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Tekst 4

Wat is slim?

(1) Bij mijn overburen werd een 
steiger gebouwd door een stel sterke 
mannen. Ze riepen elkaar toe in een 
mengsel van Nederlands en Pools. Ik 
stelde me voor dat ik een van hen 5 

zou zijn. Zo’n beroep zou volgens 
mijn vader mijn lot zijn als ik niet 
wilde leren, als ik mijn talenten niet 
zou gebruiken. De vraag die me altijd 
is blijven prikkelen, is wat dan de rol 10 

van talent of capaciteiten is en wat 
die van gerichte training en opleiding 
is in iemands carrière? 
(2) Willem-Alexander kreeg de 
boodschap mee dat hij onze koning 15 

moest worden. Ik ken de gemeten 
intellectuele capaciteiten van Willem-
Alexander op jonge leeftijd niet, maar 
vanuit een ander milieu was hij 
misschien een prima steigerbouwer 20 

geworden. Hij heeft een stevig lijf, is 
vlot in de omgang en zou zich dus 
vast wel staande kunnen houden in 
een ruige omgeving. Ooit dachten we 
dat het IQ een tamelijk vast gegeven 25 

was en dat vooral talent bepaalde 
hoe hoog je zou eindigen. We weten 
inmiddels dat gerichte oefening de 
intellectuele, fysieke of artistieke 
prestaties (en het gemeten IQ) flink 30 

doet toenemen. Training maakt 
brains. 
(3) In het onderwijs hebben docenten 
een cruciale rol. Zoals de godin 
Aphrodite het standbeeld dat 35 

Pygmalion had gemaakt, tot leven 
bracht, zo kunnen docenten 
bepalend zijn voor de carrière van 
hun leerlingen. Onderzoek van de 
gerenommeerde Amerikaanse 40 

psychologe Carol Dweck leert ons, 
dat veel docenten denken dat de 

prestaties van leerlingen vooral 
voortkomen uit de aangeboren 
intellectuele vermogens. Deze 45 

opvatting, meer of minder bewust 
aanwezig, zit in het taalgebruik van 
docenten en beïnvloedt de werk-
houding van leerlingen. Als een 
docent, al is het onbewust, laat 50 

merken dat de capaciteiten van een 
leerling niet toereikend zijn, dan zal 
die leerling deze boodschap vertalen 
in een geringere inspanning. De 
leerling denkt al snel dat hij het niet 55 

kan of er geen aanleg voor heeft met 
als gevolg dat hij zich niet inspant. 
(4) We weten uit hersenonderzoek 
dat IQ ontwikkelbaar is. De hersenen 
werken als een soort spier. Ze wor-60 

den sterker door gerichte inspanning. 
Dweck toont in haar onderzoek aan 
dat docenten die hiervan overtuigd 
zijn en deze overtuiging ook tegen-
over leerlingen uiten, deze leerlingen 65 

veel sterker motiveren tot inspanning 
dan docenten die ervan uitgaan dat 
talent bepalend is. De verschillen in 
prestaties van leerlingen als gevolg 
van deze andere overtuiging van een 70 

docent lopen op tot ruim 40 procent. 
Leerlingen moeten inzien dat 
gerichte oefening leidt tot prestatie 
en dat teleurstellingen op dat pad 
erbij horen. Einstein, Michael Jordan 75 

en Oprah Winfrey waren nooit zover 
gekomen als ze dat niet hadden 
geleerd. 
(5) Hadden sommige steigerbouwers 
dan jurist, bankier of leraar kunnen 80 

worden? Veel kinderen krijgen nog 
steeds van hun omgeving de 
impliciete boodschap dat hun 
vermogens beperkt zijn of dat leer-
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stoornissen hen belemmeren. Kinde-85 

ren met een hoog IQ hebben last van 
het label dat ze slim zijn (of zelfs 
hoogbegaafd). Doordat ze compli-
menten krijgen over hun slimheid 
gaan ze situaties uit de weg waarin 90 

ze kunnen falen. Ze vermijden uit-
dagingen, spelen op safe en doen 
ook geen ervaring op met teleurstel-
lingen. Harde werkers met minder 
talent winnen het daarom van talent-95 

rijke jongeren die faalangstig 
opereren. 
(6) Ons ministerie van Onderwijs wil 
excellentie stimuleren. Dan heeft het 

nog wel wat te doen. Veel excellente 100 

leerlingen lopen het risico vast te 
lopen als ze blijven denken dat 
intelligentie een aangeboren gegeven 
is. Docenten (en ouders) die deze 
opvatting onbewust overdragen, 105 

staan die excellentie meer in de weg 
dan ze zich bewust zijn. In die zin is 
het maar goed dat Willem-Alexander 
er hard voor heeft moeten werken om 
het beroep uit te oefenen dat hij niet 110 

zelf mocht kiezen. 

naar: Hans van Dijck 
uit: de Volkskrant, 24 oktober 2014 

Hans van Dijck is eigenaar van een managementbureau. 
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Tekst 4  Wat is slim? 

