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Voorwoord 
 
Voor alle leerlingen geldt dat ze leerkrachten en ouders nodig hebben die hen begrijpen, 

die ze zien in hun ‘zijn’ en die hun opvoeding en lesgeven hierop kunnen afstemmen. 

Deze grondhouding is essentieel voor de ontwikkeling van alle leerlingen, dus ook voor 
leerlingen van deze doelgroep. Dit protocol heeft als doel de kwaliteit van het 

onderwijsaanbod voor deze doelgroep te borgen. Het is in de eerste plaats geschreven 

voor leerkrachten. Het protocol meer- en hoogbegaafdheid bestaat uit 2 delen: een 

theoretisch deel en een praktisch deel. Het theoretische deel bevat de basisinformatie 
rondom hoogbegaafdheid vanuit verschillende bronnen. Deze basisinformatie is nodig 

als fundament voor het werken met deze doelgroep. Het praktische deel bevat 

protocollen en aandachtspunten voor in de klassensituatie.  

 
We verwachten van al onze leerkrachten dat ze kennis hebben van de inhoud van het 

protocol meer- en hoogbegaafdheid en zich inspannen om het onderwijsaanbod voor 

deze doelgroep zo rijk en breed mogelijk te maken. Naast kennis en aanbod is de 

pedagogisch sensitieve houding van de leerkrachten (en ook van de ouders) het meest 
belangrijk voor deze leerlingen, zie de piramide van de onderwijsbehoeften van de 

hoogbegaafde leerling in hoofdstuk 6.1. Vanuit die basishouding als leerkracht zoek je 

samen met de leerling naar een passend aanbod.  
 

Dit protocol is een groeidocument. Dat betekent dat het jaarlijks wordt aangepast met 

de nieuwste inzichten en afspraken. We horen graag jullie ervaringen en opgedane 

nieuwe kennis om dit vervolgens weer te delen met anderen. Onderwijskwaliteit maken 
we samen. Als HSN expertiseteam HB nemen we daarom ook deel aan de Gele Koe, het 

lokale initiatief vanuit het samenwerkingsverband rondom het onderwijs aan 

hoogbegaafden. Hierbij de link van een informatiefilmpje: https://youtu.be/dhFlpxHjVwo 

 
 

Het HSN expertiseteam HB 
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Hoofdstuk 1: Uitgangspunten en visie 
 

1.1 Uitgangspunten 
 
Als school zijn wij verantwoordelijk voor een goede onderwijsaanbod voor alle leerlingen, dus ook 
voor de hoogbegaafde leerlingen. Hierbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten: 

✓ Alle leerlingen hebben behoefte aan autonomie, zich competent voelen en verbondenheid 
met anderen. Alle leerlingen hebben instructie en begeleiding nodig om tot leren te komen. 
Dus ook de hoogbegaafde leerling.  

✓ De totale ontwikkeling van de leerlingen staat centraal. De extra uitdaging op cognitief 
gebied is gericht op het aanleren van vaardigheden (executieve functies, leren leren). 
Nadruk bij verbreden en verdiepen ligt op zelfwerkzaamheid en samenwerking. 

✓ We streven naar een vroege indicatie m.b.v. onze signaleringsinstrumenten (zie punt 
signalering). 

✓ We hanteren bij aanpassingen (verrijkingsgroep, plusklas) het principe van een 
draaideurmodel waarin leerlingen in het uit kunnen stromen en waarbij school en de 

hoogbegaafde leerling beide hun eigen verantwoordelijkheid hebben.  
✓ We werken vanuit de driehoek: leerling – ouders - school en willen in gesprek met elkaar 

zorgen voor een passend aanbod binnen de mogelijkheden van een reguliere setting. 

✓ De coördinator hoogbegaafdheid/hoogbegaafdheidspecialist en IB-er zorgen voor 
continuïteit van de begeleiding. 

 

1.2 Visie 
 
We zien het kind als een uniek schepsel van God ieder met zijn/haar eigen gaven en talenten. Als 

school voelen wij ons verantwoordelijk voor de leerlingen die leeromgeving te creëren waarin ze 
zich optimaal kunnen ontplooien. We streven ernaar aan te sluiten bij de specifieke leer- en 
ontwikkelingsbehoefte van het meer en hoogbegaafde kind. 

Wij accepteren dat er verschillen zijn tussen kinderen. Vanuit deze acceptatie willen we zoveel 
mogelijk recht doen aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor deze leerlingen, rekening 
houdend met hun verschillen, werkend in een leerstofjaarklassensysteem met de grootst 

mogelijke interne groepsdifferentiatie die op dat moment mogelijk is. 
 
 

1.3 Begeleidingspiramide meer- en hoogbegaafde leerlingen 
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Ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen is weer te geven in een piramide met 
verschillende lagen. De piramide heeft een trapsgewijze opbouw. We werken vanuit de visie: 

 

inclusief waar mogelijk, specifiek waar nodig. 
 
De eerste en tweede laag van de piramide vormen het onderwijs van de eerste leerlijn. De eerste 

laag is het basisaanbod aan alle leerlingen, dus ook de begaafde leerlingen in de groep. Dit aanbod 
van de eerste leerlijn hebben we zo ingericht dat er zoveel mogelijk leerlingen van profiteren. 
Hieronder valt het werken met de methode op 3 niveaus en de instructies op niveau. Hieronder 

valt ook het stellen van hogere denkvragen (taxonomie van BLOOM).  
De tweede laag is het basisaanbod met compacten en verdieping. Hier wordt de basisstof 
gecompact en krijgen meer- en hoogbegaafde leerlingen verdiepende verrijkingsstof naast de 

reguliere leerstof aangeboden.  
De derde laag is het onderwijs in de tweede leerlijn in een verrijkingsgroep binnen de eigen 
school. Deze laag wordt ingezet als de leerling niet voldoende profiteert van het aanbod in de 
eerste leerlijn. Belangrijk gegeven is dat de tweede leerlijn altijd naast de eerste leerlijn staat. 

De leerling is niet op één moment in de week begaafd. Naast het inzetten van de tweede leerlijn 
blijft het aanbod van de eerste leerlijn in de eigen groep. In deze derde laag wordt verbredende 
verrijking aangeboden waarin de cognitieve uitdaging gericht is op het aanleren van vaardigheden 

(executieve functies, leren leren, strategieën) en het wegwerken van hiaten. 
De vierde laag is het onderwijs in de boven schoolse plusklas. Ook hier geldt dat de leerling naast 
een dagdeel in de plusklas verdieping krijgt in de eigen groep zodat het ook in de eigen groep 

kan werken aan de gestelde doelen. Het werk vanuit de plusklas wordt opgenomen in de 
weektaak. 
De vijfde laag is voltijdsonderwijs aan begaafde leerlingen. Dit wordt in onze vereniging niet 

geboden omdat wij in onze visie van passend onderwijs vinden dat alle leerlingen zelfstandig 
moeten kunnen functioneren in een reguliere setting. Elk kind heeft talenten en elk kind moet in 
onze pluriforme samenleving kunnen omgaan met verschillen.  
 

 

1.4 Verantwoordelijkheden 
 
Verantwoordelijkheden van directie, IB-er, hoogbegaafdheidsspecialist/coördinator en leerkracht 
verrijkingsgroep m.b.t. onderwijs aan HB-leerlingen: 

• Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan de HB-leerlingen in de 1ste, 

2de en 3de laag van de piramide is de directeur. De hoogbegaafdheidsspecialist/coördinator 
van de eigen school coördineert het HB-onderwijs in de 3 lagen. 

• Verantwoordelijk voor het onderwijs aan de HB-leerlingen in de 1ste en 2de laag van de 

piramide is de leerkracht. Hij zorgt voor een passend aanbod, vraagt daarbij hulp aan IB-
er en/of hoogbegaafdheidsspecialist/coördinator. De leerkracht schrijft ook de 
onderwijsplannen.   

• Verantwoordelijk voor het onderwijs in de 3de laag van de piramide is in de eerste plaats 
de verrijkingsgroepleerkracht. Samen met de hoogbegaafdheidsspecialist/coördinator 
zorgen zij voor de kwaliteit van het aanbod. De verrijkingsgroepleerkracht komt met 

voorstellen over de inhoud enz. Deze bespreekt hij met de 
hoogbegaafdheidsspecialist/coördinator. De verrijkingsgroepleerkracht maakt de 
hulpplannen van de HB-leerlingen waaraan hij lesgeeft. Hij houdt daarin observaties en 
beoordeling bij. 

