
Ruimte geven
Ooit gehoord van Jacob Barnett? De kans is klein. Alhoewel! Ja-

cob is een heel bijzonder Amerikaans wonderkind. Al snel hadden 

zijn ouders door dat Jabob anders was. Toen op tweejarige leeftijd 

bij hem autisme werd vastgesteld, zagen zijn onderzoekers en 

begeleiders ook dat hij extreem intelligent was. Hij kreeg thuison-

derwijs en volgde een eigen programma. Op negenjarige leeftijd 

bouwde hij een reeks wiskundige modellen die gebaseerd waren 

op de relativiteitstheorie van Einstein. Inmiddels is Jacob zestien 

jaar oud en studeert hij al zes jaar aan de universiteit. Een profes-

sor van Princeton heeft zijn werk beoordeeld en zegt dat we hier 

een Nobelprijswinnaar in de dop hebben. 

Maar waarom vertel ik je dit? Kijk op https://www.youtube.com/

watch?v=Uq-FOOQ1TpE, even googlelen via Jacob Barnett en  

TedxTeen kan ook, en je krijgt een geweldig YouTube-filmpje te 

zien. Pas dan ervaar je in levende lijve waarom je kinderen de 

ruimte moet geven. En als je hen die ruimte geeft dan kunnen er 

prachtige dingen uit komen. Heerlijk om te zien. 

Niet iedereen is zo slim als Jacob. Maar wel heeft iedereen recht 

op zijn eigen leerlijn. Dat vindt ook Jasper Rijpma. Hij is Leraar 

van het Jaar en werkt op het Hyperion Lyceum in Amsterdam 

Noord. Daar hielp hij mee met het opzetten van Bureau V. Ook 

Bureau V biedt leerlingen de ruimte om hun eigen talenten te 

ontdekken en op een eigen manier te leren. Deze Talent opent 

met een interview met deze bevlogen en creatieve leraar.  Veel 

leesplezier.

Frank Stienissen
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Discipline en Creativiteit

‘Chinezen zijn succesvol in het afleg-
gen van examens. Amerikanen zijn 
succesvol in het creëren van kennis.’ 
Dr. Quanyu Huang is een expert in 
Chinees-Amerikaanse vergelijkingen 
op het gebied van cultuur en onder-
wijs. In zijn nieuwe bestseller The hy-
brid tiger: Secrets of the extraordinary 
success of Asian-American kids legt hij 
uit hoe dat komt.

Op de bres voor talent

De vereniging ECHA (European Coun-
cil for High Ability) Nederland bestaat 
uit ECHA-specialists of gifted educa-
tion.  Degelijk opgeleide professionals 
die graag zien dat getalenteerde jonge 
mensen ‘tot volle wasdom kunnen 
komen en zij een betekenisvol, zin-
gevend en verbonden leven kunnen 
leiden vanuit vrijheid, eigen kracht en 
zelfregie.’ Een interview met de twee 
nieuwe bestuursleden: Lilian Snijders 
en Lineke van Tricht.

Hersens laten kraken

Openbare basisschool De Singel in 
Schiedam startte zo’n zeven jaar ge-
leden met een beleidsplan voor on-
derwijs aan hoogbegaafde leerlingen. 
Inmiddels zijn ze een aspirant hoog-
begaafdheidsprofielschool. Hoogbe-
gaafdencoördinator Tjeerd van den 
Berg en directeur Inge Werneke bie-
den getalenteerde leerlingen extra 
aandacht. ‘De kunst is om de her-
sens laten kraken’, zegt Van den Berg.  
‘Uhhh… is een mooi moment.’

22 Alex Tess Rutten laat hoogbegaafd zijn achter zich

Niet lang geleden sprak Alex Tess Rutten (21) nog op heel veel evenementen. Nu twijfelt 

ze over een interview met Talent. Omdat ze veel last heeft gehad van het stempel hoog-

begaafd, wil ze zich er liever niet mee afficheren. ‘Ik heb de switch gemaakt van ‘bijzon-

der’ naar ‘gewoon gelukkig’. Een interview.

28 Leren plannen

‘Onze Sophie heeft 550 op de CITO-Eindtoets en kan zo naar het gymnasium. Maar ik 

maak me zorgen, want ze kan totaal niet plannen. Hoe moet dat straks op het voortgezet 

onderwijs? Op school besteden ze hier geen aandacht aan, hoe moet ze dat nou ooit 

leren?’ vraagt een ongeruste moeder. Inge Slaats weet raad.
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