1p 26 Welk verband bestaat er in tekst 4 tussen alinea 1 en 2? 
Alinea 2 bevat 
A een aanleiding en een verslag van onderzoek naar aanleiding van de 

anekdote in alinea 1. 
B een constatering en een conclusie naar aanleiding van het voorbeeld 

in alinea 1. 
C een verslag van onderzoek en een constatering naar aanleiding van 

de probleemstelling in alinea 1. 
D een voorbeeld en een stelling naar aanleiding van de vraagstelling in 

alinea 1. 

2p 27 Wat is de hoofdgedachte van het tekstgedeelte dat bestaat uit alinea 3 en 
4?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden.  

2p 28 Welke twee consequenties zou het besproken onderzoek van Dweck 
blijkens alinea 3 en 4 van tekst 4 moeten hebben voor docenten?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  

“Dan heeft het nog wel wat te doen.” (regels 99-100)  
1p 29 Wat zou het ministerie van Onderwijs moeten doen om excellentie te 

stimuleren, gelet op het slot van de tekst? 
Het ministerie van Onderwijs zou moeten stimuleren dat 
A de samenleving op de hoogte gebracht wordt van de uitkomsten van 

Dwecks onderzoek. 
B docenten veel meer handelen volgens de uitkomsten van Dwecks 

onderzoek.  
C faalangstige leerlingen met een hoog IQ beter scoren dan ijverige 

leerlingen met een niet zo hoog IQ. 
D talentvolle leerlingen hun schoolloopbaan succesvol kunnen afmaken. 
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Op het gebied van talentontwikkeling is men volgens tekst 4 door 
onderzoek tot een ander inzicht gekomen. 

2p 30 Welke veranderingen zijn er ten aanzien van de gedachte achter 
succesvol zijn op school?  
Neem de cijfers uit onderstaand schema over en noteer daarachter de 
antwoorden.  

huidig inzicht inzicht volgens 
Dweck  

Je wordt excellent 
doordat  

je slim bent 1 

Intelligentie bezit je vanaf je 
geboorte 

2 

In alinea 3 van tekst 4 wordt een vergelijking gemaakt met godin 
Aphrodite en het standbeeld dat Pygmalion had gemaakt. 

2p 31 Leg deze vergelijking uit.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 

In alinea 5 wordt de vraag gesteld: “Hadden sommige steigerbouwers dan 
jurist, bankier of leraar kunnen worden?” (regels 79-81) 

2p 32 Onder welke twee voorwaarden zou blijkens alinea 5 het antwoord op 
deze vraag bevestigend zijn?  

De titel van tekst 4, ‘Wat is slim?’ is, gelet op de strekking van de tekst, op 
verschillende manieren te parafraseren. 

2p 33 Geef twee mogelijke parafrases. Geef antwoord in een of meer volledige 
zinnen. 
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tekstfragment 1  

Excellentie 

(1) Het Nederlandse onderwijs helpt kinderen hun talenten te ontwikkelen. 
Alle kinderen hebben talenten, maar een klein deel van de leerlingen 
heeft zo veel potentieel dat met de juiste stimulatie en oefening dit kind 
kan uitgroeien tot een waar toptalent. In het verleden ging de aandacht in 
het Nederlandse onderwijs vooral uit naar leerlingen met achterstanden. 
Dit blijkt ook uit internationaal onderzoek. Nederland scoort 
bovengemiddeld in internationale vergelijkingen, maar de echte top doet 
het in Nederland minder goed dan in veel andere landen. 
(2) Excellentie geniet de laatste jaren toenemende aandacht. Het is een 
thema dat in de kwaliteitsagenda’s van alle onderwijssectoren is 
opgenomen. Niet alleen moet iedereen een bepaald basisniveau halen, 
maar die kinderen die over grote talenten beschikken, moeten de kans 
krijgen om werkelijk te kunnen excelleren. Het gaat hierbij in eerste 
instantie om excellentie op cognitief vlak, maar ook excellentie op artistiek 
of sportief vlak heeft beleidsmatig de aandacht. 

naar een website van het Ministerie van Onderwijs (OCW) over actuele 
vraagstukken in het onderwijs 

In zowel tekstfragment 1 als tekst 4 is er een visie op het begrip talent te 
vinden.  

1p 34 Welke overeenkomst is er tussen beide visies op het begrip talent?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 

2p 35 Welk verschil in visie is er tussen tekstfragment 1 en tekst 4 als het gaat 
om het bevorderen van talent?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
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