• Verantwoordelijk voor de signalering is de leerkracht. Hij kan daarbij hulp vragen bij de 
hoogbegaafdheidsspecialist/coördinator. In samenwerking met de IB-er zorgt deze ervoor 
dat leerkrachten in staat zijn de HB-leerlingen te signaleren. 

• Verantwoordelijk voor de aanmelding van leerlingen voor de verrijkingsgroep en plusklas 
is de IB-er. Deze overlegt hierover met de verrijkingsgroepleerkracht en 
hoogbegaafdheidsspecialist/coördinator.  

• Verantwoordelijk voor de criteria en het toewijzen in welke laag van de piramide de leerling 
zich bevindt is de hoogbegaafdheidsspecialist/coördinator. Deze bewaakt het werken 
conform het protocol, zet de SiDi 3 in, overlegt met de IB-er en verrijkingsgroepleerkracht, 
heeft bij twijfel overleg met de toelatingscommissie van het expertiseteam HB. 
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• Verantwoordelijk voor de ondersteuning van de groepsleerkrachten wat betreft het aanbod 
van het onderwijs in de 1ste en 2de laag van de piramide is de hoogbegaafdheidsspecialist/ 

coördinator. Deze werkt hierbij samen met de IB-er. 
• Verantwoordelijk voor de begeleiding van de verrijkingsgroepleerkrachten in de 3de laag 

van de piramide is de hoogbegaafdheidsspecialist/coördinator van de eigen school. De 

directeur houdt na een groepsbezoek een functioneringsgesprek en doet de beoordeling 
m.b.v. de competentielijst en de specifieke competenties op het gebied van 
hoogbegaafdheid. 

• Verantwoordelijk voor de begeleiding van de plusklasleerkrachten is de directeur. De 

directeur houdt na een groepsbezoek een functioneringsgesprek en doet de beoordeling 
m.b.v. de competentielijst en de specifieke competenties op het gebied van 
hoogbegaafdheid. 
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Hoofdstuk 2: Definities en modellen 
 
 

2.1 Definitie  
 
Wat zijn hoogbegaafde leerlingen? Een definitie daarvoor is niet eenvoudig vast te stellen. Dat 
heeft mede te maken met de veelheid van termen: hoogbegaafdheid, hoog intelligent, 

begaafdheid, ontwikkelingsvoorsprong, kinderen met een talent op één gebied. Hieronder worden 
deze termen uitgelegd. Het heeft ook te maken met welke invalshoek je naar hoogbegaafdheid 
kijkt, bijv. vanuit een biologische, cognitieve, psychologische, pedagogische, prestatiegerichte en 

systemische invalshoek. Elk van deze invalshoeken heeft een eigen model. Een aantal modellen 
hebben we op een rij gezet in paragraaf 1.4. 
 

2.1.1 Hoogbegaafdheid 
Hoogbegaafden beschikken over een IQ van meer dan 130. Hoogbegaafdheid komt tot stand door 

een interactie tussen de drie persoonlijkheidskenmerken, hoge intellectuele capaciteiten, 
creativiteit en volharding. Deze persoonlijkheidskenmerken hebben voor een goede ontwikkeling 
een begrijpende en ondersteunende sociale omgeving (school, leeftijdgenoten en gezin) nodig. 

Met andere woorden: een positief samenspel van de zes genoemde factoren is min of meer 
voorwaardelijk voor het manifest worden van hoogbegaafdheid.  

 

2.1.2 Hoog intelligent 
Dit zijn de kinderen die wel over een IQ van meer dan 130 beschikken, maar niet (alle) specifieke 
persoonlijkheidskenmerken van hoogbegaafdheid hebben. 
 

2.1.3 Begaafdheid 
Deze kinderen beschikken over een IQ tussen de 115-130 en hebben net als hoogbegaafden een 

aantal specifieke persoonlijkheidskenmerken. Deze laten zich echter minder scherp zien. 
 
 

Begaafde leerling Hoogbegaafde leerling 

-Beantwoordt de vragen 
-Presteert bovengemiddeld in de klas 
-Hoort bij de top van de groep 

 
-Luistert met interesse 
-Leert makkelijk 

-6-8 herhalingen nodig voor meesterschap 
-Begrijpt ideeën 
-Geniet van leeftijdsgenoten 

-Begrijpt de bedoeling of betekenis 
-Maakt zijn werk af 
-Kopieert nauwkeurig 
-Houdt van school 

-Technicus 
-Is tevreden over eigen leren/kunnen 

-Discussieert in detail, is kritisch, bewerkt 
stellingen 
-Kan bovengemiddeld, maar ook gemiddeld 

of beneden gemiddeld presteren 
-Laat sterke gevoelens en opinies zien 
-Weet het vaak al 

-Meesterschap al na 1-2 repetities 
-Ontwikkelt en bewerkt ideeën 
-Prefereert vaak ouder gezelschap 

-Onderzoekt de toepassingen 
 
-Creëert nieuwe projecten 
-Geniet van leren 

-uitvinder 
-Is hoogst zelfkritisch 

Uit: Passend onderwijs voor begaafde leerlingen (2012) 

 
 

2.1.4 Ontwikkelingsvoorsprong 
Een ontwikkelingsvoorsprong is het voorlopen op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. 
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong doorlopen die ontwikkeling sneller dan andere 

kinderen en met grotere stappen. Hierdoor zijn ze eerder toe aan activiteiten die passen bij een 
volgend ontwikkelingsstadium. Bij kinderen die later hoogbegaafd genoemd kunnen zouden 
worden beperkt die ontwikkelingsvoorsprong zich nooit tot één gebied. Niet alleen hun 

taal/denken, maar veelal ook hun visueel/ruimtelijk inzicht en ego-ontwikkeling lopen voor in 
vergelijking met leeftijdsgenoten. Ze maken grotere denkstappen, streven naar perfectionisme, 
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kunnen al vroeg omgaan met humor, hebben een brede belangstelling, kunnen sterk focussen op 
bijzondere belangstellingen. Maar niet alle kinderen zullen deze kenmerken vasthouden en zelfs 

verder ontwikkelen. Daar ligt het belangrijkste verschil tussen kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong en kinderen die we later hoogbegaafd kunnen noemen. 

 

2.1.5 Talent op één gebied 
Deze kinderen hebben zich buitengewoon bijzonder ontwikkeld op één domein. Ze hebben 
bijvoorbeeld een grote voorsprong op één vakgebied. Deze kinderen noemen we niet 
hoogbegaafd, maar ook zij hebben behoefte aan meer uitdagend onderwijs. 

 
Onder begaafde leerlingen verstaan wij globaal de 10% best presterende leerlingen van onze 
school. Naast prestatie zijn ook leereigenschappen en persoonskenmerken van belang: 

 

Leereigenschappen 
- is snel van begrip 
- maakt grote denk- en leerstappen 

- beschikt over een goed geheugen 
- heeft een brede algemene interesse en 
kennis 

- beschikt over een probleemoplossend 
vermogen 
- is in staat verworven kennis toe te 

passen 
- is in staat nieuwe kennis te integreren 
met oude kennis 

- beschikt over analytisch vermogen 

Persoonlijkheidseigenschappen 
- is taalvaardig en kan spelen met taal 
- komt met creatieve en originele 

oplossingen 
- is geestelijk vroegrijp 
- houdt van uitdagingen 

- beschikt over doorzettingsvermogen 
- is perfectionistisch ingesteld 
- is veelal een intuïtieve denker 

- heeft behoefte aan hoge mate van 
autonomie 
- beschikt over het vermogen tot 

(zelf)reflectie 
- is sociaal competent 

Uit: Passend onderwijs voor begaafde leerlingen (2012) 
 

 

2.2 Modellen  
 

Er zijn verschillende modellen in omloop om hoogbegaafdheid in te omschrijven. In dit protocol 
beschrijven we er drie van waaruit wij werken. 
 

2.2.1 Het interdependentiemodel 
Een ouder model wat vaak wordt gebruikt is het 
Interdependentiemodel van Renzulli en 

Mönks: 
Het gezinsverband, waarin het kind opgroeit, de 
school en de “peergroup”        

(3 sociale omgevingsfactoren) en daarnaast hoge 
intellectuele capaciteiten  
(IQ hoger dan 130), creativiteit en 

doorzettingsvermogen (3 persoonskenmerken) 
zijn in dit model de zes factoren, die bepalend zijn 
voor de ontwikkeling van hoogbegaafdheid. 

