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Inleiding 
 
De St. Jan de Doper zet zich in voor de ontwikkeling van het kind. Dit doen wij binnen en 
buiten de klas. Dit geldt ook voor (hoog) begaafde leerlingen. Uit de literatuur blijkt dat 
gemiddeld gezien er 13,6% van de schoolgaande kinderen meer begaafd (IQ tussen de 115 
en de 130) en 2,3% van de schoolgaande kinderen hoogbegaafd (IQ >130) zijn. In figuur 1 
ziet u hiervan een weergave uit de literatuur. Dit betekent dat we er vanuit moeten gaan dat 
ook op de St. Jan de Doper begaafde en hoogbegaafde leerlingen zitten. Deze leerlingen 
hebben extra begeleiding nodig. 
Om die hulp zo goed mogelijk te kunnen bieden hebben we een beleid (hoog)begaafdheid 
opgesteld. Dit beleid gaat over leerlingen met een (vermoedelijk) IQ van >115. Door het 
opstellen van dit beleid is het voor alle partijen duidelijk wat we aanbieden en wat ons doel 
en onze visie is.  
 
 

 
 
Figuur 1:Stanford-Binet intelligentieschaal. Normaalverdeling van intelligentie. 
 
 
Vanuit het bestuur van de KSU wordt er ook verwacht dat we (hoog)begaafde leerlingen 
extra begeleiding bieden. Zij hebben hiervoor speerpunten opgesteld. 
Belangrijke speerpunten vanuit de KSU 

 Structurele signalering 

 In kernvakken structurele gedifferentieerde instructie 

 Weektaak 

 Begeleiding op 3 niveaus (compact+verrijking) 
 
Hier staat de St. Jan de Doper op dit moment wat betreft de speerpunten: 

 Structurele signalering: Zoals je in ons onderstaand beleid kan lezen signaleren wij 
structureel o.a. met behulp van het DHH.  
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 In kernvakken structurele gedifferentieerde instructie: We werken met het gelaagde 
instructiemodel. Zie voor meer informatie het schoolplan.  

 Weektaak: We werken vanaf groep 3 tot en met 8 met een weektaak. Zie voor meer 
informatie het schoolplan.  

 Begeleiding op 3 niveaus (compact+verrijking): Wij bieden de kernvakken in minimaal 
3 niveaus aan. Zie voor meer informatie het schoolplan. Ook compacten en verrijken 
we waar nodig. Dit is deels nog in ontwikkeling. Zie voor meer informatie dit 
beleidsplan.  

 
In dit beleid spreken we van (hoog)begaafde leerlingen. Hiermee bedoelen we de volgende 
groepen leerlingen: 

 (Hoog)begaafde leerlingen: naast een IQ>130 laten zij ook een hoge mate van 
creatief denkvermogen, behoefte aan zelf ontdekkend leren en kritische leerhouding 
zien. 

 Hoog intelligente leerlingen: IQ >130, minder duidelijk aanwezig creatief 
denkvermogen. Het zijn vaak de leerlingen die gemakkelijk leren, hard werken, trouw 
blijven aan de opdracht, met een volgende leerhouding. 

 Begaafde leerlingen: IQ 115-130, leerlingen die boven het groepsgemiddelde 
presteren en iets meer uitdaging kunnen gebruiken. Alhoewel het leren deze 
leerlingen goed af gaat, komt het ze minder aanwaaien dan bij hoog intelligente 
leerlingen. 

 Leerlingen die uitblinken op één vakgebied, bijvoorbeeld een leerling die gedurende 
meerdere periodes achter elkaar een I of I+-scores op de CITO voor een bepaald 
vak.  

 
In dit beleid spreken we de (hoog)begaafde leerling voor het gemak elke keer aan met „hij‟. 
Het beleid is echter geschreven voor alle (hoog)begaafde leerlingen, dus zowel de jongens 
als de meisjes. 
 
Bij het opstellen van dit beleid hebben we gebruik gemaakt van de handreiking 

(hoog)begaafde leerlingen versie 2016 van het SWV PO Utrecht. 
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1. Visie 
 
Algemene visie van de school 
 
Missie  
De St. Jan de Doper vormt een leeromgeving waar een positieve sfeer en samen leren 
centraal staat. Een school die zich richt op wijs worden voor nu en later.Het motto van 
waaruit we werken is dan ook: "Samen Wijs". 
 
Visie 
De St. Jan de Doper wil alle leerlingen, met elk hun eigen unieke kenmerken en talenten, de 
kans geven om het beste uit zich zelf te halen. 
We streven ernaar onze leerling te begeleiden in: 

 zelfkennis  

 verantwoordelijkheid nemen 

 respect hebben voor de verschillen die er zijn 

 sociaal en zelfstandig zijn 

 inzicht en benutten van talenten 
 
We willen leerlingen een veilige en uitdagende leeromgeving bieden van waaruit ze zich 
kunnen ontwikkelen tot goede zelfstandige burgers met normen en waarden die passen bij 
een katholieke en levensbeschouwelijke levensvisie. 
 
We zijn een katholieke school met een open karakter en staan open voor leerlingen met alle 
levensbeschouwingen. We willen een veilige school zijn voor zowel leerlingen als 
leerkrachten. Samenwerking staat voorop. Samenwerking tussen en met leerlingen, maar 
zeker ook met ouders, partners uit de wijk en de parochie en andere levensbeschouwelijke 
gemeenschappen. Gelijkheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt van de school. 
 
Het doel van ons onderwijs is er op gericht adaptief onderwijs, afgestemd op de individuele 
leerling, te geven waardoor er veel aandacht is voor de specifieke behoefte van de 
leerlingen. We houden rekening met de kennis en ervaringen van de leerlingen om van 
daaruit de leerling te prikkelen om zich verder te ontwikkelen. Zo is er ook aandacht voor 
leerlingen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. 
 
De leerlingen die onze school verlaten hebben zich voldoende kennis en vaardigheden eigen 
gemaakt, zodat zij een goede basis bezitten voor hun verdere ontwikkeling in het 
vervolgonderwijs en de maatschappij. 
 
 
Visie ten aanzien van meer- en (hoog)begaafdheid 
 
St. Jan de Doper wil in onderwijsinhoudelijk en pedagogisch opzicht een passend en 
gestructureerd onderwijsaanbod realiseren voor (hoog)begaafde leerlingen. Deze leerlingen 
ontwikkelen zich deels op een andere wijze en hebben daardoor ook een aanbod op maat 
nodig.  
 
Het streven is om de komende jaren op basisschool de St. Jan de Doper een 
onderwijsinhoudelijk, didactisch en pedagogisch een passend en gestructureerd 
onderwijsaanbod te realiseren voor (hoog)begaafde leerlingen. Dit streven is opgenomen in 
de meerjarenplanning van onze school.  
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2. Doel 
 
Een leerling van de St. Jan de Doperschool is zich bewust van zijn/haar talenten, doorloopt 
een eigen leerproces, kan keuzes maken, is nieuwsgierig en blijft zichzelf ontwikkelen. 
Zichzelf ontwikkelen tot de mens die het worden kan. In verbinding met de mensen om zich 
heen. 
Het doel van dit beleid voor (hoog)begaafdheid is er voor te zorgen dat (hoog)begaafde 
leerlingen ook deze kans krijgen.  
 
Dit doen we als school door ervoor te zorgen dat ze onderwijs op hun niveau aangeboden 
krijgen zodat ze zich blijven ontwikkelen, ze op hun niveau blijven presteren en leren te 
leren. 
Voor een goede ontwikkeling is het van belang dat een leerling de onderstaande 
vaardigheden leert. Voor (hoog)begaafde leerlingen kunnen deze vaardigheden een 
struikelblok vormen. Daarom zullen we er bij deze doelgroep extra alert op zijn dat ook zij 
deze vaardigheden leren.   
Met als doel dat ook zij, op hun eigen niveau, een goede basis bezitten voor hun verdere 
ontwikkeling in het vervolgonderwijs en de maatschappij. 
Dit proberen we zo veel mogelijk te realiseren binnen de groep. Mocht het nodig zijn dan 
kunnen leerlingen terecht in de Ontdekgroep.  
 
Vaardigheden, de 7 uitdagingen van Novilo: 

 Jezelf motiveren; 

 Omgaan met je overtuigingen; 

 Geheugen gebruiken; 

 Zelfstandig werken; 

 Samenwerken; 

 Omgaan met frustratie (onder en overschatting); 

 Het opsporen en oplossen van hiaten. 
 
Zie voor meer informatie over de 7 uitdagingen bijlage 3 
 
Bij het aanleren van deze vaardigheden zijn goed ontwikkelde executieve functiesvan de 
leerling van belang. Daarom kijkt de St. Jan de Doper ook naar de ontwikkeling van de 
executieve functies en ondersteunen we waar nodig. 
 
Zie voor meer informatie over de executieve functies bijlage 5 
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3. Theorie 
 
Er bestaat geen vaste definitie voor de term „(hoog)begaafdheid‟. (Hoog)begaafdheid is geen 
stoornis en staat ook niet als zodanig vermeld in de DSM-5. Dit maakt dat het lastig is om te 
spreken over „de (hoog)begaafde leerling‟. Wetenschappers zijn het er nog niet over eens 
wat (hoog)begaafdheid precies inhoudt. Wel zijn er theorieën waar informatie uit gehaald kan 
worden. De belangrijkste theorieën op het gebied van (hoog)begaafdheid zijn in bijlage 1 
opgenomen. 
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4. Signalering 
 
Het is belangrijk zo vroeg mogelijk te signaleren, bij voorkeur bij de start op de basisschool. 
Hierbij moet in het achterhoofd gehouden worden dat er voor (hoog)begaafde leerlingen 
twee cruciale leermomenten zijn: bij de start in groep 1 en bij de start in groep 3. Daar heeft 
deze groep leerlingen vaak specifieke ideeën en verwachtingen over die, als de 
verwachtingen niet uit blijken te komen, in een aantal gevallen al binnen een paar weken tot 
onderpresteren kunnen leiden. 
 
Op de St. Jan de Doper wordt er op verschillende momenten op verschillende manieren 
gesignaleerd.  
 
Groep 1 

 3,5 jaar formulier 

 Kennismakingsgesprek 

 Mens tekening bij start schoolloopbaan 

 Screening in de eerste zes weken (DHH) 

 DHH dossier 

 LOVS 

 Pravoo  

 Observaties 

 Gesprekken met ouders 
 
Groep  2 

 DHH dossier 

 LOVS 

 Pravoo 

 Observaties 

 Gesprekken met ouders 

 Eind groep 2 worden leerlingen die voorlopen op rekenen of taal getoetst om hun 
start niveau in groep 3 vast te stellen.  

 
Groep 3 

 Screening in de eerste zes weken (DHH)  

 DHH dossier 

 LOVS 

 Observaties 

 Methode gebonden toetsen 

 Gesprekken met ouders 
 
Groep 4 tot en met 8 

 Screening eind groep 5 (DHH) 

 DHH dossier 

 LOVS 

 Observaties 

 Methode gebonden toetsen 

 Gesprekken met ouders 

 Gesprekken met leerlingen 
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DHH 
Op de St. Jan de Doper gebruiken we het Digitaal Handelingsplan (hoog)begaafdheid 
(DHH). Het protocol is zo opgebouwd dat na het proces van signalering en diagnostiek 
iedere leerkracht zelfstandig (hoog)begaafde leerlingen kan begeleiden.  
Het proces van signalering en diagnostiek is volledig geautomatiseerd. Het protocol 
begeleidt ons bij alle stappen en geeft ons aan het eind van het traject een individueel advies 
voor de leerling. Mochten er indicaties zijn die wijzen in de richting van faalangst of 
onderpresteren dan worden wij daar tijdig op geattendeerd.  
 
Als een leerling op de St. Jan de Doper start zal zijn leerkracht binnen 6 weken het DHH 
voor hem invullen. Mocht het DHH dat aangeven dan zal de leerkracht verder gaan met 
signalering of diagnostiek. De HB coördinator van de school wordt betrokken bij de 
leerling.Op dat moment worden ouders ook op de hoogte gebracht. Ook zij zullen een 
vragenlijst van het DHH invullen. Het DHH wordt voor deze leerlingen helemaal ingevuld 
zodat het DHH een beeld kan vormen en adviezen kan geven.  
Ditzelfde proces herhaalt zich in groep 3. Leerlingen waarbij al een dossier is gemaakt, 
zullen niet opnieuw worden ingevoerd.  
Eind groep 5 wordt wederom de hele groep gescreend door het DHH. Gedurende de rest 
van de schoolloopbaan van een leerling kan een leerkracht aangeven het DHH te willen 
invullen als hij een beter beeld wil hebben van de mogelijkheden van deze leerling. 
 
