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Finalisten kenniswedstrijd Toptoets 2015 doken in puberbrein
Op woensdag 20 mei streden 27 basisschoolleerlingen om de titel ‘Winnaar Toptoets 2015’ in de
finale van deze jaarlijkse kenniswedstrijd. Karlijn Geurts uit Vlaardingen ging naar huis met de
hoofdprijs: een studiebeurs van €2.500,-. Julian Kroon uit Naarden en Max Wassen uit Berkel en
Rodenrijs eindigden vlak erna en namen elk een studiebeurs van €1.000 in ontvangst. De Toptoets
werd dit jaar al voor de negentiende keer gehouden.
Uitdagende finaleopdrachten
Van de finalisten werd gevraagd eerst een campagneplan op te stellen voor bibliotheken om zo
onder meer het lezen onder jongeren te bevorderen. Na een korte pauze schreven de finalisten
vanuit de bètawereld van de biologie en life science een advies aan ouders of scholen. Ze doken in
het puberbrein en gaven aan hoe tieners, die school soms maar saai vinden of lagere cijfers halen
dan nodig, zich beter kunnen ontwikkelen.
Karlijn Geurts mag zichzelf Winnaar Toptoets 2015 noemen, zij ging naar huis met een studiebeurs
van €2.500,-. Vooral haar bètaopdracht over het puberbrein maakte grote indruk. Zij adviseerde
ouders hun kinderen meer ruimte te geven bij het maken van eigen beslissingen. Pubers willen meer
vrijheid, maar ze kennen hun grenzen nog niet. Ze overschatten zichzelf, vertel als ouders daarom
wel de voor- en nadelen van beslissingen, schreef Geurts. Max Wassen en Julian Kroon schreven de
op één na beste alfa- en bètaopdracht en kregen elk een studiebeurs van €1.000,-. Alle finalisten
kregen na afloop een goodiebag mee naar huis. Ze gingen na het maken van de opdrachten ook nog
samen op excursie naar Corpus ‘Reis door de mens’.
Vakjury
De finaleopdrachten waren bedacht door de vakjury die bestond uit Milouska Meulens presentator
van het NOS Jeugdjournaal, prof. dr. Jelle Jolles hoogleraar Neuropsychologie/directeur Centrum
Brein & Leren VU Amsterdam en Mirjam Bonting hoofdredacteur van het kindertijdschrift Samsam.
Rond 16.30 uur wezen zij de winnaars aan bij VNO-NCW. “Alle finalisten hebben een toppresentatie
geleverd. De winnaars vielen op omdat ze zich heel goed hadden ingeleefd”, benadrukte Milouska als
juryvoorzitter.
Stichting Cognitief Talent
Op de basisschool leren kinderen zich te ontplooien op allerlei gebieden. Waar de een soms een
steuntje in de rug nodig heeft, zoekt de ander een extra uitdaging om zijn of haar talent nog verder
te ontwikkelen. Deze kinderen willen én kunnen meer, ze laten graag zien wat ze in huis hebben.
Voor die kinderen organiseert de Stichting Cognitief Talent de Toptoets, in 2015 al voor de 19e keer.
Projectleider Lise-Lotte Kerkhof: “Vanuit de wetenschap weten we dat als we echt talent willen
ontwikkelen in Nederland; kinderen de juiste steun, sturing en inspiratie nodig hebben. Daar dragen
we graag een steentje aan bij. Ook willen we zorgen dat het in Nederland normaal wordt om leren
heel erg leuk te vinden.”
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