Mönks gaat ervan uit dat de persoonlijke factoren 
slechts tot ontwikkeling komen in interactie met 
de omgeving: school, gezin en peers. Peers zijn 
ontwikkelingsgelijken. Bij hoogbegaafden staat 

dat vaak niet gelijk aan leeftijdsgenoten. Dit 
model is gedefinieerd vanuit een psychologische 
en systemische invalshoek. 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic0L-o-azaAhVCI1AKHZvtDs8QjRx6BAgAEAU&url=http://www.rec5.nl/begaafdheid/watisbegaafdheid&psig=AOvVaw3aJyaweDP7aYbUfdZ9LR0D&ust=1523354877527774
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2.2.2 Het Delphi-model 
Het Delphi-model is een nieuw model en in 2007 ontwikkeld door Maud Kooijman-van Thiel. Er 
was een groep hoogbegaafde volwassenen op zoek naar een beschrijving van hoogbegaafdheid 
bij volwassenen. Zij herkenden zich niet in de bestaande modellen en definities en ze vonden 

ook dat er te veel nadruk op het hoge IQ lag. Dat was niet voldoende om te beschrijven hoe zij 
zich als hoogbegaafde volwassene voelden. Maud Kooijman-van Thiel is daarom gestart met 
een zogenaamd Delphi-onderzoek onder 20 experts die werken met hoogbegaafde volwassenen 

en zelf ook hoogbegaafd zijn. De uitkomst noemt zij een existentieel model.  

De definitie van hoogbegaafdheid die zij hanteren is: Een hoogbegaafde is een snelle en slimme 
denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een 
sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. Dit model laat 

zien dat wanneer een kind heel veel slimmer is dan de rest het niet alleen op het intellectuele 
vlak anders is, maar ook op andere vlakken anders in elkaar steekt. Wanneer je in staat bent 
om deze kenmerken bij kinderen te herkennen kun je ook beter tegemoet komen aan de 

leerbehoefte van deze leerlingen. 

 
In het Delphi-model zie je 3 onderdelen: 

1. De binnenwereld van de hoogbegaafde 
2. De interactie met zijn omgeving (maatschappij) 
3. Het samenspel van karaktereigenschappen die veel invloed hebben op die interactie en 

de binnenwereld 
 

1.De binnenwereld van de hoogbegaafde 
 

Denken 
Het is bekend dat een hoogbegaafd kind grote intellectuele vermogens heeft. Het ene 
hoogbegaafde kind kan al vroeg lezen, het andere kan al vroeg met constructiemateriaal 

complexe bouwwerken maken. heel veel hoogbegaafde kinderen hebben een heel grote 
woordenschat. 
Toch zijn er ook hoogbegaafde kinderen die dit niet zo laten zien aan de buitenwereld. Ze 
denken/dromen veel en lijken soms wat teruggetrokken. Soms komt er dan ineens een heel 

doordachte vraag of een mooie gedachtesprong. Veel hoogbegaafden zijn kritische denkers, die 
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er plezier in hebben om over complexe vraagstukken na te denken. Kinderen doen dit vaak 
onbewust. 

 
Zijn 
Een ander kenmerkend aspect van een hoogbegaafde is de grote behoefte aan autonomie. Dit is 

de drang om zelf beslissingen te kunnen nemen over (delen van) zijn eigen leven. Een peuter of 
kleuter heeft bijvoorbeeld grote drang om zelf te bepalen wat hij aan wil trekken. Of om zelf te 
bepalen waarmee hij zich wil vermaken. Een groter kind kan de sterke behoefte hebben om zijn 
eigen leerstof te kiezen. Of kan erg slecht tegen autoriteit. Dit kan nogal brutaal overkomen. 

Wanneer je dit kind wat ruimte geeft voor deze autonomie zal het al snel veel prettiger in de 
omgang worden. 
 

Voelen 
Veel hoogbegaafde kinderen hebben een heel rijk en breed innerlijk gevoelsleven. Het lijkt alsof 
alles bij dit kind sterker aanwezig is. Je zou bijna kunnen stellen dat het bewustzijnsniveau van 

deze kinderen sterker is dan normaal. Hierdoor ontwikkelen ze een dieper en rijker gevoelsleven. 
En omdat het kind goed kan beredeneren (denken) is het soms ook al in staat om deze gevoelens 
te benoemen op jonge leeftijd. 

Samenwerking: 
De pijlen tussen het denken, voelen en het zijn maken dat deze onderdelen elkaar kunnen 
versterken. De behoefte aan autonomie kan bijvoorbeeld erg worden versterkt als een kind zich 
onrechtvaardig behandeld voelt. Ook kunnen de aspecten elkaar afzwakken. Als een kind zich 

niet goed voelt kan het gebeuren dat ook de andere aspecten minder duidelijk naar voren komen. 
Het kind laat dan zijn vermogen niet meer zien. 
 

2. De interactie met de omgeving, het contact met anderen 
 
De specifieke manier waarop hoogbegaafde kinderen zich uiten heeft effect op hoe ze de interactie 
hebben met hun omgeving. De drie werkwoorden die daarmee specifiek te maken hebben zijn 

WILLEN, DOEN en WAARNEMEN. 
Door de stippellijn die in het model staat wordt duidelijk dat het grootste effect van deze 
werkwoorden voor een buitenstaande nauwelijks zichtbaar is. Maar als je begrijpt wat de 

werkwoorden voor een hoogbegaafd kind inhouden, dan kun je veel meer van zijn zichtbare 
gedrag goed interpreteren. 
 

Willen 
Hoogbegaafde kinderen hebben meestal een zeer sterke wil. Dit komt voort uit hun sterke gevoel 
voor autonomie, uit hun snelle denken en hun rijke gevoel. Wanneer ze iets hebben bedacht 

(denken), er erg enthousiast over zijn (voelen) en dat graag zelf willen ontdekken (autonomie), 
dan ontstaat er een grote gedrevenheid. Ze kunnen daardoor onbegrensd nieuwsgierig zijn. En 
daardoor leren ze dan weer heel veel. 
 

Misschien herken je dit aspect niet bij een kind in je omgeving. Dat kan. Sommige kinderen zijn 
door een niet-passend ontwikkelingsaanbod of een niet-passende opvoeding gestopt met willen. 
Ze hebben geen ruimte gekregen voor het gebruiken van hun sterke denkvermogen, of kregen 

niet de autonomie die ze nodig hadden en zijn passief geworden. Merk je dat dit het geval ik bij 
een leerling, dan is het noodzakelijk om het vuurtje weer aan te wakkeren. Probeer uit te zoeken 
waar het kind enthousiast van wordt en ga daarmee met het kind aan de slag. 

 
Doen 
Een ander kenmerk dat typerend is voor deze kinderen is de sterke drang om van hun ideeën iets 

te maken, te creëren. Je kunt het zien als een uiting van alle werkwoorden samen die in het 
Delphi-model hieraan vooraf zijn gegaan. De drang om iets neer te zetten heeft te maken met 
een onderwerp waar dit kind zelf interesse in toont. Helaas is dit niet altijd het schoolwerk waar 
jij als leerkracht graag inzet voor ziet. Ook kan het zijn dat een kind geen uiting geeft aan deze 

creatiedrang. Dit heeft dan vaak te maken met het gebrek aan motivatie zoals bij het WILLEN is 
omschreven. 
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Waarnemen 
Hoogbegaafde kinderen zijn in staat om zeer gedetailleerd waar te nemen. Ze zien meer, horen 

meer en doen ook direct iets met deze informatie. Ze zijn dus zeer gevoelig voor al die prikkels 
van buitenaf. Soms zelfs ronduit overgevoelig. En hoe sterker die overgevoeligheid is, hoe sneller 
een kind daardoor in problemen kan komen. Het kan hier ook gaan om signalen die niet direct 

waar te nemen zijn: gevoelens van anderen, spanningsvelden, emoties, onuitgesproken oordelen, 
enz. De prikkels kunnen dus op allerlei gebieden binnenkomen: zintuiglijk, emotioneel, 
intellectueel, motorisch, spiritueel. Het kan zijn dat een kind op 1 gebied een overgevoeligheid 
laat zien, maar ook op meerdere vlakken. 

 

3.Het samenspel van karaktereigenschappen: de pijlen 
 

Een hoogbegaafd kind is een autonome denker die erg gedreven en nieuwsgierig is. Hij wil daar 
graag uiting aan geven door iets te scheppen, te creëren door iets neer te zetten. Allerlei soorten 
prikkels uit zijn omgeving vangt hij haarfijn op. En door zijn hoge gevoeligheid is dit een 
katalysator voor zijn binnenwereld. De pijlen in het model laten heel duidelijk zien dat dit een 

continu proces is. 
Het is daarom belangrijk om een hoogbegaafd kind inzicht te geven in deze werking van zijn 
wezen, en handreikingen te doen om met deze continue stroom van prikkels, gedachten, 

uitdagingen en gevoelens om te gaan.  
 