Zie voor meer informatie over het DHH bijlage 2 
 
Onderzoek 
Voor de begeleiding van een leerling heeft de St. Jan de Doper in principe geen IQ gegevens 
nodig. Ook hebben wij geen IQ test nodig om vast te stellen of een leerling naar de plusklas 
gaat. Mocht het nodig zijn dan kan de St. Jan de Doper een onderzoek laten uitvoeren door 
“Zien in de klas”. 
Ouders kunnen er ook zelf voor kiezen om hun kind te laten testen. In dat geval kunnen 
ouders zelf een praktijk uitzoeken. Let op dat een praktijk wel bekend is, met het testen van 
begaafde kinderen. 
Als er sprake is van vermoeden van autisme en HB of bv ADHD en HB kan je een 
verwijsbrief krijgen voor onderzoek van de huisarts of het Buurtteam. In dat geval wordt het 
gehele onderzoek vergoed door de gemeente. Enkel een IQ onderzoek wordt niet vergoed.  
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5. Compacten en verrijken 
 
Wat is compacten en verrijken? 
Compacten houdt in dat de leerlingen minder van de aangeboden leerstof maakt. Hij maakt 
minder van de oefenstof en een stuk minder herhalingsoefeningen. Door de methode te 
compacten sluit het leerstofaanbod beter aan bij de leerbehoefte van begaafde leerlingen, 
maar het zorgt er tevens voor dat er voldoende tijd vrijkomt in het programma van de leerling 
om te kunnen werken met verrijkingsmateriaal. Verrijkingsmateriaal is leerstof die in plaats 
van de basisstof wordt aangeboden en meer aansluit op het niveau van de (hoog)begaafde 
leerling.  
 
Ons doel 
Het doel van compacten en verrijken is om beter aan te sluiten bij de leerbehoefte van een 
leerling. Hierdoor zal onder andere het welbevinden van de leerling vergroten. Met 
welbevinden wordt bedoeld dat leerlingen voldoende uitdaging blijven ervaren in hun werk, 
waardoor ze leren doorzetten en hierdoor zelfvertrouwen ontwikkelen. Dat ze een goede 
werkhouding hebben en ze plezier beleven aan het vakgebied. En dat de leerlingen zich 
betrokken blijven voelen bij de les. 
 
Belangrijke eigenschappen voor een leerling om te kunnen compacten en verrijken zijn: 

 Een vlotte ontwikkeling op meerdere gebieden 

 Hoge CITO-scores (I) behalen  

 Op de methodetoetsen een 8 of hoger scoren 

 Goede werkhouding 

 Goede zelfstandigheid 

 Brede kennis 

 Gemotiveerd zijn voor schoolse zaken 
 

Er zijn leerlingen die niet alle bovengenoemde eigenschappen laten zien maar wel de 
potentie hebben zeer goed te presteren. Door bijvoorbeeld onderpresteren kan een 
leerlingen weinig tot geen motivatie meer laten zien en daardoor geen hoge scores (meer) 
halen. Bij de signalering houdt de St. Jan de Doper hier rekening mee en kunnen deze 
leerlingen alsnog in aanmerking komen.   
 
Het doel van het compacten en verrijken is dat de leerlingen de 7 uitdagingen eigen maken. 
Echter zijn er leerlingen die ondanks het compacten en verrijken deze uitdagingen niet eigen 
maken. Deze nemen deel aan de Ontdekgroep buiten de klas. 
 
Zie voor meer informatie over compacten en verrijkenhet protocol „compacten en verrijken‟ 
en bijlage 4. 
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6. Plusklas, de Ontdekgroep 
 
De St. Jan de Doper heeft als doel om alle leerlingen in de groep het aanbod te bieden dat 
ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Soms hebben leerlingen echter, 
naast de begeleiding in de groep,voor een bepaalde periode remedial teaching (RT) nodig. 
Dit is extra hulp buiten de groep van een gespecialiseerde leerkracht om die vaardigheden 
eigen te maken die nodig zijn om vervolgens weer beter verder te kunnen ontwikkelen 
binnen de groep. Voor (hoog)begaafde leerlingen bestaat die RT vaak in de vorm van de 
Ontdekgroep.  
 
Doel van de Ontdekgroep 
De St. Jan de Doper heeft als doel om door middel van compacten en verrijken de 
(hoog)begaafde leerlingen het onderwijsaanbod te bieden dat ze nodig hebben om zich 
optimaal te ontwikkelen en zich de 7 uitdagingen eigen te maken. Echter zijn er leerlingen 
die ondanks het compacten en verrijken dit doel niet behalen. Deze nemen deel aan RT in 
de vorm van de Ontdekgroep (de plusklas). 
 
In de Ontdekgroep staan de 7 uitdagingen centraal.  

 Jezelf motiveren; 

 Omgaan met je overtuigingen; 

 Geheugen gebruiken; 

 Zelfstandig werken; 

 Samenwerken; 

 Omgaan met frustratie (onder en overschatting); 

 Het opsporen en oplossen van hiaten. 
 

De Ontdekgroep staat in verbinding met de groep van de leerling. Er zit een doorgaande lijn 
in de begeleiding in de groep en in de Ontdekgroep. Als blijkt dat een leerling, ondanks het 
compacten en verrijken, moeite heeft met het ontwikkelen van de 7 uitdagingen, kan in 
overleg met de leerkracht, de ouders en de HB coördinator besloten worden dat een leerling 
voor een bepaalde periode naar de Ontdekgroep gaat.  

 Een leerling die in aanmerking komt voor de Ontdekgroep is reeds bekend bij de HB 
coördinator.  

 Een leerling die in aanmerking komt voor de Ontdekgroep is ingevoerd in het DHH 
model en de verkregen informatie uit het DHH is gebruikt.  

 Een leerling uit groep 1 komt in principe nog niet in aanmerking voor de Ontdekgroep. 
Voor die leerling is er in de groep waarschijnlijk nog voldoende materiaal om 
uitgedaagd te worden zodat gewerkt kan worden aan de 7 uitdagingen.  

 Een leerling uit groep 2 die in aanmerking komt voor de Ontdekgroep heeft al 
minimaal 6 maanden extra uitdagend werk gekregen binnen de groep.  

 Een leerling uit groep 3 heeft minimaal 6 maanden uitdagend werk gehad in groep 2 
of valt op bij de DHH Quickscan. 

 Een leerling uit groep 4 t/m 8 die in aanmerking komt voor de Ontdekgroep, krijgt al 
minimaal 6 maanden compact werk met verrijking.  

 De hulpvraag, de doelstelling, voor de Ontdekgroep komt van de leerkracht in overleg 
met ouders en eventueel de leerling. 

 De hulpvraag, de doelstelling, wordt door de HB coördinator teruggekoppeld aan de 
leerkracht, de ouders en de leerling.  

 De vorderingen in de Ontdekgroep worden bijgehouden en geëvalueerd in een 
verslag dat aan het rapport van de leerling wordt toegevoegd.  

 Leerlingen zitten voor een bepaalde periode in de Ontdekgroep. Deze periode 
verschilt per leerling. Dit hangt af van het gestelde doel en het al dan niet behalen 
daarvan.  
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 Leerlingen die in de Ontdekgroep zitten of hebben gezeten worden de rest van hun 
schoolloopbaan gevolgd door de HB coördinator.  

 De Ontdekgroep is geen beloning voor de sterke leerlingen. Het is een 
begeleidingstraject omdat de leerling zich anders niet meer optimaal kan ontwikkelen.  

 
Zie voor meerinhoudelijke informatie over de Ontdekgroep bijlage 6. 
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7. Versnellen 
 
De St. Jan de Doper is van mening dat versnelling nooit een eerste interventie mag zijn om 
de leerling een passend onderwijsaanbod te bieden. Echter, als leerlingen een erg grote 
didactische voorsprong hebben, blijkt alleen compacting en verrijking soms onvoldoende. 
Een manier om dan tegemoet te komen aan deze grote voorsprong is versnellen. Versnelling 
kan op verschillende manieren gerealiseerd worden: 

 Een groep overslaan:  
In de praktijk gebeurt dit meestal in de onderbouw, maar er zijn ook situaties waarin dit in de 
middenbouw nog gebeurt. Bij versnelling in de bovenbouw verlaat de leerling soms na groep 
7 de basisschool, omdat er weinig ruimte meer in het leerprogramma van groep 8 zit voor de 
leerling en het didactisch niveau de mogelijkheden van groep 8 al overstijgt. Op de St. Jan 
de Doper zijn we echter geen voorstander van groep 8 overslaan. Het blijkt dat sociaal 
emotioneel gezien voor leerlingen groep 8 een belangrijk jaar is. Een jaar van de oudste zijn, 
van samen op kamp gaan en de musical. Het jaar waarin ze de basisschooltijd afsluiten. 
Voor een groep overslaan kan gekozen worden indien uit doortoetsing blijkt dat de leerling 
op alle vakgebieden een didactische voorsprong van een jaar of meer heeft. Over het 
algemeen blijkt zo vroeg mogelijk versnellen de beste kans te geven op een positief 
resultaat. Leerlingen hebben zo langer de mogelijkheid om mee te groeien met de nieuwe 
groep en zich aan te passen aan de eisen die aan een hogere leeftijdsgroep worden gesteld.  

 Twee leerstofjaren in één schooljaar: 
Vervroegde doorstroming door het leerstofaanbod van twee leerjaren in één schooljaar aan 
te bieden is een relatief veilige manier, omdat zo voorkomen wordt dat kennishiaten zullen 
ontstaan. Door middel van compacting wordt de leerstof ontdaan van alle overbodige 
herhalings- en oefenstof. Hierdoor kan de leerling sneller door de reguliere lesstof van de 
twee jaren heen werken. Deze manier van vervroegde doorstroming wordt gekozen in die 
gevallen waarbij de leerling een sociaal-emotionele voorsprong heeft op zijn huidige groep, 
maar de didactische voorsprong niet zodanig is dat de leerling moeiteloos kan doorstromen 
naar het volgende leerjaar. Het nadeel is dat deze manier van versnelling intensief voor de 
leerkracht is. Er moet op gelet worden dat de leerling wel alle instructie krijgt en de goede 
strategieën aanleert. 

 Het volgen van leerstof uit hogere jaren: 
Voor één of twee vakken de leerstof aanbieden uit de hogere jaren zorgt meestal niet echt 
voor een meerwaarde voor de leerling omdat dit weinig verandert aan de manier van 
instructie en de inhoud van de oefeningen. Leerlingen worden uiteindelijk te weinig 
uitgedaagd en dit werkt niet bevorderend voor de motivatie. De St. Jan de Doper kiest dan 
ook zelden voor deze vorm van versnelling.  
 
Voordat wordt besloten om te versnellen vindt de St. Jan de Doper het belangrijk een aantal 
aspecten te evalueren. 
Aspecten met betrekking tot de leerling: 

 Stel vast of de leerling een didactische voorsprong heeft, hoe groot die voorsprong is en 
of die voorsprong zich op meerdere leerstofgebieden manifesteert. Dit wordt vastgesteld 
middels het doortoetsen met methode-onafhankelijke toetsen (cito). Wanneer de 
didactische voorsprong op meerdere gebieden minder dan een jaar bedraagt, moet 
nogmaals kritisch gekeken worden naar de mogelijke versnelling.  

 Stel vast of de mogelijkheden van compacting en verrijking zijn uitgeput.   

 Ga na of voor deze leerling bijzondere risicofactoren van invloed kunnen zijn op de 
beslissing. Denk hierbij aan het sociaal functioneren, het zelfbeeld van de leerling, de 
beschikking over voldoende leer- en werkstrategieën, een leer- en/of gedragsstoornis en 
onderpresteren.  

 Ga na of al eerder sprake is geweest van vervroegde doorstroming. In dit geval is het 
veelal verstandiger om te kijken of een evenwichtig compactings- en verrijkingsaanbod 
verzorgd kan worden.  
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 Ga in een gesprek na hoe de leerling zelf aankijkt tegen vervroegde doorstroming.  

 Ga in een gesprek na hoe de ouders aankijken tegen vervroegde doorstroming.  
 
Aspecten met betrekking tot de schoolsituatie: 

 Tijdens en na de versnelling moeten voldoende begeleidingsmogelijkheden voor de 
leerling beschikbaar zijn. Aandachtspunten hierbij: kan de leerling rekenen op voldoende 
instructiemomenten wanneer gekozen wordt voor het traject van twee leerstofjaren in één 
schooljaar? Wordt de betrokken leerkracht voldoende ondersteund in die periode? Kan 
de ontvangende leerkracht de nodige nazorg verlenen aan de vervroegd doorgestroomde 
leerling? 

 Bekijk of voor deze leerling werkelijk geen reële andere opties meer zijn. Dat wil zeggen 
dat versnelling, zonder eerst de mogelijkheden van verbreding en/of verdieping 
onderzocht te hebben, geen goede optie is.  

 Niet alleen de leerling moet in staat zijn om zich aan te sluiten bij leerlingen uit de nieuwe 
groep, maar ook de nieuwe groep zelf moet open staan voor en voorbereid worden op de 
komst van een nieuwe leerling uit een lagere groep.  

 Bij de overweging of versnelling een zinvolle interventie voor de leerling is, kan ook de 
overweging voor plaatsing binnen het voltijds (hoog)begaafdenonderwijs meegenomen 
worden.   

