasha Vranken liet in een tweet weten dat het verdwijnen van de stichting geen 

gevolgen heeft voor het Leonardo-onderwijs.

SlimmerIQen
RTL Late Night zond op 6 maart een promo uit voor het nieuwe programma ‘SlimmerIQen’, waarin Peter van der Vorst op zoek zal 

gaan naar ‘Het slimste kind van Nederland’. De reacties waren niet onverdeeld positief, maar op 23 maart licht Van der Vorst in een 

column het programma toe. De rode draad wordt de wedstrijd, maar daarnaast gaat hij op bezoek bij kinderen en hun ouders om 

te vragen naar de voor- en nadelen zijn van een hoge intelligentie. Wanneer de eerste aflevering wordt uitgezonden was op moment 

van schrijven helaas nog niet bekend. 

Social Science Lab
In plusklassen en plusgroepen kunnen kinderen vaak leuke proefjes doen, op bezoek in 

een ziekenhuis of lekker de natuur in. Maar vanaf mei kunnen kinderen zich ook met so-

ciale onderwerpen bezighouden. Edu-en-ik start in Utrecht met het ‘Social Science Lab’, 

waar kinderen zélf het antwoord kunnen vinden op vragen als: ‘Kun je goed luisteren 

wanneer je tv kijkt?’ en ‘Zijn kinderen sneller bang dan volwassenen?’. Na afloop van de 

negen bijeenkomsten krijgen ze zelfs hun eigen wetenschappelijke tijdschrift mee!

Vroege indicator van talent
Meer dan twintig jaar lang volgden Har-

rison Kell en zijn collega’s extreem be-

gaafde mensen. Ze vonden deelnemers 

door toelatingstesten voor universitei-

ten (de SAT’s) af te nemen bij dertien-

jarigen. Ze zochten daarbij niet naar de 

beste 1% van de deelnemers, maar naar 

de beste 1 op 10.000. Een bijzonder on-

derzoek dus, met bijzondere resultaten. 

Kinderen die al zo vroeg exceptioneel 

hoog scoorden op wiskunde en/of be-

grijpend lezen bleken ook later in het 

leven uitmuntende prestaties neer te 

zetten, zowel op wetenschappelijk als 

op bijvoorbeeld creatief gebied. (Kell, 

Lubinski en Benbow, 2013)
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