Er zijn daarnaast nog enkele losse bijvoeglijke naamwoorden die goed bij hoogbegaafde kinderen 

passen. Deze woorden kun je als een doorzichtige deken leggen over alle woorden uit het model. 
Ze versterken die woorden enorm. 
 

Snel 
Hoogbegaafde kinderen zijn snel. Dat is een typerend kenmerk. Ze denken snel, voelen snel en 
leggen snel verbanden. Ze hebben daarom minder behoefte aan herhaling en zijn dus ook sneller 
verveeld. Het snelle kan soms goed zichtbaar zijn: kinderen die heel snel praten of druk bewegen. 

Maar soms speelt dit snelle zich soms volledig af in het hoofd en zie je aan de buitenkant geen 
drukte. Dit is verschillend per kind. 
 

Creatief 
Bij creatief wordt nog vaak gedacht aan kunstzinnig. Er zijn hoogbegaafde kinderen die heel sterk 
zijn op dit vlak, maar dat is niet specifiek wat hier bedoeld wordt. Het gaat om creatief in de 

brede zin van het woord. Hoogbegaafde kinderen zijn creatieve denkers, ze denken anders dan 
andere kinderen. 
Daardoor komen ze soms op haal andere oplossingen en antwoorden, of hebben ideeën die sterk 

afwijken van de gangbare ideeën. Voor deze kinderen is het belangrijk dat er voor deze creativiteit 
ruimte is, binnen en buiten het lesprogramma. Maar ook is het belangrijk dat deze kinderen het 
gevoel krijgen dat ze in hun interactie met de omgeving gewaardeerd worden vanwege deze 
eigenschap. Nog te vaak zien we mensen die zo’n eigenwijs kind (want zo ziet het er vaak uit) 

maar lastig vinden…terwijl je het ook als een fantastische eigenschap kunt zien. Je moet er alleen 
wel voor openstaan. 
 

Complex 
Hoogbegaafde kinderen denken vaak niet langs de simpelste weg. Ze houden ervan om 
vraagstukken van meerdere kanten te belichten, om kritisch te denken. Dit zijn echter niet de 

manieren van denken die in de meeste klassen worden gebruikt. De meeste opdrachten op school 
zijn reproductieve opdrachten. Dit vereist een lagere denkvaardigheid. De hogere 
denkvaardigheden kun je stimuleren door complexere opdrachten te geven. De Taxonomie en 

Bloom kan hierbij helpen. 
 
Intens 
Een zeer kenmerkende eigenschap van hoogbegaafde kinderen is dat alles wat ze denken en doen 

veel intenser is. Het voelen is intens, de behoefte aan autonomie is intens, de manier van uiten 
is intens, enz. 
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Conclusie 
Creativiteit, snelheid, complexiteit en intensiteit zijn eigenschappen die bij veel hoogbegaafde 
kinderen zichtbaar zijn en als een versterker werken voor hun denken en doen. Het is verstandig 
om hiermee rekening te houden en het kind te leren dat het deze eigenschappen bezit en hoe het 

daar verstandig mee om kan gaan. 
 
 

2.2.3 Het zijnsluik (Tessa Kieboom) 
Tessa Kieboom spreekt over zijnsluiken van hoogbegaafde kinderen. Het zijnsluik gaat meer 

dan de andere modellen in op wie het hoogbegaafde kind is en hoe het reageert. Door kennis 
van de genoemde kenmerken kunnen deze kinderen begrepen en erkend worden. Zij spreekt 
over 4 zijnsluiken: perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel, hypergevoeligheid en kritische 

instelling. Deze zijnsluiken gelden natuurlijk niet alleen voor hoogbegaafde kinderen, maar bij 
deze kinderen vallen ze op door de intensiteit waarmee ze tot uitdrukking komen. Bij hen is 
alles intens. Je zou er het woord ‘te’ voor kunnen gebruiken: te snel, te nieuwsgierig, te 
beweeglijk, te gevoelig. Met daarbij de kanttekening het woord ‘te’ niet negatief te duiden. 

Hieronder een uitleg van de zijnsluiken: 

Perfectionisme 
Het perfectionisme bij deze kinderen zie je terug in het hoog leggen van de lat, zowel voor 

zichzelf als voor anderen. Als ze een tekening maken, een kleiwerk of een bouwwerk, kan het 
zomaar over de grond vliegen of in de prullenbak belanden omdat het niet voldoet aan hun 
eigen eisen. Ondanks het feit dat wij het kunnen ervaren als iets moois, of iets waar het goed 

zijn best op heeft gedaan zal het kind het werkje afwijzen als het er niet uitziet zoals hij het in 
zijn hoofd had. Veel van deze kinderen nemen pas initiatief nadat zij eerst lange tijd 
geobserveerd hebben. Zij kijken bijvoorbeeld heel goed hoe anderen spreken, lopen of fietsen 
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en doen dit pas na op het moment dat zij zeker weten dat zij het zelf kunnen. Vaak doen ze het 
dan in één keer goed na. Hierdoor komt het voor dat hoogbegaafde kinderen los gaan lopen 

zonder dat ze gekropen hebben. Perfectionisme kan ertoe leiden dat het kind nooit tevreden is 
met de eigen resultaten. Aan de andere kant kan het er juist toe leiden dat het kind te snel 
tevreden is. Dit laatste heeft ermee te maken dat het kind niet gewend is ergens voor te moeten 

oefenen of ergens lang mee bezig te zijn voordat het lukt. Perfect werken kost namelijk erg veel 
tijd. Werkjes afraffelen en moeilijke taken vermijden komen dan ook vaak voor; als je namelijk 
ergens niet aan begint hoef je ook niet ontevreden te zijn met het (eventueel slechte) resultaat. 
De kans dat deze kinderen faalangst ontwikkelen is daarom meer aanwezig dan bij 

leeftijdsgenoten. Ze zullen dan ook proberen te vermijden om fouten te maken en doen in het 
slechtste geval helemaal niets meer. Daarnaast schamen ze zich ook nog snel zowel voor hun 
fouten als voor het vermijden van taken. Daarom is het sturen op het proces belangrijker dan 

sturen op het eindproduct. Een mind kan immers altijd beter zijn best gaan doen of meer 
oefenen en dus gaan leren. 

Rechtvaardigheidsgevoel 

Een sterk rechtvaardigheidsgevoel zien we bij kinderen die al op jonge leeftijd gelijke regels voor 
iedereen willen. En iedereen moet evenveel krijgen. Als iets niet eerlijk gaat of een ander houdt 
zich niet aan een afspraak, dan kan een boze bui en tranen en enorme teleurstelling het gevolg 

zijn. Door hun gevoelige aard voelen ze de rechtvaardigheid tot in hun tenen. Omdat ze zo’n 
groot rechtvaardigheidsgevoel hebben gaan ze ook gemakkelijk discussies aan met 
gezaghebbers. Het rechtvaardigheidsgevoel is namelijk belangrijker dan het feit dat er iemand 
tegenover hem staat die ouder is. “Juf je had beloofd dat ik met de blokken mocht en nu geef je 

ze aan …, dat is niet eerlijk!” Draai in zo’n geval je beslissing gerust terug, of leg goed uit waarom 
je deze beslissing nu zo neemt, anders levert het je een vertrouwensbreuk op met het kind. 
 

Hoogsensitiviteit 
Een hoge gevoeligheid valt al op vlak na de geboorte. Veel ouders die terugkijken op de eerste 
kennismaking met hun kind zagen die hoge gevoeligheid toen al. Deze kan zowel op emotioneel 

als op zintuiglijk gebied zijn. Veel van deze kinderen huilen als baby veel en slapen weinig. Ook 
zien ouders vaak een zeer alerte blik bij hun pasgeboren kind en blijkt hun kind later heel 
opmerkzaam te zijn. Hij is bijvoorbeeld sterk in het waarnemen van details. Het kan ook dat deze 

kinderen grote gevoeligheid hebben voor smaken en voor de structuur van voedsel en hierdoor 
slecht eten, moeite hebben met in slaap komen, gevoeligheid voor sfeer, boze buien en lang 
verdrietig zijn. een nieuwsitem over bijvoorbeeld oorlog in een vreemd land kan door zijn sterke 
waarneming sterk binnendringen in het leven van het kind. Juist de combinatie van het enorme 

en snelle denkvermogen met het waarnemingsvermogen leidt ertoe dat deze kinderen veel eerder 
iets als beangstigend of gevaarlijk ervaren. Zwarte Piet die in huis kan komen om de schoen te 
vullen leidt bijvoorbeeld direct tot de redenering dat ieder ander dat dan dus ook kan. De hoge 

gevoeligheid leidt er ook toe dat deze kinderen in staat zijn mensen in een mum van tijd te 
scannen en een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid, eerlijkheid, enz. Ze hebben grote 
moeite met mensen die hen onecht (bespeeld) benaderen.  