 
Bij de afweging of versnelling een goede optie is wordt op de St. Jan de Doper het DHH 
model ingevuld. Deze heeft een vragenlijst die ingevuld kan worden bij een eventuele 
versnelling. 
Eventueel kan het document „Versnellen zonder drempels‟ van School aan Zet behulpzaam 
zijn (gratis te downloaden van internet).  
Het CBO Nijmegen heeft een versnellingswenselijk lijst. Deze wordt ook door de St. Jan de 
Doper gebruikt.  
 
Let op: versnellen alleen is nooit voldoende. Vaak heeft de leerling binnen een jaar toch weer 
een aanbod van compacten en verrijken binnen de nieuwe groep nodig.  
 
In het voortgezet onderwijs is versnellen vaak makkelijker. De school kan daar al meer 
aandacht gaan besteden aan het doel van de leerling. Waar wil de leerling naar toe? Welke 
doelen moeten er dan behaald worden?  
Bij de start van het voortgezet onderwijs doen ze daar vaak een stapje terug om de 
leerlingente laten wennen. Voor een (hoog)begaafde leerling is dat vaak een hele 
teleurstelling. Het is goed om de leerling daar op voor te bereiden en een goede overdracht 
te verzorgen naar zijn nieuwe school.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



15 
 

8. Eigenaarschap 
 
Met dit beleid wil de St. Jan de Doper transparant zijn in de begeleiding die we bieden aan 
(hoog)begaafde leerlingen. De St. Jan de Doper vindt het van belang dat zowel leerkrachten, 
het MT, de ouders en de leerlingen op de hoogte zijn van de begeleiding die de St. Jan de 
Doper biedt aan (hoog)begaafde leerlingen.  
 
Doormiddel van studiemiddagen, team- en bouwvergaderingen, klassenbezoeken en 
individuele gesprekken met leerkrachten zorgt de St. Jan de Doper ervoor dat de kennis 
gedeeld wordt met het hele team.  
 
 
 

9. Communicatie 
 
Op de St Jan de Doper zijn al meerder studiedagen geweest over het onderwerp 
(hoog)begaafdheid. Er zijn extra materialen en methodes aangeschaft. De HB coördinatoren 
bespreken verschillende onderwerpen rond (hoog)begaafdheid meerder keren per jaar in 
vergaderingen. Ook gaan zij verder met ontwikkelen en delen dit vervolgens weer met het 
team en ouders.  
Ouders worden op de hoogte gebracht als hun kind compact in de groep. Als hun kind mee 
gaat doen aan de Ontdekgroep zal dat eerst met de ouders besproken worden en ook weer 
geëvalueerd. Via de nieuwsbrief houden we alle ouders op de hoogte van vernieuwingen op 
het gebied van (hoog)begaafdheid.  
De leerlingen die naar de Ontdekgroep gaan, zullen bij de start zelf gaan meedenken wat ze 
gaan leren. Na elke periode krijgen ze een verslag over hoe het is gegaan. Daarin geven ze 
zelf ook aan hoe ze het vonden gaan. Dit verslag wordt verwerkt in hun rapport. 
 
 
 

10. Bijsturen 
 
De St. Jan de Doper realiseert zich dat wat nu goed lijkt, over een paar jaar niet meer goed 
hoeft te zijn. We zouden ons bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat de Ontdekgroep voor 
minder leerlingen nodig zal zijn als de leerkrachten in de groepen nog meer knowhow 
hebben wat betreft de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen en daar meer middelen in 
de groep voor hebben.  
Dit beleid is dan ook geen statisch geheel. De HB coördinatoren zullen het elk jaar lezen en 
waar nodig aanpassen. Indien nodig wordt het beleid over enkele jaren herschreven. 
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Achtergrondinformatie en bijlagen 
 
 
Het samenwerkingsverband PO Utrecht heeft in september 2016 een handreiking 
(Hoog)begaafdheid geschreven. Hierin staat veel informatie die een mooie aanvulling vormt 
op dit beleid. Enkele onderdelen van deze handreiking hebben we gebruikt in dit beleid. Het 
beleid is aanwezig op school. Het is ook te vinden op de site van het 
samenwerkingsverband: http://swvutrechtpo.nl/swv-utrecht-po/documenten/ 
 

1. De theorie 
 
Theoretisch kader (Handreiking (hoog)begaafdheid versie 2016) 
Er bestaat geen vaste definitie voor de term „(hoog)begaafdheid‟. Ook is (hoog)begaafdheid 
geen stoornis, en staat dus niet als zodanig vermeld in de DSM-5. Dit maakt dat het lastig is 
om te spreken over „de (hoog)begaafde leerling‟. Wetenschappers zijn heter nog niet over 
eens wat (hoog)begaafdheid precies inhoudt. Wel is er een aantal belangrijke theorieën waar 
informatie uit gehaald kan worden. De belangrijkste theorieën op het gebied van 
(hoog)begaafdheid zijn:  
 
1. Het Triadisch model van Renzulli en Mönks 
Dit model is relatief oud, maar desondanks komen aspecten uit dit model nog steeds terug in 
de huidige literatuur. Uitgangspunt bij dit model is dat hoogbegaafdheid pas tot uiting komt 
wanneer er bij de leerling sprake is van een hoge intelligentie, creatief denkvermogen en een 
grote motivatie om te leren (eventueel alleen thuis of in het verleden zichtbaar geweest). 
School, peers en gezin zijn hierbij stimulerende factoren.  
 
 

 
 
Figuur 1: Triadisch model van Renzulli en Mönks 
 
 
2. De Meervoudige Intelligentie van Gardner 
Uitgangspunt bij deze theorie is dat je op acht gebieden intelligent kunt zijn, waarbij er niet 
zozeer gekeken wordt naar hoe slím je bent, maar naar hóe je slim bent. De acht 
intelligenties van Gardner die vaak in de literatuur terugkomen zijn: verbaal-linguïstische 
intelligentie (taalknap), logisch-mathematische intelligentie (rekenknap), visueel-ruimtelijke 
intelligentie (beeldknap), muzikaal-ritmische intelligentie (muziekknap), lichamelijk-

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKO606bM6MgCFQW2GgodJ9wFqA&url=http://www.margrietbuwalda.nl/informatie-over-hoogbegaafdheid/69&psig=AFQjCNFMTjHhjOOApHMVDtk1ezJlchTlDw&ust=1446239542331812


17 
 

kinesthetische intelligentie (beweegknap), interpersoonlijke intelligentie (zelfknap), 
intrapersoonlijke intelligentie (samenknap) en natuurgerichte intelligentie (natuurknap). De 
afgelopen jaren heeft Gardner drie nieuwe intelligenties toegevoegd: biologisch, 
classificeren/ordenen en ethisch. Kritische noot bij deze theorie is dat we inmiddels weten 
dat uitblinken op cognitief gebied een veel groter effect heeft op het hele „zijn‟ van de leerling 
dan uitblinken op bijvoorbeeld de lichamelijk-kinesthetische intelligentie.  
 
3. Het Multifactorenmodel van Heller 
Deze theorie combineert de ideeën van de theorie van Renzulli en Mönks met de theorie van 
Gardner. Het Multifactorenmodel is gebaseerd op het idee dat hoogbegaafden hun talent niet 
noodzakelijkerwijs uiten in de vorm van uitzonderlijke prestaties, maar dat zij op grond van 
hun aanleg en een stimulerende omgeving makkelijker dan gemiddeld begaafde mensen tot 
die uitzonderlijke prestaties kunnen komen. Heller hanteert een aantal gebieden waarop een 
mens talent kan hebben, te weten: intellectuele capaciteiten, muzikaliteit, creativiteit, sociale 
competentie en psychomotorische vaardigheden. Om op deze talenten ook uitzonderlijke 
prestaties te laten zien, zijn volgens Heller de volgende persoonlijkheidsfactoren van belang: 
prestatiemotivatie, stressgevoeligheid, werk- en leerstrategieën, 
emotieregulatievaardigheden en zelfvertrouwen. Daarnaast is ook een drietal 
omgevingsfactoren van belang, te weten: het gezin, het schoolklassenklimaat en de kritische 
levenservaring. Wanneer deze persoonlijkheids- en omgevingsfactoren niet op orde zijn, 
bestaat de kans op onderpresteren.  
 
4. Het Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT-model) van Gagné 
In deze theorie wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen hoogbegaafdheid als 
potentieel, als belofte voor de toekomst bij het kind, en hoogbegaafdheid als volgroeid talent, 
dat zich bewijst door topprestaties op een bepaald gebied. Gagné maakt een onderscheid 
tussen „Giftedness‟ en „Talent‟. Hij beschouwt Giftedness als de belofte, de gave op minstens 
één specifiek terrein. Talent daarentegen is het volgroeide eindresultaat, waarvoor een 
leerweg nodig was.  
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Figuur 2: DMGT-model van Gagné 

 
 

Het DMGT-model bestaat uit zes componenten, verdeeld in twee trio‟s:  
a. De leerweg: deze loopt horizontaal door het schema, vanaf (links) de „natural abilities‟ of 

„gifts‟ als belofte. Deze natural abilities hebben een goed lopend „developmental process‟ 
nodig om te komen tot een resultaat: het „talent‟ (de „competencies‟). Het developmental 
process bestaat hierbij uit activiteiten, investeringen (tijd, geld en energie) en progressie 
die hiermee geboekt worden.  

b. De omstandigheden: deze componenten zijn verticaal in het schema opgenomen. Deze 
omstandigheden zijn zowel te vinden in de omgevingsfactoren (milieu van het kind, 
personen die het kind omringen, algemene voorzieningen) en in intrapersoonlijke 
factoren. Denk hierbij aan fysieke aspecten, de persoonlijkheid en het temperament van 
het kind, de motivatie, inzet, autonomie. Soms wordt hierbij nog een derde factor 
genoemd, het toeval. Deze factoren zijn op hun beurt weer van invloed op het 
„developmental process‟ dat ook genoemd werd bij de „leerweg‟ (punt 1).  

 
 
De theorie van de Succesvolle Intelligentie van Sternberg 
Deze theorie is gebaseerd op de aanwezigheid van drie denkvaardigheden bij hoogbegaafde 
leerlingen, te weten:  

a. Analytische denkvaardigheden zoals logisch redeneren, hoofd- en bijzaken kunnen 
onderscheiden en oplossingsrichtingen kunnen overzien. Dit zijn vaardigheden die 
vooral gerelateerd zijn aan schoolse activiteiten en die gemeten worden met een 
intelligentietest.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM_9yo3Q6MgCFYfrGgodeZ8MNA&url=http://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/theorie-modellen/gagne&psig=AFQjCNF6Af4ufTlJuNPeJPhJKOMj2EusBg&ust=1446240517174924
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b. Creatieve denkvaardigheden: het vermogen om veel informatie tegelijkertijd met 
elkaar in verband te brengen zoals kunnen associëren en brainstormen, problemen 
in een ander kader plaatsen en inventiviteit. Opdrachten die een beroep doen op 
deze intelligentie liggen vooral op het gebied van wetenschap, kunst en het 
samenwerken met anderen.  

c. Praktische denkvaardigheden: het vermogen om ideeën concreet te maken, zoals 
doelgericht werken, zelfkennis, teamwork, plannen en overtuigingskracht.  

 

Belangrijk om te beseffen is dat het opnemen van een bepaalde theorie in een 

(hoog)begaafdenprotocol van de school, implicaties met zich mee brengt voor het 

onderwijsaanbod dat de school aan deze groep leerlingen aanbiedt. Zo sluit het Triadisch 

model van Renzulli en Mönks in principe onderpresteerders uit, en wordt bij de theorie van 

de Succesvolle Intelligentie van Sternberg ook verwacht dat er aandacht aan de praktische 

intelligentie besteed wordt. De meeste scholen volgen op dit moment de theorie van Heller of 

Gagné, en kiezen daarmee om niet alleen in te zetten op het compacten en verrijken, maar 

ook op het verstevigen van het leerproces (het leren leren). Aanvullend hierbij is het goed te 

vermelden dat specifieke aandacht voor de executieve functies en de mindset bij de groep 

(hoog)begaafde leerlingen in veel gevallen zeer belangrijk is.  

 

Kindkenmerken 
Dé hoogbegaafde leerling bestaat niet. Betss & Neihart (2010) beschrijven zes profielen van 
(hoog)begaafde leerlingen.  

 
Figuur 3: Profielen van hoogbegaafde leerlingen volgens Betts & Neihart (bron: SLO) 

 
Uit dit schema komt naar voren dat (hoog)begaafde leerlingen goede, maar soms ook 
slechte prestaties kunnen laten zien, en dat ze in hun gedrag te aangepast, maar ook juist 
onaangepast gedrag kunnen laten zien. Omdat dé (hoog)begaafde leerling dus niet bestaat, 
is het signaleren alleen op basis van ideeën of gevoelens van de leerkracht lastig, omdat dit 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXFgvO-6MgCFQk6Ggod6hUMBw&url=http://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/hulpmiddel/4032-profielen-van-leerlingen&psig=AFQjCNFEJs2fq9DrGlL8PqgOmazBETWaNA&ust=1446235937181555
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het risico met zich meebrengt dat sommige leerlingen niet of te laat gesignaleerd zullen 
worden. Een structureel signaleringssysteem is daarom een belangrijk aspect in de 
kwaliteitszorg van de school.  
Bij dit schema moet overigens opgemerkt worden dat leerlingen soms ook kenmerken van 
meerdere profielen hebben, of na verloop van tijd van het ene profiel naar het andere profiel 
overgaan.  

