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Rollen omgedraaid: leerlingen geven les op het KWC in Culemborg 

 

Spelen omgevingsfactoren een grote rol bij de ontwikkeling van het brein? En kunnen 

vrouwen echt beter multitasking dan mannen? Vragen waar bekende wetenschappers als 

Eveline Crone, Dick Swaab en Margriet Sitskoorn interessante dingen over kunnen 

vertellen. Alleen werd de rol van genoemde wetenschappers op 10 januari gespeeld door 

talentleerlingen van het KWC. Tijdens de miniconferentie “Breinkunde in het onderwijs” 

gaven zij hun leraren les. Zij hadden, bij hoge uitzondering, de kans gehad om in een 

gezelschap van volwassenen colleges Breinkunde in het onderwijs te volgen. Op 

Nijenrode hadden zij veel geleerd, onder meer over de ontwikkeling van het brein, over 

leerstoornissen en leerstrategieën, over het brein en mobieltjes/ict. 

Voorwaarde voor hun deelname aan de colleges was dat zij de informatie die ze hadden 

opgestoken zouden presenteren aan leraren en medeleerlingen. En dat deden ze, in een 

algemene inleiding en zeven workshops, op indrukwekkende wijze. Zo vertaalden Ine en 

Marjolein het college “Character building en talent” van Margriet Sitskoorn voor een volle 

klas met leraren en legden Jeger en Meike hun docenten uit wat het grote belang is van 

feedback, zowel van docent naar leerlingen als van leerlingen naar docent. Zij hadden 

daarvoor het college “What a difference a teacher makes” van René Diekstra gevolgd. 

Dat de leerlingen stuk voor stuk goed in de materie zaten bleek wel uit het feit dat zij de 

pittige vragen van hun “leerlingen” moeiteloos beantwoorden. 

 

Een week later is het de beurt aan veel jongere talent-leerlingen om op het KWC les te 

geven. De leerlingen uit de Eureka klas (talentvolle leerlingen uit het basisonderwijs) 

presenteerden wat ze de afgelopen paar maanden op de middelbare school hebben 

opgestoken. Voor een bomvol lokaal met ouders en andere familieleden werd ingezoomd 

op het leven van de Romeinen en werd bijvoorbeeld aandacht besteed aan de toiletten in 

die tijd. De leerlingen uit groep acht lieten zien dat ze de vaardigheid van het 

presenteren al behoorlijk onder de knie hebben. 

Gehuld in witte jassen mochten de (groot)ouders vervolgens hun eigen kind assisteren 

bij het destilleren van alcohol. 

Een spectaculaire slotproef betekende een mooie afsluiting van deze Eureka-ochtend. 

 

Volgende week woensdag zijn de Eureka-leerlingen weer present op het KWC, al zal voor 

de meesten gelden dat zij vrijdag 27 januari nog even langskomen op het Open Huis. 

Waarschijnlijk is er bij scheikunde dan wel weer iets leuks voor ze te doen. 
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Fotobijschrift: Tijn met zijn ouders tijdens de proef destilleren van wijn 
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