 
Kritische instelling 
Een kritische instelling is vaak al op jonge leeftijd zichtbaar. Deze kinderen kunnen al vroeg aan 
hun ouders vragen waarom iets is zoals het is. Deze waaromfase begint bij kinderen die al vroeg 

kunnen praten eerder en duurt vaak langer. Ook kunnen ze vaak al vroeg redeneren en op jonge 
leeftijd al hele discussies voeren met hun ouders en leidsters over de regels. 
Perfectionisme en kritische ingesteldheid liggen dicht tegen elkaar aan. Ook voor het kind als 

persoon ligt de lat hoog. Ze evalueren zichzelf constant en met een hogere lat dan ze voor anderen 
gebruiken. Ze stellen hogere eisen aan hun eigen functioneren dan ze aan anderen zouden stellen. 
Ook naar anderen toe zijn ze soms op een ongebruikelijke manier eerlijk. De boodschap is voor 

hen belangrijker dan de manier waarop ze het zeggen. Een jong hoogbegaafd kind zal zich ook 
niet snel laten verleiden om mee te doen met een groepsactiviteit die hem niet aanspreekt. Gevolg 
hiervan is dat het kind regelmatig botst met autoriteit en regels. Hierdoor worden deze kinderen 

vaak gezien als brutaal of eigenwijs. 
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De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong heeft er een 5de zijnsluik aan toegevoegd, nl: 
autonomie. Hierboven de afbeelding die zij ontworpen hebben en een poster die ze hanteren voor 
jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

 
Autonomie 
Zoals we zien in het model van Delphi is de sterke wil, de autonomie van het kind een zeer 

bepalende factor in zijn gedrevenheid. Het is de motor van intense beleving en sterke uiting. De 
drang om op hun eigen wijze te ontdekken, te voelen, te ervaren en te groeien, is opvallend sterk 
aanwezig. Je ziet vaak dat ze zichzelf dingen aanleren en zelf dingen uitzoeken zonder zich door 
anderen te laten leiden. Vaak willen ze het liever zelf doen dan er hulp bij krijgen. Deze sterke 

behoefte aan autonomie is een belangrijk kenmerk om bij het begeleiden van deze kinderen 
rekening te houden. 
 

2.2.4 Embodio’s - barrières 
Tessa Kieboom gebruikt de term embodio’s voor persoonsgebonden barrières die hoogbegaafde 

mensen ‘blessuregevoelig’ maken bij hun kans op succes. Of een hoogbegaafden zijn intellectueel 
talent kan ontwikkelen hangt af van embodio’s. Ze zijn vaak onzichtbaar aanwezig en ook moeilijk 
te ontdekken. Niet elke hoogbegaafde ervaart ze. Sommige hoogbegaafde hebben vaardigheden 

ontwikkelt om er van jongs af aan mee te leren omgaan. Anderen ervaren meerdere embodio’s 
tegelijk en vallen volledig uit omdat ze nooit vaardigheden hebben ontwikkelt om de embodio’s 
te overwinnen. Met welke embodio’s een hoogbegaafde te maken heeft is persoonsafhankelijk.  

Daarom is het belangrijk embodio’s in kaart te brengen en de hoogbegaafde er bewust van te 
maken. Het is nodig dat de hoogbegaafde coping mechanismen ontwikkelt om met de aanwezige 
embodio’s om te gaan. Je kunt het vergelijken met een blessure uit de sportwereld. Als iemand 
geblesseerd is moet hij zijn zwakke spieren trainen om weer op de been te komen. Zo moet een 

hoogbegaafde ook trainen om met zijn embodio’s om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat dit 
een zeer positief effect heeft op het leren benutten en ontwikkelen van het aanwezige potentieel 
en het vergroten van de eigenwaarde.  

Embodio’s komen niet alleen voor bij hoogbegaafde mensen, ze komen voor bij alle mensen. 
Alleen wordt van intelligente mensen vaak verwacht door de omgeving dat ze alles kunnen en 
vlot door het leven gaan. Daarnaast hebben ze zelf vaak van jongs af aan de ervaring dat het 

leren als vanzelf gaat en dat ze daar niet zo veel voor hoeven te doen.  
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Tessa Kieboom beschrijft in haar boek: ‘Meer dan intelligent’ 11 embodio’s: 
1. Zichzelf als norm zien 

2. Iets bereiken kost tijd 
3. Communicatie 
4. Comfortzone verlaten 

5. Een fout moet triggeren om het beter te doen 
6. De lege toolbox 
7. Heftige emoties 
8. Overpresteren 

9. Weerstand 
10. Sociale omgang 
11. Anders zijn 

 
 

1. Zichzelf als norm zien 

Hoogbegaafden kunnen met weinig inspanning een prestatie neerzetten waar anderen flink 
wat moeite voor moeten doen. Ze denken vaak heel snel, overzien snel de situatie, enz. Ze 
zijn zichzelf daar niet van bewust. Bij de prestaties die ze leveren hebben ze het gevoel dat 

het vanzelf komt en vinden dat heel gewoon. Ze begrijpen niet dat dit voor andere mensen 
niet op dezelfde manier verloopt. Ze beschouwen zichzelf als norm. Dat kan ertoe leiden dat 
iemand steeds hogere eisen aan zichzelf stelt, maar ook aan zijn omgeving. Ze verwachten 
dat anderen dezelfde prestaties leveren en kunnen teleurgesteld of verontwaardigd of 

minachtend zijn als dat niet zo is. Ze trekken zich terug uit de samenwerking. 
 
2. Iets bereiken kost tijd 

Dit concept is vaak vreemd voor hoogbegaafden. Ze hebben niet ervaren dat het tijd kost om 
iets te leren of te bereiken. Als het niet meteen lukt hebben ze een gevoel van falen. Ze 
trekken dan vaak de conclusie dat ze het niet kunnen. Of ze krijgen enorme stress omdat ze 

voordat ze iets willen presenteren eerst alle hiaten al willen oplossen. Een andere uiting van 
deze embodio is dat hoogbegaafden door hun snelle manier van denken snel iets kunnen 
oplossen en niet kunnen indenken dat anderen daar veel meer tijd voor nodig hebben 

waardoor zij de hoogbegaafde als bedreiging gaan zien. Iets implementeren en realiseren kost 
vaak veel tijd.  
 
3. Communicatie 

Hoogbegaafden hebben vaak de gewoonte om nogal snel en direct te zijn met woorden. Ze 
praten voor een deel zoals ze denken. Als je snel veel oplossingen en/of hiaten kunt zien, 
verbanden kan leggen en kritisch kunt nadenken en daarbij een grote gevoeligheid hebt, zorgt 

dat voor veel vragen, zorgen en oplossingen in het hoofd. Als hoogbegaafden hierover gaan 
communiceren kan dat verschillende uitwerkingen hebben. Bijvoorbeeld:  

• Ze slaan door hun snelheid en analyse vaak de spijker op zijn kop, overvallen 

anderen ermee en komen hard en kwetsend over door hun feitelijke en inhoudelijke 
manier van communiceren. 

• Of ze kunnen moeilijk structuur aanbrengen in hun gedachten waardoor ze niet 
meer te volgen zijn.  

• Of ze denken zo ver vooruit en slaan denkstappen over, nemen snel een beslissing 
zonder goed aan te geven hoe ze die hebben gemaakt. De ander krijgt het gevoel 
dat de hoogbegaafde alleen met zijn eigen idee verder gaat. Er ontstaat 

miscommunicatie. Beide partijen zitten op een andere golflengte en begrijpen 
elkaar niet meer, beide voelen zich miskend en niet gerespecteerd. Er wordt 
hoogbegaafden nogal eens verweten dat ze een slechte, gebrekkige of ongepast 

communicatie hebben. Het is meestal geen kwestie van niet kunnen 
communiceren, maar te-communicatie: te voortvarend, te complex, te snel, te 
direct, te moeilijk, te gedetailleerd, te summier, te vroeg, enz.  