 
Kindkenmerken van slimme kleuters 
Bij slimme kleuters wordt nog niet gesproken over (hoog)begaafdheid. In plaats daarvan 
wordt in de meeste literatuur de term „ontwikkelingsvoorsprong‟ gehanteerd. Reden hiervoor 
is dat de ontwikkeling bij leerlingen op deze leeftijd nog sprongsgewijs gaat. Ook kan de 
invloed van de omgeving nog groot zijn, hetgeen het beeld van de ontwikkeling bij kleuters 
enigszins kan vertroebelen. Bij deze kleuters is dan vaak te zien dat zij slechts op één of 
twee gebieden voorlopen op hun leeftijdsgenootjes en dat zij zich op de andere gebieden 
leeftijdsadequaat ontwikkelen. In veel gevallen blijkt later dat de voorsprong op deze 
gebieden van tijdelijke aard is. Toch is het goed alert te zijn op een ontwikkelingsvoorsprong 
bij kleuters. De signalen zijn vaak zichtbaar op meerdere ontwikkelingsgebieden: 

 Cognitieve ontwikkeling: het algeheel taalgebruik is complexer, de zinsbouw is moeilijker 
en ze gebruiken ook „moeilijke‟ woorden waaraan ze de juiste betekenis kunnen verlenen. 
Ze zijn in staat een goed samenhangend verhaal te vertellen. Ze leren zichzelf in de 
kleuterperiode vaak al lezen. De jongste kleuters beschikken meestal over voldoende 
getalbegrip en kunnen begrippen als meer, minder en evenveel hanteren. Ook het 
ruimtelijk inzicht is sterk ontwikkeld.  

 Motorische ontwikkeling: ouders geven regelmatig aan dat deze leerlingen bepaalde 
ontwikkelingsfasen hebben overgeslagen of bepaalde motorische activiteiten zoals lopen 
pas deden toen ze ook zeker wisten dat ze het konden. In dat geval kunnen deze 
leerlingen juist ook angstig zijn in bijvoorbeeld een speelzaal. Ze kunnen geregeld al 
vroeg binnen de lijntjes kleuren en de juiste kleuren gebruiken. Sommige kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong kunnen al gedetailleerd tekenen.  

 Sociale en emotionele ontwikkeling: de vriendschapsverwachtingen van deze leerlingen 
zijn vaak anders, en ze kunnen in positieve zin opvallen met de sociale 
oplossingsstrategieën die ze hanteren. Anderzijds hebben ze het vermogen zich sterk aan 
te passen aan de groepsnorm en de veronderstelde verwachtingen van de leerkracht, iets 
waarop de leerkracht alert moet zijn. Dit kan zich uiten in een leerling die alles dat hij ziet 
gebeuren komt vertellen aan de leerkracht, een leerling met een (te) groot 
rechtvaardigheidsgevoel of een leerling die zich terugtrekt omdat het aanpassen 
uiteindelijk toch te veel gevraagd is en de leerling teleurgesteld is in de sociale relaties 
met groepsgenootjes.  

 Werkhouding: kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen zich vaak al goed op 
hun taak richten, mits deze taak aansluit bij hun interesses. Wanneer deze kleuter 
structureel werk moet doen dat beneden zijn niveau is, dan lijkt de leerling zich absoluut 
niet meer te kunnen concentreren en verandert het gedrag vaak in concentratieproblemen 
en over beweeglijkheid.  

 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Bij (hoog)begaafde leerlingen kan de term sociaal-emotionele ontwikkeling beter uit elkaar 

getrokken worden. Vaak wordt gezegd dat (hoog)begaafde leerlingen een achterstand 

hebben in hun sociale ontwikkeling. Uit onderzoek komt echter naar voren dat er een sterk 

verband is tussen de cognitieve en de sociale ontwikkeling. (Hoog)begaafde leerlingen laten 

dus juist vaak een voorsprong in hun sociale ontwikkeling zien, of hebben deze laten zien. Bij 

kleuters is bijvoorbeeld te zien dat ze in hun spelontwikkeling al rolvast zijn, of dat ze sociale 

situaties beter kunnen doorzien dan de meeste van hun leeftijdgenoten. Echter, deze 

vaardigheid leidt vaak tot problemen, omdat klasgenoten nog minder ver zijn, en de 

(hoog)begaafde leerling die relatie nog niet kan leggen. Daardoor voelen ze zich vaak 
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afgewezen en eenzaam. Dit kan bij (hoog)begaafde leerlingen leiden tot aanpassingsgedrag, 

een vervormd (negatief) zelfbeeld („ik ben anders, dit ligt aan mij‟) en in ernstige gevallen tot 

een beschadigde emotionele ontwikkeling. Erkenning bieden, de leerling zien, en omgang 

zoeken met „peers‟ zijn in dit geval de belangrijkste interventies.   

 

(Hoog)begaafde leerlingen hebben vaak een ander „zijnsluik‟ dan de meeste leerlingen. Dit 

kan leiden tot onjuiste aannames bij de omgeving, waardoor de leerling zich niet goed gezien 

en daarmee vaak afgewezen voelt. Ter illustratie:  

 

Sensitief: 

 Kwetsbaar. 

 Intense emotionele beleving. 

 Gevoelig voor zintuiglijke prikkels. 

Wordt vaak opgevat als „aanstellerij‟. 

Autonomie:  

 Controle willen hebben.  

 Veel initiatief nemen. 

 Grote zelfstandigheid. 

Wordt vaak opgevat als „eigenwijs‟. 

Kritische instelling:  

 Sterk reflectievermogen. 

 Regels ter discussie stellen.  

 Pijnlijke eerlijkheid. 

Wordt vaak opgevat als „brutaal‟ of 
„betweterig‟. 

Rechtvaardigheidsgevoel: 

 „Beloofd is beloofd!‟ 

 Lichtgeraakt door onrecht. 

 Open en eerlijk. 

Wordt vaak opgevat als „bemoeizuchtig‟. 

Perfectionisme: 

 Liever geen fouten willen maken. 

 De lat hoog leggen. 

 De dingen moeten echt lijken. 

Wordt vaak opgevat als „faalangstig‟.  

Figuur 4: ‘Zijnsluik’ van (hoog)begaafde leerlingen 

 

Voor (hoog)begaafde leerlingen is het, in relatie tot de drie basisbehoeften relatie, 

competentie, autonomie, nog meer dan voor andere leerlingen belangrijk om bij opvallend 

gedrag te kijken naar hun „zijnsluik‟.  
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2. Het DHH model 
 
Op de St Jan de Doper wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Handelingsplan 
hoogbegaafdheid (DHH). Het protocol is zo opgebouwd dat na het proces van signalering en 
diagnostiek iedere leerkracht zelfstandig (hoog)begaafde leerlingen kan begeleiden.  
Het proces van signalering en diagnostiek is volledig geautomatiseerd. Het protocol 
begeleidt ons bij alle stappen en geeft ons aan het eind van het traject een individueel advies 
voor de leerling. Mochten er indicaties zijn die wijzen in de richting van faalangst of 
onderpresteren dan worden wij daar tijdig op geattendeerd.  
 
Nadat wij met hulp van het Digitaal handelingsprotocol een conclusie hebben getrokken, 
worden wij vanuit het DHH begeleid bij het schrijven van een handelingsplan.  
Het protocol biedt ons daarbij de volgende ondersteunende aspecten: 
 
1. Het adviestraject Vervroegde Doorstroming:  

 maakt automatisch gebruik van eerder ingevoerde gegevens over een leerling;  
 ondersteunt bij het nemen van een afgewogen beslissing;  
 geeft richtlijnen voor de aanpak.  

 
2. Complete richtlijnen compacten voor onze methode: 

1. voor diverse vakken: taal, spelling, rekenen, aanvankelijk en begrijpend lezen en 
zaakvakken;  

2. richtlijnen zijn gebaseerd op leerlijnen;  
3. differentiëren op twee niveaus boven 'goed';  
4. geven ondersteuning bij planning van de leerstof.  

 
3. Begeleid bij het selecteren van een passend verrijkingsaanbod: 

 kiezen per groep, per vakgebied, per leerlijn;  
 recensies van geschikt materiaal;  
 speciale verrijkingsopdrachten voor kleuters.  

 
4. Pedagogische handelingssuggesties voor de meest voorkomende aandachtspunten bij 
bijvoorbeeld: 

 sociaal functioneren;  
 zelfbeeld;  
 faalangst;  
 onderpresteren;  
 werk- en leerstrategieën.  

 
Signaleren bij instroom 
Voordat de leerling naar school toe gaat, krijgen ouders het 3,5 jaar formuliertoegezonden. 
Ouders vullen dit formulier in en retourneren dit. De leerkracht kan aan de hand van het 
ingevulde formulier zijn/haar gesprek voorbereiden. Tijdens de daadwerkelijke intake zal 
door de leerkrachten aan de hand van het formulier geïnformeerd worden bij ouders naar 
(voorschoolse) ontwikkeling van de nieuwe leerling op de verschillende 
ontwikkelingsgebieden. Daarnaast wordt gevraagd naar de wijze waarop de leerling op dat 
moment sociaal en emotioneel functioneert. Tijdens het intake gesprek is het van groot 
belang dat er door de leerkracht doorgevraagd wordt naar het concrete gedrag dat de 
leerling vertoont, zodat duidelijk is wat ouders bedoelen. Er wordt niet gevraagd of het kind 
vroeg ging praten of bv lopen, maar wanneer het kind ging praten of bv lopen. Ook laat de 
leerkracht bij de start van de schoolloopbaan een menstekening maken waar een score aan 
gekoppeld kan worden. 
Ongeveer zes weken nadat een leerling op school is gekomen volgt een observatie door de 
leerkracht waarna het DHH wordt ingevuld. Naar aanleiding van de uitkomst van het DHH 
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kan een gesprek met ouders gevoerd worden. Tijdens dit oudergesprek kunnen ouders 
eventuele aanvullingen geven of nuanceringen op de waarnemingen. Dit gesprek zal 
plaatsvinden met de leerkracht en een van de HB coördinatoren.  
 
Signalering tijdens de schoolloopbaan 
Er zijn meerder momenten waarop de signalering van eventueel (hoog)begaafde leerlingen 
kan plaatsvinden.  

 Het eerste moment is als de leerling voor het eerst naar school gaat. Met behulp van een 
vragenlijst, een intake en het DHH wordt er een eerste beeld gevormd van de leerling. 
Bijzonderheden worden besproken met ouders. 

 Het tweede moment is bij de starst van groep 3. Na ongeveer 6 weken vult de leerkracht 
voor alle leerlingen de kickscan QuickScan in. Deze lijsten worden besproken met de 
IB/HB specialist. Eventuele bijzonderheden worden besproken met ouders. 

 Het derde moment is in groep 5. Rond de meivakantie vult de leerkracht voor alle 
leerlingen de QuickScan in.  Deze lijsten worden besproken met de IB/HB specialist. 
Eventuele bijzonderheden worden besproken met ouders. 

 In januari of juni na aanleiding van de CITO-toetsen. Wanneer na aanleiding van de 
afgenomen CITO-toetsen blijkt dat een leerling een voorsprong van 1,5 of meer 
schooljaar (DLE 15 of meer) heeft, zal met de IB/HB specialist overlegd worden welke 
stappen ondernomen moeten worden. Ook kan een leerling op de CITO-toetsen 
aanzienlijk lager scoren dan verwacht werd door de leerkracht/ouders. Ook deze 
leerlingen worden besproken met de IB/HB specialist. Daarna wordt het besproken met 
ouders. 

 Naast deze vaste momenten, zijn er uiteraard ook andere momenten tussendoor: aan de 
hand van observaties van de leerkracht in de groep en na aanleiding van 
oudergesprekken op vaste momenten of tussendoor. 

 
De signaleringsfase in het DHH is bedoeld om in korte tijd helder te krijgen of de leerling al 
dan niet in aanmerking komt voor verder diagnostisch onderzoek. Deze fase wordt pas 
doorlopen na overleg met de IB. In Parnassys wordt een aantekening gemaakt dat gestart 
wordt met het DHH.  
 
Hieronder wordt het proces van signalering weergegeven zoals dat wordt toegepast binnen 
het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. 
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De eerste stap in het proces van signalering in het verzamelen van zoveel mogelijk 
informatie. Onderstaande bronnen zouden gebruikt kunnen worden. 
 