 
4. Comfortzone verlaten 
Voor hoogbegaafde is het moeilijk om uit hun comfortzone te komen. Ze schakelen vaak 
meteen in het denken in problemen en moeilijkheden i.p.v. het denken in mogelijkheden. Ze 

hebben vaak een sterke argumentatie om dingen uit de weg te gaan of uitdagingen niet aan 
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te gaan. Hun denkvermogen manipuleert niet alleen hun eigen beslissing, maar neemt ook 
hun omgeving mee in een overtuigende argumentatie. Het analysevermogen en het 

divergente denken (het vermogen om veel verschillende ideeën te bedenken) dat eigen is aan 
hoogbegaafdheid is helemaal ingezet om zichzelf en hun omgeving te overtuigen dat ze niet 
uit hun comfortzone hoeven te komen. Dit is enorm beperkend voor hun potentieel. 

 
5. Een fout moet triggeren om het beter te doen 
Veel hoogbegaafden zijn niet gewend te ervaren dat fouten maken erbij hoort. Ze hebben een 
beperkte ervaring met het leren omgaan met falen waardoor ze fouten liever vermijden. Het 

komt voor dat hoogbegaafden bij het maken van fouten gaan afhaken of ontsnappingsroutes 
gaan bedenken zoals: “ik vind het saai” of “ik wil niet anders zijn dan anderen.” Een fout 
triggert hen niet om het beter te doen. 

 
6. De lege toolbox 
Vaak wordt gedacht dat hoogbegaafden door hun hoge intelligentie een goed gevulde toolbox 

hebben, maar dat is juist niet het geval. Hoogbegaafden hebben doordat ze snel dingen 
overzien en snel denken van jongs af aan minder geoefend met executieve vaardigheden, 
plannen, structureren, samenvatten, manieren van leren, timemanagement, to-do lijstjes, 

enz. Hierdoor is hun toolbox met hulpmiddelen die ze kunnen inzetten als het moeilijker wordt 
vaak zo goed als leeg. Op de basisschool hebben ze niets met de studietips gedaan omdat ze 
die niet nodig hadden. Op de middelbare school lopen ze tegen hun lege toolbox aan, geloven 
ze niet meer in hun eigen kunnen en geven ze het op. Als een hoogbegaafde deze embodio 

herkent bij zichzelf en gaat trainen dan kan hij weer tot prestaties komen. De omgeving is 
hierbij belangrijk. Als deze automatisch hoge resultaten verwacht en lage scores interpreteert 
als gevolg van lui zijn en niet als aanwijzing van een lege toolbox werkt dit juist negatief en 

voelt de hoogbegaafde dit als een afwijzing van zichzelf. 
 
7. Heftige emoties 

Intense emoties kunnen bij hoogbegaafden weleens hoog oplopen en zo een embodio vormen 
die het functioneren sterk belemmert. Emoties sturen het gedrag en bepalen ook 
daaropvolgende beslissingen. Er komt dan een mismatch met de omgeving. De hoogbegaafde 

ervaart bijvoorbeeld zijn omgeving als traag, heeft het gevoel altijd met de handrem erop te 
moeten leven en stelt vast dat niemand bereid is met hem mee te denken. De sterke 
gevoeligheid en het grote rechtvaardigheidsgevoel kan ook leiden tot sociaal wenselijk gedrag 
en perfectionisme. Heftige emoties die een embodio vormen hebben vaak als oorzaak het 

aanvoelen van een verschil met de omgeving. Dit kan leiden tot het heel onzeker voelen over 
eigen kunnen, een gevoel van onmacht en mislukking. 
Emotie is een embodio die zelden alleen voorkomt en gepaard gaat met andere embodio’s. 

Heftige emoties zijn vaak het gevolg van andere embodio. Toch wordt deze apart genoemd 
omdat bij hoogbegaafden hun intellectueel talent heel versterkend werkt op emoties. Dit kan 
naast negatief ook juist positief werken en tot krachtige acties leiden. 

 
8. Overpresteren 
Overpresteren is een embodio die vaak voorkomt bij hoogbegaafden die gewend zijn hoge 
prestaties te halen en dat ook belangrijk vinden. Kinderen die heel erg hun best doen en alles 

willen kennen, kunnen en weten. Volwassenen die alles in detail voorbereiden, die voordat ze 
ergens aan beginnen alles willen uitzoeken en bestuderen om straks een goed resultaat neer 
te zetten. Als de prestaties niet zo hoog zijn dan verwacht zien we bij hoogbegaafden 2 soorten 

reacties: of ze stoppen en ondernemen niets meer, ze blijven in hun comfortzone en werken 
vaak beneden hun niveau. Of ze gaan overpresteren, er alles aan doen om toch die hoge 
prestatie neer te zetten. Dit vraagt veel tijd en energie en kan leiden tot slapeloze nachten en 

uitputting. Overpresteren is niet alleen een embodio voor strevers, we zien het ook als gevolg 
van het cognitieve luik van hoogbegaafdheid. Als je vanuit een groot divergent denkvermogen 
veel hiaten kunt waarnemen, als je daarbij zeer creatief bent in het vinden van oplossingen 

en als je dan ook nog eens out of the box kunt denken en gedreven bent, is het bijna logisch 
dat je een grote drang voelt om dingen te verwezenlijken, om problemen aan te pakken en 
op te lossen. 
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9. Weerstand 
Weerstand is een embodio die een sterke belemmering in het functioneren kan veroorzaken. 

Alle energie wordt zo in de weerstand gestoken, waardoor er geen tijd overblijft voor het echte 
werk of voor wat echt gevraagd wordt. Weerstand kan optreden wanneer je het gevoel hebt 
niet te worden begrepen, wanneer je je onrechtvaardig behandeld voelt, wanneer je een 

systeem nutteloos vindt of wanneer je je ergert aan de onkunde of de onverantwoordelijkheid 
van de ander. Bij hoogbegaafden valt op dat de vormen van weerstand die ze kunnen 
ontwikkelen zeer kritisch en pijnlijk kunnen zijn en ook niet helemaal conform wat op hun 
leeftijd zou kunnen worden verwacht. Heel wat hoogbegaafden streven ander doelstellingen 

na dan andere mensen, waardoor ze nogal eens weerstand bieden omdat ze niet willen ingaan 
op wat de omgeving van hen vraagt. Anderen proberen om te gaan met deze weerstand, 
maar dat resulteert nogal eens in een ontevreden of ongelukkig gevoel. Als de gevoelens die 

aan de oorsprong van de weerstand liggen, blijven aanhouden en de hoogbegaafde zich 
jarenlang niet begrepen voelt door de omgeving, kan deze embodio uitmonden in een 
weerstand tegenover de maatschappij in zijn totaliteit. 

 
10.Sociale omgang 
Hoogbegaafden kunnen sociaal contact ontlopen. Het bijwonen van feestjes, 

familiebijeenkomsten, vergaderingen en social talks wordt ervaren als zeer vermoeiend of 
onoverkomelijk. Dit leidt vaak tot een gebrek aan vriendschappen, grote eenzaamheid en het 
opbouwen van een sociale angst. Sociaal contact wordt vaak als banaal of zinloos gebabbel 
ervaren. Het komt voor dat hoogbegaafden dit als argument gebruiken om hun eigen 

onzekerheid en onkunde op sociaal gebied te camoufleren waardoor ze deze ook niet verder 
ontwikkelen. Moeite ervaren met sociale omgang kan ook heel belemmerend zijn bij het 
benutten van potentieel. Om ideeen over te brengen, leiding te geven, samen te werken met 

anderen zijn goede sociale vaardigheden nodig.  
Sociaal zijn of minder sociaal zijn is niet iets wat alleen voor hoogbegaafden geldt. Er zijn 
introverte en extraverte persoonlijkheden. Er zijn ook extraverte en sociaal vaardige 

hoogbegaafden. Maar door hun hoge intelligentie vormt het bij hoogbegaafden vaker een 
embodio. 
 

11.Anders zijn 
Hoogbegaafden hebben vanuit hun zijnsluik vaak andere interesses dan klasgenoten. Ze 
hebben andere vragen, andere zorgen, zien dingen die anderen niet opmerken. Ze voelen zich 
vaak niet begrepen. Ze voelen zich vaak ook eenzaam en een soort alien omdat ze weinig 

contact hebben met ontwikkelingsgelijken waaraan ze zich kunnen spiegelen. Vanuit het 
gevoel van anders zijn en de behoefte erbij te horen, kan het zijn dat hoogbegaafden zich aan 
gaan passen aan de omgeving. Het gevaar is dat ze daarmee zichzelf, hun persoonlijkheid,  

kwijtraken. Het kan ook dat hoogbegaafden er heel onzeker van worden en zich dom voelen. 
Wanneer het gevoel van anders zijn leidt tot het gevoel van een alien zijn omdat er niemand 
in de nabije omgeving is die op een gelijkwaardige manier denkt en de dingen aanpakt dan 

wordt het potentieel niet benut, maar gesmoord. Het gebeurd ook dat een hoogbegaafde het 
anders zijn omarmt en positief duidt omdat iedereen anders is. Dan is er geen sprake van een 
embodio op dit gebied. 

 

Tessa Kieboom schrijft over deze embodio’s vanuit haar praktijk en onderzoek met 
(jong)volwassenen. Maar deze informatie is zeker ook bruikbaar en van waarde voor het werken 
met hoogbegaafde leerlingen in de basisschoolleeftijd. Belangrijk is dat we als leerkrachten en 

ouders onze antennes uitzetten en deze kinderen ervan bewust maken als we een embodio bij 
hen signaleren, dat we ze handvatten geven om ermee te oefenen. Hoe jonger we erbij zijn, des 
te minder diep is de schade die de embodio kan veroorzaken. 
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Hoofdstuk 3: Profielen van begaafde leerlingen 
 
Begaafdheid kan op verschillende manieren in zichtbaar gedrag tot uiting komen. Aangezien 

persoonlijkheid het resultaat is van ervaring en aanleg, worden ook begaafde leerlingen niet op 
dezelfde wijze beïnvloed door hun bijzondere vermogens. Bij deze ontwikkeling moet rekening 
gehouden worden met de interactie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke factoren. Al 

deze gebieden hangen met elkaar samen en werken op elkaar in.  
 
Op grond van jarenlange ervaring in de vorm van observaties, interviews en literatuuronderzoek 
hebben Betts & Neihart (1988; 2010) zes profielen opgesteld. Deze profielen verschaffen 

informatie over gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen begaafde en 
getalenteerde leerlingen. Ze dienen als basis voor een theoretisch concept van waaruit inzicht 
verschaft kan worden. Dit leidt tot een beter begrip en is van belang voor het stimuleren van 

persoonlijke groei op cognitief, sociaal en emotioneel gebied.  
 
In onderstaand schema is duidelijk zichtbaar op welke manier er niet voldoende aan de 

psychologische basisbehoeften (relatie, autonomie en competentie) wordt voldaan. De door Betts 
& Neihart beschreven profielen zijn hierin schematisch uitgezet langs twee dimensies: 
 

• Sociaal: van '(te) aangepast' tot 'onaangepast?'  
• Prestaties: van 'goed' tot 'slecht' presterend  
 
Voor alle profielen geldt dat deze niet statisch zijn. Mede afhankelijk van de omgeving kunnen 

leerlingen zich bovendien anders profileren in verschillende situaties. Van belang is vooral om 
goed te realiseren dàt verschillende begaafde leerlingen zich anders profileren. 
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 Gevoelens en houdingen Gedrag  Behoeften  Ondersteuning op school 

D
e
  
S

u
c
c
e
sv

o
ll

e
  
  
  
  
  
  
 

 

Zelfvoldaan 

Afhankelijk  

Goed academisch 

zelfbeeld  
Angst voor falen 

Extrinsieke motivatie 

Zelfkritisch  
Werkt voor het punt 

Onzeker over de toekomst 

Behoefte aan bevestiging 
Vaste mindset 

Presteert 

Zoekt bevestiging bij de leraar 

Vermijdt risico’s 

Gaat niet verder dan het boek 
Accepteert en conformeert 

Kiest veilige activiteiten 

Haalt goede punten  
Consumeert kennis 

Uitgedaagd worden 

Tekortkomingen inzien 

Risico’s nemen 

Assertiviteitsvaardigheden  
Ontwikkeling van creativiteit 

Groei mindset 

Zelfkennis 
Onafhankelijke studievaardig- 

heden 

Laat versnellen 

Geef tijd voor een persoonlijk 

curriculum (=leerplan)  

Bied activiteiten die hem/haar 
uit de comfortzone duwen 

Laat hem/haar onafhankelijke 

studievaardigheden ontwikkelen 
Bied verdieping 

Bied mentorschappen 

Geef cognitieve coaching 
Bied tijd met ontwikkelings-

gelijken 

D
e
 c

r
e
a
ti

e
v
e 

Zeer creatief 

Verveeld en gefrustreerd 
Wisselend zelfvertrouwen 

Ongeduldig en defensief 

Verhoogde sensitiviteit 
Onzeker over sociale rollen 

Psychologisch kwetsbaarder 

Sterke motivatie om 
innerlijke overtuigingen te 

volgen 

Wil onjuistheden juist maken 

Hoge tolerantie voor 
tweeslachtigheid 

Veel energie 

Toont impulsen 

Daagt leraren uit 
Discussieert over regels 

Is eerlijk en direct 

Is emotioneel  labiel 
Heeft soms weinig zelfcontrole 

Is creatief en expressief 

Zet door op interessegebieden 
(passies) 

Staat voor zijn overtuigingen 

Kan in conflict komen met 

peers 
 

In contact brengen met anderen  

Aanleren van tact, flexibiliteit, 
zelfbewustzijn en zelfcontrole 

Aanmoediging van creativiteit 

Contracten 
Minder druk om te conformeren 

Interpersoonlijke vaardigheden 

om anderen te bevestigen 
Strategieën om om te gaan met 

mogelijke psychologische 

kwetsbaarheid 

Zorg voor tolerantie 

Beloon creatief denken 
Plaats hem/haar bij passende 

leraren 

Zorg voor directe en duidelijke 
communicatie 

Geef ruimte voor gevoelens 

Bied domein-specifieke training 
Sta niet-conformeren toe 

Bied mentorschappen 

Geef directe instructies m.b.t. 

interpersoonlijke vaardigheden 
Leer hem/haar weloverwogen 

keuzes maken 

D
e
 o

n
d

e
r
d

u
ik

e
n

d
e
 

Wil er sociaal gezien bij 
horen 

Voelt zich onzeker en onder 

druk gezet 
In strijd, schuldig en onzeker 

Onzeker over het recht om 

emoties te voelen 

Verminderde eigenwaarde 
Tweeslachtig over prestaties 

Internaliseert en 

personaliseert 
maatschappelijke zaken 

Ziet prestatiegericht gedrag 

soms als verraad van de 
sociale groep 

 

Devalueert of ontkent eigen 
talent 

Stapt uit plusgroepen 

Wijst uitdagingen af 
Gaat van de ene peer-groep naar 

de andere 

Voelt zich niet verbonden met 

de leraar of klas 
Is onzeker van zijn koers 

Vrijheid om keuzes te maken 
Conflicten moeten verduidelijkt 

worden 

Netwerk van begaafde peers 
Aanmoediging van capaciteiten  

Rolmodellen uit verschillende 

culturen 

Zelfbegrip en zelfacceptatie 
Een publiek dat luistert naar wat 

hij/zij te zeggen heeft (gehoord 

worden) 

Toon concepten als 
maatschappelijke fenomenen 

Bied uitnodigende 

leeromgevingen 
Bied rolmodellen 

Help hulpgroepen ontwikkelen 

Zorg voor open discussies over 

klassen, racisme, seksisme 
Geef directe instructies m.b.t. 

sociale vaardigheden 

Leer hem/haar het verborgen 
curriculum 

Bied studieplanning  

Praat over wat succes je kan 
kosten 

D
e
 r

is
ic

o
lo

p
e
n

d
e 

Verontwaardigd en boos 

Depressief  
Roekeloos en manipulatief  

Slecht zelfbewustzijn  

Defensief  
Onrealistische verwachtingen 

Voelt zich ongeaccepteerd 

Verzet zich tegen autoriteit 
Niet gemotiveerd door 

beloningen van de leraar 

Een subgroep is antisociaal  

Zorgt voor crises en 

ontwrichting 
Zoekt spanning 

Werkt voor de relatie 

Is wisselend aanwezig 
Heeft lage schools prestaties 

Kan zelf-isolerend zijn 

Is vaak creatief 
Bekritiseert zichzelf en anderen 

Levert wisselend werk 

 

Veiligheid en structuur 

Een “alternatieve” omgeving  
Een geïndividualiseerd 

programma 

Confrontatie en 
verantwoordelijkheid 

Alternatieven 

Professionele hulp 
Sturing en korte termijn doelen 

Verlaag verwachtingen niet 

Gebruik diagnostische tests 
Leer niet-traditionele 

studievaardigheden aan 

Bied verdieping en 
mentorschappen 

Bied (academische) coaching 

Plan huisbezoeken 
Promoot veerkracht  

Bespreek meerder opties 

D
e
 d

u
b

b
e
l 

/m
e
e
r
v
o
u

d
ig

 

b
ij

z
o
n

d
e
r
e 

Aangeleerde hulpeloosheid 
Intense frustratie en boosheid 

Humeurstoornissen 

Geneigd tot ontmoediging 
Werkt om bij te blijven 

Zwak academisch zelfbeeld 

Ziet zichzelf niet als 
succesvol 

Weet niet waar hij/zij bij 

hoort 

Legt gemakkelijk verbindingen 
Laat wisselend werk zien 

Lijkt gemiddeld of lager 

Lijkt jonger in sociaal-
emotioneel functioneren 

Kan storend zijn of niet 

taakgericht 
Is een goede probleemoplosser 

Denkt conceptueel 

Houdt van nieuwigheid en 
complexiteit  

Is ongeorganiseerd 

Heeft een trage 

informatieverwerking 

Nadruk op sterke kanten 
Coping strategieën 

Vaardigheidsontwikkeling 

In de gaten houden i.v.m. 
aanvullende stoornissen – m.n. 