Leerkracht:  
De leerkracht vult een beknopte observatielijst in waarmee in kaart gebracht wordt in 
hoeverre de leer- en persoonlijkheidseigenschappen van (hoog)begaafde leerlingen bij deze 
leerling worden waargenomen.  Daarnaast geeft de leerkracht in enkele zinnen weer wat 
zijn/haar indruk van de leerling is. Hierbij kunnen ook de gegevens van de vorige 
leerkrachten betrokken worden. 
 
Ouders: 
De ouders vullen dezelfde beknopte observatielijst in. Ook zij geven in enkele regels aan wat 
hun indruk van de leerling is.  
 

Leerkracht vult 

signaleringslijst 

hoogbegaafdheid 

in. 

Leerkracht 

beschrijft 

algemene indruk 

van leerling. 

Ouders vullen 

signaleringslijst 

hoogbegaafdheid 

in.  

Leerkracht vult 

bestaande 

didactische 

gegevens in op 

basis van LVS. 

Ouders 

beschrijven 

algemene indruk 

van leerling. 

Leerkracht vult 

beschikbare 

informatie uit 

overige bronnen 

in.  

Er wordt een 

voorlopige 

conclusie 

getrokken: 

Wordt er nog 

steeds gedacht 

dat het wellicht 

een 

hoogbegaafde 

leerling is of 

zijn er 

onvoldoende 

of 

tegenstrijdige 

gegevens? 

Nee 

Ja 

 

Het 

signaleringstraject 

hoogbegaafdheid 

stopt hier.  

Er wordt verder 

gegaan met het 

diagnostisch traject.   

START 
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Bestaande didactische gegevens: 
Wanneer een leerling over langere tijd en op meerdere vakgebieden zeer goede 
schoolprestaties laat zien, de leerling behoort tot de bovenste 10-15% bij de toetsen van het 
leerlingvolgsysteem (LVS), is dit een signaal voor mogelijke (hoog)begaafdheid.  Bij het 
beoordelen van de schoolresultaten wordt de voorkeur gegeven om de toetsen van het LVS 
te verkiezen boven de methode gebonden toetsen.  
Hierbij moet vermeld worden dat bij het signaleren op basis van schoolresultaten, 
onderpresteerders veelal niet opgemerkt worden (zie hiervoor paragraaf 2.1.3).  
 
Overige bronnen: 
Onder overige bronnen kan verstaan worden rapportage van verricht psychologisch 
onderzoek, informatie vanuit de peuterspeelzaal, de schoolarts, etc. Voor het gebruik van 
deze bronnen dient eerst toestemming van ouders gevraagd te worden.  
 
Nadat alle informatie verzameld en verwerkt is in het protocol, kan een voorlopige beslissing 
genomen worden met betrekking tot verder diagnostisch onderzoek. In een aantal gevallen 
zal geadviseerd worden om verder onderzoek door een externe instantie te laten 
plaatsvinden.  
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3. De 7 Uitdagingen van Novilo 
 
1. Overtuigingen 
Iedereen heeft overtuigingen die gevormd zijn door hetgeen je hebt meegemaakt. De een 
laat zich makkelijker leiden door een overtuiging dan de ander. Wanneer je overtuigd bent 
dat je ergens talentvol in bent, kan het je helpen om boven jezelf uit te stijgen en prestaties 
te leveren die je zonder deze overtuiging niet gehaald zou hebben. Maar als je er stellig van 
overtuigd bent dat je iets niet kunt, kan het je belemmeren een taak te volbrengen. 
Cognitief getalenteerde kinderen ervaren vaak dat ze met weinig inspanning goede 
resultaten halen. Zij hebben minder dan andere kinderen ervaren dat inzet en oefenen kan 
bijdragen aan de ontwikkeling van talent. Het gevaar is dat zij talent gaan zien als vaststaand 
gegeven, als een eigenschap waar ze geen invloed op hebben (fixed mindset). Dit kan ertoe 
leiden dat ze bij niet frequent voorkomende lastigere taken, die veel inspanning vergen, juist 
denken dat het niet binnen hun vermogen ligt. Het gevolg kan zijn dat ze ingewikkelde taken 
proberen te ontduiken of berusten in het niet kunnen. Het is de uitdaging om de negatieve 
overtuiging van een (hoog)begaafde leerling te keren naar een positieve. 
 
2. Geheugen 
Er zijn grofweg 2 manieren waarop kinderen iets leren. Zij kunnen hun geheugen gebruiken, 
(onthouden/inprenting) of op begrip de lesstof doorlopen (begrijpen). Cognitief getalenteerde 
kinderen gebruiken bij voorkeur de begripsroute. Dit kost hen het minst energie, ze hoeven 
er vaak maar naar te kijken om iets door te hebben. Andere strategieën(zoals het gebruiken 
van het geheugen) leren ze niet toepassen. Veel kinderen hebben het trainen van het 
geheugen niet nodig om de basisschool goed te doorlopen. Je merkt dat zij wel moeite 
hebben met automatiseren van zaken, bv de tafels. Pas in het VO levert dit problemen op, 
omdat de hoeveelheid te leren stof niet meer te onthouden is, als je alleen middels de 
begripsroute leert. Het is de uitdaging om bij getalenteerde kinderen ook 
geheugenstrategieën en studievaardigheden in de basisschoolperiode te ontwikkelen om 
vastlopen in het VO te voorkomen. 
 
3. Motivatie 
Het Latijnse woord motivare betekent letterlijk in beweging komen of wel zin hebben om iets 
te doen. Cognitief getalenteerde kinderen zijn vanuit zichzelf gemotiveerd om nieuwe dingen 
te leren. Helaas zien we met regelmaat dat deze motivatie halverwege de basisschool flink is 
afgenomen of verdwenen. Plezier in het leren is verloren gegaan door gebrek aan uitdaging, 
de overtuiging dat het ze geen invloed hebben op hun leren en soms ook door faalangst. Ze 
voelen zich dikwijls onbegrepen, anders dan anderen. Dit maakt dat kinderen gaan 
onderpresteren. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat kinderen lekker in hun vel goed tot 
hun recht kunnen komen. 
 
4. Frustratie tolerantie 
Getalenteerde kinderen ervaren op school in het begin vaak dat de leerstof te makkelijk is: 
Hun frustratie daarover uiten zij middels het woord “saai”. Wanneer ze een eerste blik 
werpen op een opdracht en het te makkelijk oogt roept het al meteen interne weerstand op. 
Wanneer de school haar uiterste best doet de juiste aanpassingen te bieden in het 
lesstofaanbod, zie je dat hoogbegaafde kinderen de lesstof afwijzen en ook afdoen met 
“saai”. Dit in de hoop dat de leerkracht ander werk zal gaan zoeken. Alleen kan het in deze 
gevallen zo zijn dat ze dan bedoelen met saai dat het frustrerend te moeilijk is! 
Hoogbegaafde kinderen hebben zich in hun eerste levensjaren doorgaans minder hoeven 
inzetten om succesvol te zijn in het leren. Daardoor hebben zij minder doorzettingsvermogen 
ontwikkeld. Op het moment dat deze inspanning wel nodig is en het kind tot de ontdekking 
komt dat het iets niet zomaar vanzelf kan, zal de gemakzucht omslaan in paniek, woede of 
frustratie. De frustratiegrens voor werk dat te makkelijk of te moeilijk is, is dus eerder bereikt 
dan bij andere kinderen. 
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5. Samenwerken 
Cognitief getalenteerde kinderen zijn over het algemeen minder gemotiveerd tot 
samenwerken dan andere kinderen. Hier zijn verschillende oorzaken voor. Als eerste 
ervaren deze kinderen dat het resultaat vaak beter is wanneer zij alleen werken, dan 
wanneer zij met anderen, die minder goed zijn(die ze minder goed vinden), moeten 
samenwerken. Wat beoordelen we bij een samenwerkingsopdracht: Het resultaat/de kennis 
van de lesstof inhoud of het proces van samenwerken? 
Daarnaast is de manier van denken van een hoogbegaafd kind anders. Zij denken 
abstracter, creatiever, sneller, ze leggen eerder verbanden… Zij vinden het daardoor vaak 
moeilijker hun ideeën uit te leggen aan anderen. Ze voelen zich eerder onzeker en 
onbegrepen. “Juf mag het ook alleen?” is een vraag die zij vaak stellen. 
Het is dus belangrijk bij hoogbegaafde kinderen om het trainen van 
samenwerkingsvaardigheden als doel op zich te stellen 
 
6. Zelfstandig werken 
Zelfstandig werken is in toenemende mate belangrijk in de loop van je leven. Wie succesvol 
wil zijn moet goed kunnen plannen, organiseren, concentreren enz. Toch zien we geregeld 
dat juist slimme kinderen dit lastig vinden. Er zijn verschillende oorzaken waardoor kinderen 
moeite hebben met zelfstandig werken. Denk hierbij aan een niet passend lesstof aanbod, 
gebrek aan doorzettingsvermogen, lage frustratie tolerantie, remmende overtuigingen, 
zwakkere executieve functies, faalangst en perfectionisme. Het is dus belangrijk de oorzaken 
te achterhalen en missende vaardigheden te trainen. 
 
7. Hiaten 
Een hiaat in de kennis over losstaande informatie is zo bijgewerkt bij een hoogbegaafd kind. 
Echter bij veel lesstof is er sprake van een conceptstapel: Je hebt hetgeen je voorgaand 
geleerd hebt nodig om door te kunnen gaan met het volgende. Wanneer je in die 
voorgaande kennis een hiaat hebt opgelopen, wordt het lastig. Je merkt het in de praktijk met 
name aan het tempo dat ineens verminderd. Ze hebben een eigen creatieve maar ook 
minder efficiënte tijdrovende strategie ontwikkeld om toch tot een oplossing te komen. 
Waardoor ontstaan deze hiaten? Er kunnen verschillende redenen zijn:. Hoogbegaafde 
kinderen slaan vaker een klas over of missen soms instructie, omdat bv. ze naar een 
plusklas gaan. Het komt ook voor dat ze door verveling bij instructie al zijn afgehaakt tegen 
de tijd dat de leerkracht klaar is met de herhaling en iets nieuws gaat uitleggen. Wanneer zij 
iets gemist hebben en last hebben van de vaste overtuiging dat talent betekent dat je alles 
vlot uit jezelf zou moeten kunnen, zullen ze minder geneigd zijn hulp te vragen (zie hiervoor 
ook overtuigingen) Wanneer een hiaat wel opgespoord wordt vereist het vaak een 
verandering in de leerstrategie van een kind. 
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4. Theorie over compacten en verrijken 
 
Compacten van de lesstof  
Een didactische voorsprong betekent niet dat een leerling de stof uit een hoger leerjaar 
aangeboden moet krijgen. Een eerste belangrijke reden is dat een leerling dan al in een 
eerder leerjaar klaar is met de stof van de basisschool, waarna de leerling nog meerdere 
jaren een volledig eigen programma zal moeten krijgen. Dit is een grote belasting voor de 
bovenbouwleerkrachten. Een tweede reden is dat een belangrijke onderwijsbehoefte van 
(hoog)begaafde leerlingen is om in ieder geval deels top-down het leerstofaanbod geboden 
te krijgen. De reguliere onderwijsmethodes werken veelal bottom-up. Dit sluit daarom 
onvoldoende aan bij de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Specifieke 
verrijkingsmethoden werken wel top-down.  
Bij een geconstateerde didactische voorsprong wordt daarom overgegaan op het compacten 
en verrijken van de lesstof. Na het signalerings- en diagnosticeringstraject zijn er 
verschillende redenen om hierop over te gaan:   

 De leerling heeft een didactische voorsprong van meer dan een half jaar. Per vakgebied 
waarop dit te zien is, wordt het onderwijsaanbod gecompact.  

 Bij de leerling is (hoog)begaafdheid vastgesteld, eventueel aan de hand van een 
intelligentieonderzoek. Ook wanneer er sprake is van onderpresteren wordt in dit geval 
toch gecompact! 
 

Compacting vindt op de volgende momenten plaats:  

 Compacting tijdens de instructiefase: de leerkracht kiest hierbij voor een korte klassikale 
instructie, waarna de leerlingen die werken volgens compacten en verrijken zelfstandig 
aan het werk gaan. Daarna vervolgt de leerkracht de instructie voor de rest van de groep. 
Bij (hoog)begaafde leerlingen is het belangrijk direct het nieuwe element in de leerstof te 
presenteren, zodat de aandacht van de leerling niet weg dwaalt.  

 Compacting tijdens de verwerkingsfase: (hoog)begaafde leerlingen hebben veel minder 
behoefte aan inoefening van de leerstof. Herhalingsoefeningen, reproductiegerichte 
opdrachten en remediërende oefenstof hoeven dan ook niet allemaal aangeboden te 
worden. Nieuwe elementen, uitbreidingsoefeningen en probleemgerichte opgaven 
worden wel aangeboden.  

 Compacting tijdens de nabespreking: (hoog)begaafde leerlingen hoeven alleen bij de 
bespreking van de stof betrokken te worden als het ook het door hen gemaakte werk 
betreft. Wanneer de leerling het werk op een ander moment maakt, moet niet uit het oog 
verloren worden dat ook de leerling recht heeft op feedback op het gemaakte werk.  
 

Concreet kan op een aantal manieren gecompact worden:  

 Individueel compacten: vooraf toetsen en bekijken wat de leerling nog niet beheerst. Met 
die onderdelen doet de leerling mee, de andere onderdelen worden geschrapt.  
Voordelen:  
o Het leerstofaanbod is precies afgestemd op datgene wat de leerling op dat moment 

beheerst. 
Nadelen:  
o Aan het begin van ieder blok wordt een tijdsinvestering gevraagd van de leerkracht 

voor iedere leerling die voor compacting in aanmerking komt. De leerkracht moet van 
alle leerlingen die vooraf getoetst worden een analyse maken van de resultaten op de 
toets en een selectie maken uit de leerstof van dat blok.  

o De mate van compacting is afhankelijk van de prestaties van de leerlingen en van de 
inschatting van de leerkracht over wat een leerling wel of niet mee doet met de 
leerstof. Dit maakt het bij individueel compacten lastig om tot een eenduidige aanpak 
te komen over leerstofjaren heen.  
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o Deze vorm van compacting levert vaak problemen op bij leerlingen die 
onderpresteren en dus vooral op methodegebonden toetsen soms niet optimaal 
presteren.  

 Schoolbreed compacten: als er meerdere leerlingen in een groep in aanmerking komen 
voor een gecompact onderwijsaanbod, wordt er gekozen voor schoolbreed compacten.  

 Bij het opstellen van een gecompact programma worden de volgende richtlijnen in acht 
genomen:  
o Niet aanbieden: 

 Herhalingsoefeningen. 
 Opdrachten gericht op reproductie van kennis. 
 Remediërende oefenstof. 

o Wel aanbieden: 
 Introductie van nieuwe elementen in de leerstof. 
 Interactieve lessen (o.a. sociaal aspect én leren van elkaars 

oplossingsmethoden). 
 Opdrachten met een probleemgericht karakter, gericht op inzicht. 
 Groepsgerichte activiteiten. 
 Methodegebonden toetsen. 
 Verrijkingsstof uit de methode (kritisch bekijken). 

 
Compacten in groep 1/2  dient, vanwege een andere manier van werken, ook anders 
georganiseerd te worden. Een eerste stap is het bepalen van het werkelijke niveau van de 
leerling, waarbij de leerkracht gebruik maakt van het kleutervolgsysteem. Vervolgens bekijkt 
de leerkracht welke leerdoelen nog open staan en welke taken en materialen hij hiervoor in 
kan zetten. Houd hierbij het aanbod beperkt, maak de leerstappen die de leerling doorloopt 
groter en bekijk regelmatig in hoeverre gestelde doelen behaald zijn. De leerstof richt zich 
zowel op de sterkere als op de zwakkere kanten van de leerling. Om de motivatie en 
werkhouding van de slimme kleuter te behouden, is een aanvullend leerstofaanbod voor 
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong net zo vereist als voor (hoog)begaafde leerlingen.  
 
Verrijken van de lesstof  
Door compacting van het leerstofaanbod komt ruimte vrij voor het aanbieden van andere 
leerstof. Verrijking van het reguliere aanbod is noodzakelijk om de (hoog)begaafde leerling 
leerstof op eigen niveau te bieden, en hem daarmee de kans te bieden goede 
leerstrategieën en een goede leerattitude te ontwikkelen. 
De aangeboden verrijkingsstof moet voldoen aan bepaalde criteria:  

 De opdrachten dienen zo veel mogelijk top-down aangeboden te worden. Houd daarom 
bij de selectie van het materiaal rekening met devolgende kenmerken: open 
vraagstelling, hoge complexiteit, probleemgerichte opdrachten, creatieve opgaven en een 
didactisch niveau dat iets hoger ligt dan dat van de leerling.  

 Het materiaal moet goed bruikbaar zijn in de praktijk. Een aantal belangrijke vereisten 
hiervoor is: weinig voorbereidingstijd voor de leerkracht, de mogelijkheid tot zelfstandig 
werk in de klas en de mogelijkheid tot zelfcorrectie door de leerling.  

 
Verrijking kan zowel binnen als buiten het vakgebied aangeboden worden. Het voordeel van 
verrijking binnen het vakgebied (bijvoorbeeld verrijking voor rekenen tijdens de rekenles) is 
dat de leerling meer bij de groep blijft en dat ook de uitblinkers op één vak kunnen werken 
aan deze opdrachten. Voor sommige leerlingen is deze vorm van verrijking echter niet 
genoeg. Zij hebben een bredere behoefte, waaraan bijvoorbeeld door middel van het werken 
aan projecten of in een plusklas tegemoet gekomen kan worden.  
 
Het bestaande verrijkingsmateriaal is onder te verdelen in verschillende categorieën: 

 Verrijking binnen de reguliere methode: de reguliere methode biedt binnen de methode 
extra uitdaging aan, bijvoorbeeld in een plusboek. Deze verrijking betreft vaak 
voorgestructureerde opdrachten, die maar iets moeilijker zijn dan het reguliere aanbod. 
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Plusboeken zijn daarom vooral geschikt voor leerlingen met een lichte voorsprong. Denk 
hierbij aan leerlingen met een voorsprong tot een half jaar, en in gecompacte vorm voor 
leerlingen met een voorsprong tot ca. 1 jaar.  

 Leermateriaal specifiek ontwikkeld voor (hoog)begaafde leerlingen: in de loop der jaren 
zijn verschillende methodes ontwikkeld die speciaal gericht zijn op (hoog)begaafde 
leerlingen. De oefeningen hiervan zijn vooral toepassingsgericht en uitdagend. Deze 
methodes zijn meestal zo opgebouwd dat de onderwerpen afzonderlijk van elkaar 
kunnen worden gebruikt en makkelijk kunnen worden ingepland in de lessen. Op de 
website van de SLO is een lijst te downloaden met verrijkingsmateriaal per vakgebied. Bij 
de CED-Groep is een lijst te koop waarin per vakgebied de meeste verrijkingsmaterialen 
genoemd staan, waarbij tevens een onderverdeling is gemaakt in leerlijn 1 en leerlijn 2. 
Ook binnen het DHH is een lijst met verrijkingsmaterialen en hun praktische 
toepasbaarheid te vinden.  

 Extra onderwerpen: (hoog)begaafde leerlingen kunnen gestimuleerd en uitgedaagd 
worden door hen vakken of onderwerpen te laten behandelen die geen deel uitmaken 
van het reguliere leerstofaanbod. Denk hierbij aan het leren van een vreemde taal, 
filosofie, schaken, programmeren. Ook zijn er boeken beschikbaar met lesideeën voor 
losse verrijkingslessen. Een voorbeeld hiervan is de Projectenballade.  

 Aanvullend leermateriaal: smart-games, puzzels, internet en gezelschapsspellen kunnen 
een goede aanvulling vormen op het reguliere leerstofaanbod. Het is belangrijk dat het 
werken met deze materialen gepland en geëvalueerd wordt. Het moet duidelijk zijn dat 
deze activiteiten dienen om echt te leren. 

 Projectwerk: door (hoog)begaafde leerlingen samen te laten werken rond een bepaald 
onderwerp worden ze uitgedaagd in hun creatief denkvermogen om zo moeilijke 
onderwerpen te behandelen. Op deze manier leren ze ook belangrijke sociale 
vaardigheden als samenwerking, planning en reflectie. Mogelijke onderwerpen voor 
projecten zijn: de ruimte, magnetisme, elektriciteit, verkeer, filosofie en literatuur.  

 
Verrijken voor de kleuters 
Voor het bieden van goede verrijkingsopdrachten voor kleuters gelden de volgende 
aandachtspunten: 

 Door het creatief inzetten van bestaande ontwikkelingsmaterialen en het combineren van 
ontwikkelingsmaterialen, kunnen geschikte verrijkingsopdrachten geboden worden. Ook 
de hoeken bieden veel mogelijkheden voor verrijking. In bijlage 3 is een aantal ideeën ter 
inspiratie opgenomen. Ook mappen als Compact & Rijk (Bazalt) en Wonderzoekers en 
Krachtpatsers (Zwijsen) bieden ideeën voor uitdagende opdrachten. Compact & Rijk 
(gelinkt aan Kijk!) biedt daarnaast een ontwikkelingslijn die doorloopt tot 7 jaar. Dit kan 
ondersteunend zijn bij het opstellen van ontwikkelingsdoelen voor kleuters.   

 Bij het bieden van verrijking, is het belangrijk een eigen doorgaande lijn te ontwikkelen. 
Hiermee wordt voorkomen dat de verrijking vooral hap-snap ingezet wordt. Een 
voorbeeld van een doorgaande lijn is dat de leerling eerst oefent met het nabouwen van 
een bouwwerk vanuit een tekening, vervolgens vanuit een foto, en daarna een bouwwerk 
dat hij zelf gemaakt heeft laten natekenen.  

 Ook al lijken deze leerlingen eerder toe aan het werken aan tafel, is het juist voor deze 
leerlingen belangrijk de ontdekkingsdrang te blijven stimuleren.  

 Zorg dat de verrijkingsopdracht de leerling niet isoleert van de andere leerlingen. Ga na 
of de leerling bij de verrijkingsopdracht samen kan werken met een andere slimme 
kleuter. Hiermee wordt tevens de sociale ontwikkeling verder gestimuleerd. Hiervoor kan 
ook gewerkt worden met een (groepsdoorbrekende) belangstellingenkring.  

 Neem de opdrachten op als verplicht onderdeel van de weektaak. Want net als alle 
andere leerlingen heeft de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong behoefte aan een 
zekere mate van sturing.  
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Organisatie van het verrijkingsaanbod 
Algemene uitgangspunten bij het aanbieden van verrijkingsmateriaal:  

 Verrijkingsopdrachten die zonder instructie door de leerling gemaakt kunnen worden, zijn 
vaak te gemakkelijk en zitten niet in de zone van de naaste ontwikkeling. Leerlingen leren 
hierdoor niet belangrijke vaardigheden zoals doorzetten, vragen durven stellen, omgaan 
met faalervaringen. Ook voor verrijking is dus altijd instructie én feedback nodig.  

 Instructie voor verrijkingsopdrachten volstaat in de meeste gevallen met één keer per 
week. Er kan voor gekozen worden om dit binnen de groep (door de eigen leerkracht) of 
buiten de groep (door de remedial teacher, intern begeleider of coördinator 
(hoog)begaafdheid) te laten doen. Het is wel belangrijk dat de leerkracht altijd de regie in 
handen houdt, zodat de leerkracht op de andere dagen in de groep beschikbaar is voor 
reguliere vragen.  

 Voor een goede implementatie in de groep geeft de leerkracht aan het begin van de 
week een overzicht van de onderdelen die de leerling mee doet uit de reguliere leerstof 
en de onderdelen van de aanvullende leerstof die de leerling die week moet maken. 
Vervolgens plant de leerling, eventueel onder begeleiding van de leerkracht, de 
verschillende onderdelen in. Het plannen van werk via een weektaak vergroot niet alleen 
de zelfstandigheid van de leerling, maar geeft ook meer overzicht aan de leerkracht.  

 Probeer te vermijden dat (hoog)begaafde leerlingen pas aan het verrijkingsmateriaal 

mogen beginnen wanneer ze het reguliere werk af hebben. Het is geen beloning, maar 

een verplicht onderdeel van hun onderwijsaanbod. Kies daarom vaste dagen of 

momenten voor het werken uit de reguliere methode. Op de andere dagen/momenten 

wordt met verrijkingsstof gewerkt.  

 Voor leerlingen die behoefte hebben aan meer structuur kan eventueel gewerkt worden 
met een klaar- en maakbakje, waardoor werk dat nog gedaan moet worden gescheiden 
wordt van werk dat al klaar is. 

 Bespreek intern wanneer je welk verrijkingsmateriaal gebruikt, zodat voor de leerkracht 

duidelijk wordt wanneer hij welk materiaal in kan zetten voor deze leerlingen, en het hap-

snapwerken weggenomen wordt.  

 Zet geen remediërende materialen in als verrijkingsopdracht. Remediërende opdrachten 

hebben een bottom-up opbouw en bevatten veel herhaling, terwijl (hoog)begaafde 

leerlingen juist behoefte hebben aan een top-down aanpak. Wanneer gezien wordt dat 

(hoog)begaafde leerlingen verrijking afwijzen, maar zich wel prettig voelen bij (moeilijker) 

remediërend werk, is dit een aanwijzing voor problemen met de mindset. Zie hiervoor 

hoofdstuk 4.2.  

 Ga bij voorkeur niet versneld door de lesstof heen. Enerzijds is hierbij het probleem dat 

de leerkracht van groep 8 geen materialen meer voorhanden heeft, anderzijds komt dit 

niet tegemoet aan de behoefte van (hoog)begaafde leerlingen om  top-down te leren.  

 In het schoolbeleid dient te zijn vastgelegd dat het beoordelen van verrijkingswerk een 
vast onderdeel is in het curriculumaanbod van de (hoog)begaafde leerling. Dit betekent 
dat er ook een vermelding van deze beoordeling op het rapport komt.  
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5. Executieve functies 
 
Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen 
en te sturen.Deze functies bevinden zich in de prefrontale cortex van de hersenen. 
Executieve functies worden onderverdeeld in denkvaardigheden en gedragsvaardigheden:  
Denkvaardigheden Gedragsvaardigheden 

 Werkgeheugen  Emotieregulatie 

 Plannen/prioriteiten stellen  Taakinitiatie 

 Organisatie  Responsinhibitie 

 Time-management  Volgehouden aandacht 

 Metacognitie  Doelgericht gedrag 
  Flexibiliteit 
 
Voorbeelden van problemen in het executief functioneren: 
Werkgeheugen:  
Vraagt om de instructie te herhalen, vergeet zichzelf tecontroleren, houdt instructie niet lang 
genoeg vast, problemen met „stampwerk‟, vergeet (delen van) opdrachten.  
Planning/time-management:  
Kan geen goede tijdsplanning maken, kan zich niet aan  
tijdsplanning houden, werkt onvoldoende systematisch, vindt het moeilijk in te schatten hoe 
lang iets duurt.  
Organisatie:  
Kastje of tafel is een rommel, raakt spullen kwijt, weinig ordening in werk. 
Metacognitie:  
Merkt onvoldoende hoe anderen reageren op zijn gedrag, vraagt hulp i.p.v. zelf pogingen te 
doen om problemen op te lossen, kan niet goed reflecteren, legt oorzaken van problemen 
buiten zichzelf. 
 
Emotieregulatie:  
Snel huilen, slaan/boos worden in plaats van uitpraten, uitsprakenzoals „makkie‟ of „dat ga ik 
niet doen‟.  
Taakinitiatie:  
Start laat met een taak, moet eraan herinnerd worden te beginnen, wacht bij 
groepsactiviteiten tot iemand anders begint.  
Responsinhibitie:  
Luistert instructie niet af, geeft antwoord zonder goed na tedenken, geeft snel op als het 
moeilijker wordt.  
Volgehouden aandacht:  
Vraagt steeds hoeveel werk nog gedaan moet worden, is snel afgeleid, neiging tot afraffelen, 
veel niet taakgericht gedrag, problemen met overgang naar een andere taak.  
Doelgericht gedrag:  
Weinig doorzettingsvermogen/geeft snel op, onvoldoende in staat doelen voor zichzelf te 
stellen, snel afgeleid door andere behoeften of tegengestelde belangen.  
Flexibiliteit:  
Snel van slag, moeite met het bedenken van meerdere oplossingen, star bij veranderingen, 
regels zijn regels.  
  
Bij het specifiek aanleren of oefenen van executieve functies, is het belangrijk de volgende 
stappen te doorlopen:  
1. Bepaal aan welk concreet gedrag je het eerst wilt werken.  
2. Stel, samen met de leerling, een doel vast. Zorg dat dit een positieve herformulering van 

het probleemgedrag is. Het doel is daarbij zo concreet mogelijk beschreven (SMART!).  
3. Stel samen met de leerling tussendoelen vast.  
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4. Bepaal samen hoe je de vorderingen gaat meten, bijvoorbeeld met behulp van een 
tijdmeting of door te tellen hoe vaak bepaald gedrag voorkomt.  

5. Beschrijf wat de leerling moet doen om het doel te bereiken: welk gedrag moet de 
leerling laten zien? Zet deze stappen zo nodig om in een stappenplan, dat je op de tafel 
van de leerling plakt.  

6. Zorg voor specifieke inoefenmomenten. Kies hier bijvoorbeeld één vak voor uit.  
7. Zet de leerling voorafgaand aan dat vak in de „aanstand‟: help hem eraan herinneren dat 

nu het oefenmoment begint, en herhaal nog even kort de afspraken.  
8. Houd tijdens het oefenen toezicht op de leerling, stuur waar nodig tussentijds kort bij. 

Verminder na verloop van tijd het toezicht, maar alleen als je ziet dat de leerling met 
minder toezicht uit de voeten kan! (let op: soms is een lange adem nodig).   

9. Probeer de vorderingen samen in een grafiek weer te geven, zodat de vooruitgang 
zichtbaar is voor de leerling.  

10. Vier samen de successen!  
 
Een goede manier om het beginniveau en bijbehorende doelen in kaart te brengen, is door te 
werken met rubrics. Rubrics werken met een vierpuntsschaal, en zijn gemakkelijk zelf te 
maken. Bespreek bepaald concreet gedrag, bijvoorbeeld opletten tijdens de instructie. 
Bepaal vervolgens samen met de leerling hoe dit eruit ziet bij iemand die dat helemaal niet 
kan (1), en bij iemand die dat heel goed kan (4), en daarna de tussenstappen bij 2 (een 
beetje kunnen) en 3 (al redelijk kunnen). Tot slot bekijk je samen op welk niveau de leerling 
nu zit, en wat de volgende stap is. Samen bepaal je wat de leerling nodig heeft om bij deze 
stap te komen en wanneer dit geoefend wordt. Zie verder de stappen 1 t/m 10 die hierboven 
zijn beschreven.  
Een voorbeeld van een rubric:  
 

 1 2 3 4 

Opletten tijdens 
de instructie 

Onderuit gezakt 
op je stoel 
zitten, 
om je heen 
kijken,  
niets doen, 
beetje tekenen 
in je schrift. 

Onderuit gezakt 
op je stoel 
zitten, soms 
even luisteren, 
meestal met 
andere dingen 
bezig zijn.  

Recht op je 
stoel zitten, 
luisteren naar 
de leerkracht, 
heel af en toe 
vinger 
opsteken, soms 
nog andere kant 
opkijken of 
wegdromen.  

Recht op je 
stoel zitten, 
gezicht naar de 
leerkracht, 
luisteren naar 
de uitleg en 
vinger opsteken 
bij vragen. 

 
Voor kleuters kan gewerkt worden met een schaal van 1 t/m 3, waarbij de tekst ingewisseld 
wordt voor picto‟s.  
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6. Achtergrondinformatie voor de Ontdekgroep 
 
Werken met persoonlijke leerdoelen 
Naast het compacten en verrijken, is het voor veel (hoog)begaafde leerlingen belangrijk om 

met persoonlijke leerdoelen te werken. Hierbij wordt niet zozeer gekeken naar de inhoud, 

maar vooral naar de vaardigheden. Dit kunnen vaardigheden zijn op het gebied van het 

aanpakgedrag van een taak, de werkhouding, het werktempo, maar ook op het gebied van 

bijvoorbeeld samenwerken of het omgaan met fouten. Een aantal aandachtspunten hierbij:  

 Bepaal zo mogelijk samen met de leerling welke vaardigheid of vaardigheden je wilt gaan 

oefenen.  

 Werk bij voorkeur aan één of maximaal twee vaardigheden tegelijk, om het overzichtelijk 

te houden voor de leerkracht, én voor de leerling.  

 Bepaal het beginniveau van de leerling voor de vaardigheid die je wilt oefenen. Dat kan 

middels een gesprek met de leerling zelf, of aan de hand van bijvoorbeeld de leerlijnen 

„leren leren‟ of „sociaal gedrag‟ van de CED-Groep (gratis te downloaden via internet).  

 Zoek altijd samen naar het eerstvolgende stapje, en niet gelijk naar het „eindresultaat‟. 

(Hoog)begaafde leerlingen zijn vaak perfectionistisch. Werken aan doelen betekent voor 

hen vaak dat het dan in één keer goed moet gaan. Bij een te grote stap lopen leerling en 

leerkracht een grotere kans op een faalervaring, waardoor de leerling de neiging heeft op 

te geven.  

 Zoek een vast moment per dag of per week uit waarin de leerling deze vaardigheid gaat 

oefenen. Zet de leerling bij de start van dit moment in de „aanstand‟: herinner hem/haar 

eraan dat jullie deze vaardigheid nu gaan oefenen. Kom aan het eind van dit moment er 

kort op terug met de leerling: hoe vond de leerling het gaan? Hoe vond de leerkracht het 

gaan?  

 Geef in het begin ook nog tussentijdse bijsturing.  

 Zorg voor procesgerichte feedback: niet alleen „goed gedaan‟, maar geef een concrete 

beschrijving van wat je zag. Bijvoorbeeld: „ik zag dat je opdracht 3 heel lastig vond, maar 

toen je het nog een keer probeerde kwam je er toch uit, goed zo‟.  

 Zorg voor een bepaalde oefenperiode, en evalueer deze oefenperiode na afloop met de 

leerling.  

 Koppel de oefenperiode eventueel aan een beloningssysteem.   

 

Kortdurende interventies 
Kortdurende interventies bij (hoog)begaafde leerlingen zijn meestal gericht op de taak-

/werkhouding. In het algemeen kan gesteld worden dat de interventies die bij andere 

leerlingen ingezet worden, ook gebruikt kunnen worden voor (hoog)begaafde leerlingen. 

Belangrijk verschil is dat de (hoog)begaafde leerling meer behoefte heeft aan uitleg waarom 

een interventie plaatsvindt. Ook hebben (hoog)begaafde leerlingen er meer behoefte aan om 

mee te denken hoe de interventie uitgevoerd zal worden.  

Een aantal specifieke interventies voor (hoog)begaafde leerlingen:  

 Wanneer een leerling het gecompacte reguliere werk niet binnen de tijd afkrijgt, is het 

zinvol met de leerling een afspraak te maken hoe lang hij aan het reguliere gecompacte 

werk werkt, en wanneer de leerling aan het verrijkingswerk moet beginnen. Uitgangspunt 

hierbij is dat verrijkingswerk een verplicht onderdeel is van de taak van de leerling, en 

dus niet als een soort beloning ingezet wordt. Wanneer de leerling het reguliere werk niet 

binnen de daarvoor gestelde tijd af heeft, gelden hiervoor dezelfde afspraken als voor 

alle andere leerlingen. Na de daarvoor gestelde tijd begint de leerling met het 
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verrijkingswerk. Belangrijk daarbij is om na te gaan wat de reden is dat de leerling het 

reguliere werk niet binnen de gestelde tijd af heeft. Soms heeft dat te maken met angst 

voor moeilijker werk, omdat de leerling niet precies weet hoe hij dit aan moet pakken, of 

vanwege een statische mindset (zie hoofdstuk 4.2 Mindset). In dat geval zal de leerling 

op dat gebied ondersteund moeten worden bij het starten of maken van het 

verrijkingswerk.  

 Voor sommige (hoog)begaafde leerlingen is het werken met een weektaak, al dan niet 

alleen voor verrijkingswerk, te onoverzichtelijk. Hierdoor hebben zij aan het eind van de 

week hun werk vaak niet af. Probeer met deze leerlingen de planning overzichtelijker te 

maken door het overzichtelijker maken van de taak, bijvoorbeeld door het terug te 

brengen tot een dagtaak, of halverwege de week met de leerling te kijken of hij nog op 

schema ligt.  

 Bij het werken aan projecten vinden (hoog)begaafde leerlingen de planning soms lastig. 

In dat geval kan gebruik gemaakt worden van www.mijneigenproject.nl of van de stappen 

zoals aangegeven in het TASC-model. Het TASC-model is te vinden in bijlage 5. Dit 

model is ook te gebruiken bij projectmatig werken in de plusklas. 

 Gewenst gedrag kan ook bij (hoog)begaafde leerlingen gestimuleerd worden door middel 

van een beloningssysteem. Een aantal algemene uitgangspunten voor een goed 

beloningssysteem:  

o Start met een leerlinggesprek, waarin de leerling ook zelf kan mee denken (o.a. over 

doelgedrag, formulier, beloningen, tijdsduur). 

o Maak voor de leerling een apart formulier; zet bovenaan het doelgedrag.  

o Zorg dat het formulier overzichtelijk is.  

o Maak duidelijke afspraken wanneer de leerling een sticker/krul krijgt.  

o Zorg dat de leerling kan starten met een succeservaring.  

o Zorg steeds voor een directe bekrachtiging, in ieder geval door een compliment, en 

waar mogelijk door direct een sticker/krul te geven. 

o Spreek gezamenlijk af waarvoor de leerling de stickers/krullen in kan wisselen.  

o Wissel regelmatig de beloningen die afgesproken zijn met de leerling.  

o Werk zo mogelijk samen met thuis.  

o Maak duidelijke afspraken over de duur van het beloningssysteem.  

o Blijf na het stoppen van het beloningssysteem sociale bekrachtigers (complimenten) 

geven.  

 

Specifieke aandachtspunten voor (hoog)begaafde leerlingen:  

o Houd het beloningssysteem spannend: zorg bijvoorbeeld voor verschillende 

beloningen waar de leerling uit kan kiezen, op verschillende niveaus. Dus 

bijvoorbeeld een beloning bij het inwisselen van 5 stickers/krullen, maar ook de 

mogelijkheid om door te sparen voor een grotere beloning.  

o Als beloning is een x-aantal minuten „eigen tijd‟ voor (hoog)begaafde leerlingen vaak 

zeer aantrekkelijk.  

o Duur van het beloningssysteem maximaal twee weken, daarna een level omhoog. 

Dat wil zeggen: de leerling moet nu meer inspanning leveren voor een beloning, 

bijvoorbeeld meer stickers/krullen halen. 
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Afbouwen beloningssysteem:  

Een aantal dagen voor het afgesproken einde van het beloningssysteem „stiekem‟ de 
materiële bekrachtiger laten schieten en daarvoor een verbale/ non verbale 
 bekrachtiger in de plaats zetten. Oftewel: bouw het beloningssysteem bewust af. 
Wanneer je merkt dat de reactie is: „juf/meester… je moet nog een krul zetten‟, dan is 
het beloningssysteem nog nodig. Wanneer er geen reactie komt, dan heeft het 
beloningssysteem zijn werk gedaan.  

 Automatiseringsproblemen zijn een veel voorkomend verschijnsel bij (hoog)begaafde 

leerlingen. Dit komt vooral omdat de (hoog)begaafde leerling over voldoende capaciteiten 

beschikt om de sommen te blijven beredeneren. Daarom ziet de leerling de noodzaak er 

niet van in om de moeite te nemen sommen te automatiseren. Bovendien is in de 

hersencapaciteit van deze leerlingen geen noodzaak om deze vaardigheden op te 

nemen in het gedeelte waar de geautomatiseerde kennis opgeslagen is. Er is immers 

voldoende capaciteit in het frontale deel van de hersenen, waar het actieve leren en 

denken plaatsvindt. Er zijn twee belangrijke manieren om de automatisering op gang te 

brengen:  

o Het nut van automatisering in laten zien door een verband te leggen met moeilijker 

opdrachten die in de toekomst in het verschiet liggen, en waar deze kennis voor 

nodig is. Pak er dus gerust een boek uit groep 7 bij met bijvoorbeeld breuken.  

o Probeer de hersenen te stimuleren de kennis te laten automatiseren, door de 

leerling tegelijkertijd een andere (motorische) activiteit te laten ondernemen. 

Bijvoorbeeld: laat de leerling de tafels opzeggen terwijl het de bal overgooit of een 

dribbelparcourtje loopt. Door de focus die daarbij wel op de motorische activiteit 

moét liggen, zal de andere kennis uiteindelijk sneller geautomatiseerd worden.   

 

Tot slot: hanteer regels consequent voor alle leerlingen, maar zeker voor (hoog)begaafde 

leerlingen. Zij hebben nog sneller dan andere leerlingen door dat een regel niet consequent 

gehanteerd wordt, en dat ze zich dus kunnen permitteren er een loopje mee te nemen.  

 
Gesprekken met leerlingen 
Een goede interventie voor (hoog)begaafde leerlingen valt of staat met de betrokkenheid van 

de leerling. Niet alleen van de leerkracht wordt een inspanning verwacht, maar ook van de 

leerling zelf. Het is essentieel dat de leerling zich eigenaar van het probleem voelt, maar ook 

dat de leerling zich zo kán voelen. Hiervoor zijn regelmatige gesprekjes met de leerling 

nodig, waarin gezamenlijk gekeken wordt naar de leerdoelen van de leerling, de gemaakte 

vorderingen en de gevoelens van de leerling hierbij. Houd hierbij altijd het „zijnsluik‟ van de 

leerling in het oog (zie hoofdstuk 3.3), waarbij te zien is dat veel (hoog)begaafde leerlingen 

(1) sensitiever zijn, waardoor emoties sterker binnen komen, (2) zich autonoom willen 

kunnen voelen, en daarom mee willen denken in hun eigen ondersteuning, (3) een kritische 

instelling hebben, waardoor ze ook al op jonge leeftijd mee kúnnen denken, (4) een groot 

rechtvaardigheidsgevoel hebben, waardoor zij sneller dan andere leerlingen een gevoel van 

afwijzing kunnen hebben wanneer deze gesprekjes een aantal keer zonder begrijpelijke 

reden niet doorgaan, en (5) een perfectionistische aard hebben, waardoor zij de lat voor 

zichzelf snel te hoog leggen en door middel van gesprekjes hierin het beste bijgestuurd 

kunnen worden.  

Soms wordt gedacht dat, wanneer een leerling mede-eigenaar wordt van zijn eigen 

leerproces, hij volledig zelfbepalend kan zijn. Op deze manier moet dit niet worden opgevat. 

De leerkracht, intern begeleider en waar nodig ouders zetten de lijnen uit, waarbinnen de 

leerling zelf mag meedenken in hoe dit gedaan wordt.  
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Doel van de Ontdekgroep 
Invulling leren leren, leren denken, leren leven in de plusklas 

Bij het formuleren van specifieke leerdoelen is het van belang dat de onderwijsbehoeften van 

de leerling centraal staan. Voor een deel zullen dit de eigen onderwijsbehoeften zijn, voor 

een deel kunnen hierbij de algemene onderwijsbehoeften van (hoog)begaafden als 

uitgangspunt worden genomen. Deze algemene onderwijsbehoeften worden vaak als volgt 

omschreven:  

1. Leren leren. 

2. Leren denken. 

3. Leren (voor het) leven.  

Hieronder worden deze leerdoelen, met de vertaalslag naar de plusklas, verder uitgewerkt:  

 

Ad. 1  Leren leren 

Bij het „leren leren‟ staan de werkhouding, het werken volgens plan en de manieren van 

leren centraal. Met dit laatste wordt onder meer het hanteren van leer- en aanpakstrategieën 

en het doorzetten wanneer een opdracht moeilijk is, bedoeld. Goed om te weten hierbij is dat 

het aanbod van de reguliere onderwijsmethoden op de basisschool in belangrijke mate 

gericht is op de gemiddelde leerling, met soms een kleine aanpassing voor de iets sterkere 

leerling. Voor de (hoog)begaafde leerling zijn deze aanpassingen vaak te klein; zij blijven 

hierdoor op het niveau van het informeel leren zitten. Dit wil zeggen dat ze de leerstof bij 

aanvang al beheersen, of met weinig inspanning vlot zullen beheersen. Op de lange duur 

kan dit gevolgen hebben voor deze groep. Denk bijvoorbeeld aan faalangst, perfectionisme, 

onderpresteren, motivatieproblemen en het verliezen van vaardigheden om leerstrategieën 

toe te passen.  

 

Voorbeelden van doelstellingen bij onderwijsbehoefte „leren leren‟:  

 Het ontwikkelen, zich eigen maken en toepassen van leer- en werkstrategieën. 

 Leren plannen van taken die binnen een bepaald tijdsbestek moeten worden uitgevoerd. 

 Leren structureren van taken. 

 Het kunnen aannemen van een juiste werkhouding. 

 Het kunnen formuleren van eigen leerdoelen. 

 Het leren formuleren van de denkstappen die je gemaakt hebt bij het formuleren van het 

antwoord. 

 Kunnen omgaan met het maken van fouten (tegen eigen grenzen aanlopen). 

 Feedback kunnen geven en ontvangen.  

 Eisen aan werkverzorging. 

Voorbeelden van plusklasactiviteiten ter ondersteuning van deze leerdoelen:  

Eigen leervragen en/of onderzoeksvragen formuleren, aandacht voor het leren plannen en 

structureren van een activiteit of project (bijvoorbeeld met behulp van het TASC-model), 

agendatraining, het opzetten van en werken met een mindmap, het evalueren van eigen 

werkproces en presenteren van eigen werk, en het spelen van strategische denkspellen. 

 

Ad. 2  Leren denken 

Bij het „leren denken‟ staat naast het beroep doen op het analytisch en kritisch 

denkvermogen ook het stimuleren van het creatief denkvermogen van (hoog)begaafde 

leerlingen centraal. In vrijwel alle theorieën rondom (hoog)begaafdheid wordt aangenomen 

dat (hoog)begaafde leerlingen over dit vermogen beschikken. Dit kan verklaard worden uit 

de aanname dat de hersenen van (hoog)begaafde leerlingen deels anders functioneren dan 

die van gemiddelde en zwakke leerlingen. Bij (hoog)begaafden is de frontale kwab, die 

gebruikt wordt bij het creatief oplossen van problemen, meer ontwikkeld en wordt ook bij 
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voorkeur gebruikt. Bij leerlingen met een gemiddelde of zwakke intelligentie is juist de 

pariëtale en temporale kwab meer ontwikkeld. Deze hersengebieden zijn vooral nodig bij het 

oplossen van taken met een eenduidig antwoord. Verder wordt aangenomen dat begaafde 

leerlingen –alhoewel ze van nature niet op deze manier denken- wel in staat zijn opdrachten 

die een beroep doen op dit creatief denkvermogen uit te voeren. Bij opdrachten die een 

beroep doen op hogere denkvaardigheden wordt het creatief denkvermogen gestimuleerd. 

Goed om te weten hierbij is dat het regulier onderwijsaanbod over het algemeen gebaseerd 

op lagere denkvaardigheden zoals reproduceren, begrijpen en toepassen (bottom-up). De 

Taxonomie van Bloom geeft uitleg over type vraagstellingen waarbij een beroep gedaan 

wordt op lagere denkvaardigheden en vraagstellingen die zich richten op hogere 

denkvaardigheden (analyseren, evalueren, creëren). Voor (hoog)begaafde leerlingen is het 

belangrijk dat bij het formuleren van opdrachten en/of eigen leervragen zo veel mogelijk een 

beroep gedaan wordt op deze hogere denkvaardigheden, om hiermee het leren denken te 

stimuleren.   

 

Voorbeelden van doelstellingen bij onderwijsbehoefte „leren denken‟:  

 Uitdagende lesstof aanbieden, dat buiten het normale patroon van het onderwijsaanbod 

valt.  

 De leerling laten experimenteren met verschillende materialen of opdrachten die 

geformuleerd zijn vanuit een probleemstelling.  

 Leren om zelf ontdekkend te werken.   

 Het leren aanspreken van hogere denkvaardigheden.  

 Het leren werken aan open opdrachten, waarbij het creatief denkvermogen wordt 

aangesproken.  

Voorbeelden van plusklasactiviteiten ter ondersteuning van deze leerdoelen:  

Filosofie, werken aan thema‟s of onderzoeksprojecten, techniek, kunstgeschiedenis, een 

vreemde taal (bijv. Spaans, Chinees), speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld lesmateriaal 

(ook vanuit het voortgezet onderwijs), uitdagend spelmateriaal. 

 

Ad. 3  Leren (voor het) leven  

Bij het „leren (voor het) leven‟ spelen twee aspecten een rol: de omgang met anderen en 

inzicht in jezelf. Bij dit laatste is niet alleen de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, maar 

ook de motivatie om te leren en de wil om jezelf verder te ontwikkelen belangrijk. Bij het 

ontwikkelen van het zelfbeeld is het goed om te weten dat de sociale en emotionele 

ontwikkeling van een kind wordt gestimuleerd in relatie tot de omgeving. Om te komen tot 

een reëel en positief zelfbeeld, heeft de (hoog)begaafde leerling daarom behoefte aan het 

ontmoeten van en samenwerken met ontwikkelingsgelijken (peers). Wanneer de leerling niet 

de mogelijkheid heeft zich te spiegelen aan ontwikkelingsgelijken, loopt hij het risico op het 

ontwikkelen van een scheef zelfbeeld. Door het contact met peers leren deze leerlingen 

zichzelf beter te begrijpen en te accepteren. Een positief zelfbeeld zal daarnaast gevoed 

worden door succeservaringen die toegeschreven worden aan eigen inspanning. Hierbij 

speelt de motivatie om te leren weer een belangrijke rol. De onderzoeken van Carol Dweck 

over de mindset van (hoog)begaafde leerlingen kan hierbij ter inspiratie dienen. In Nederland 

heeft Floor Raeijmaekers zich gespecialiseerd als specialist op het gebied van de mindset. 

 

Voorbeelden van doelstellingen bij onderwijsbehoefte „leren (voor het) leven‟:  

 Samenwerking met andere leerlingen en de moeilijkheden die daarbij horen (zoals het 

leren uitpraten van meningsverschillen en het bedenken van oplossingen).   

 Leren (te durven) beargumenteren van standpunten. 

 Leren waardering te krijgen én te geven. 
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 Leren omgaan met winnen en verliezen.  

 Leren omgaan met je zwakke en sterke eigenschappen. 

 Leren omgaan met gevoelens als faalangst en perfectionisme.    

 Leren beseffen dat je je anders kunt voelen vanwege je cognitieve mogelijkheden en dat 

dit niet verkeerd is.  

Voorbeelden van plusklasactiviteiten ter ondersteuning van deze leerdoelen:  

Groepsactiviteiten zoals kringgesprekken, rollenspelen, debatteren (bijv. naspelen van Het 

Lagerhuis), samenwerken, uitvoeren van praktische vaardigheden zoals het organiseren van 

excursies, tentoonstellingen etc.  

 
 
Zie voor meer informatie de handreiking van het SWV (Hoog)begaafdheid versie 2016 
Zie leerlijnen leren leren voor PO van CED.  
 

 
 
 