ADHD 

Leren doorzetten 
Omgeving die sterke punten 

laat ontwikkelen 

Leren voor zichzelf op  te 
komen 

Uitdagen op sterke gebieden is 
eerste prioriteit 

Laat versnellen op sterke 

gebieden 
Zorg voor aanpassingen voor de 

stoornis 

Vraag: Wat is er nodig om dit 
kind hier te laten slagen? 

Geef directe instructies t.a.v. 

zelfregulerende strategieën 
Geef tijd om bij begaafde en 

getalenteerde peers te zijn 

Leer hem/haar voor zichzelf 

opkomen 
Leer SMART-doelen stellen 
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Heeft soms moeite met omgaan 
met begaafde peers 

D
e
 z

e
lf

st
a
n

d
ig

e
  

Zelfvertrouwen 

Accepteert zichzelf 
Groei mindset 

Optimistisch 

Intrinsiek gemotiveerd 

Ambitieus en enthousiast 
Ziet school soms niet als 

eerste prioriteit 

Vindt het niet erg om te falen 
en leert hiervan 

Laat tolerantie en respect voor 

anderen zien 

Heeft adequate sociale 

vaardigheden 
Werkt onafhankelijk 

Stelt SMART-doelen 

Zoekt uitdaging 

Heeft een sterke zelfsturing 
Heeft sterke passies 

Heeft een goede zelfregulatie 

Komt op voor overtuigingen 
Is veerkrachtig 

Produceert kennis 

Heeft zelfbegrip en accepteert 
zichzelf 

Meer hulp nodig, niet minder 

Steun bij nieuwe richtingen en 
groeiende onafhankelijkheid 

Feedback over sterke punten en 

mogelijkheden  

Faciliteren van continue groei 
Steun bij risico’s nemen 

Langdurige, faciliterende 

relaties 
Bedreven worden in het 

managen van zichzelf 

Mensen die hem/haar steunen 

Sta het ontwikkelen van een 

geïntegreerd, lange termijn 
studieplan toe 

Haal restricties in tijd en ruimte 

weg 

Ontwikkel meerdere, 
gerelateerde 

verdiepingsmogelijkheden, 

waaronder mentorschap 
Bied van een variatie aan 

versnellingsmogelijkheden 

Zorg voor mentoren 
Zie af van traditioneel 

schoolbeleid en –regels 

Laat hem/haar met rust 

Leer hem/haar omgaan met de 
psychologische kosten van 

succes 



21 

 

Hoofdstuk 4: Onderpresteren en attributiestijlen 
 
We spreken van onderpresteren als een leerling niet de prestaties levert die we op basis van zijn 
vermogens verwachten. Onderpresteren kan ook voorkomen bij een jonger kind met een 
ontwikkelingsvoorsprong. Ook hoogbegaafde leerlingen die wel gesignaleerd zijn en onderwijs op 

maat krijgen kunnen onderpresteerders worden of blijven. De kans hierop is natuurlijk kleiner bij 
de juiste begeleiding. Belangrijk is dat hoogbegaafde leerlingen zo vroeg mogelijk geconfronteerd 
worden met hobbels/barrières. Dan leert hij al vroeg zijn gedrag, strategie en overtuigingen aan 
te passen. 

Onderpresterende leerlingen lijken wel twee gezichten te hebben: soms geïnteresseerd en op het 
puntje van hun stoel, dan weer doelloos, tegendraads of aangepast gedrag aan de groep. Deze 
leerlingen hebben weinig vertrouwen in hun eigen kunnen en ze hebben vaak een negatief 

zelfbeeld. Soms voelen ze de behoefte om hun klasgenoten te overheersen. Wat ze doen, willen 
ze perfect doen en als het hun uitkomt sluiten ze zich af voor de omgeving. 
Een leerling kan totaal gedemotiveerd zijn en onderin de spiraal van moedeloosheid zitten. Een 

leerling kan een deels een  gerichte onverschilligheid hebben opgebouwd voor bijvoorbeeld een 
vak. In deze situatie is het vaak nog wel gemotiveerd om zich in te spannen voor onderwerpen 
die hem wel interesseren. 

Onderpresteren is niet iets wat vanzelf overgaat. De hoogbegaafde leerling zal begeleid moeten 
worden.  
 

Oorzaken van onderpresteren en demotivatie 
 
Onderpresteren wordt beïnvloed door zowel iemands persoonlijkheid als door factoren uit de 
omgeving (thuis en op school).  

Hoe een leerling omgaat met aanpassingen en ervaringen wordt bepaald door zijn attributiestijl.  
Als hij de locus of control buiten zichzelf legt dan zal hij zich als een slachtoffer van zin omgeving 
ervaren en niet zelfstandig kunnen functioneren. Pas als een leerling verantwoordelijkheid neemt 
en de locus of control bij zichzelf legt, kan hij zelfstandig opereren en al lerende van zijn 

ervaringen ontwikkelingsgericht te werk gaan.  
Als een leerling erg perfectionistisch is of andere persoonlijke overtuigingen heeft, kunnen we dat 
niet zo maar veranderen. We kunnen de leerling er wel mee leren omgaan en hem stapje voor 

stapje leren de verantwoordelijkheid bij zichzelf te leggen en ontwikkelingsgericht te worden. 
 

Attributiestijlen SUCCES 

Ligt aan jezelf 

SUCCES 

Ligt aan de ander 

FALEN 
Ligt aan jezelf 

Ontwikkelingsgericht Martelaar 

FALEN 
Ligt aan de ander 

Narcist Slachtoffer 

 
 

Thuisfactoren die onderpresteren in de hand werken zijn: (Clark 1997 en Tijl Koenderink 2015) 
• Te grote afhankelijkheid van (één van) de ouders. 
• Inconsistente opvoedingsstijl waarbij grenzen ontbreken. 

• Hyper parenting: bovenmatig beschermen en op een voetstuk plaatsen. 
• Curling: alle obstakels wegnemen zodat eigen verantwoordelijkheid en aanpassings-

vermogen niet tot ontwikkeling komen. 

• Onrealistische en te hoge verwachtingen hebben als ouders. 
• Ouders die de prestaties van hun kind als bedreigend (voor hun status) ervaren. 

 

Schoolfactoren die onderpresteren en demotivatie in de hand werken: 
• Niet gezien worden in hun zijn. 
• Onvoldoende uitdaging bieden.  
• Niet verbonden voelen met de groep. 

 
Het in kaart brengen van deze factoren is helpend om gedrag van een leerling te plaatsen en 
begrip te tonen voor de leerling. 
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Hoe kun je als leerkracht de leerling helpen en begeleiden? 
 

✓ Ga bij vermoeden van onderpresteren in gesprek met de leerling, ook met een kleuter. 
Misschien kan de leerling het niet verwoorden, maar het geeft een sterk gevoel van serieus 
genomen voelen. Vaak is onderpresteren geen bewuste keuze van de leerling.  

✓ Probeer de oorzaak van de demotivatie en/of onderpresteren te achterhalen. Geef het 
onderpresteren de leerlingen misschien een gevoel van veiligheid? Geeft het hem rust? De 
nodige tijd? Een gevoel van macht? Wil hij juist graag onopgemerkt blijven? Probeert hij 

jaloezie van klasgenoten te voorkomen? Is het een vorm van aandacht vragen of probeert 
hij zo de eigen onzekerheid te camoufleren? 

✓ Ga ook in gesprek met de ouders. Ouders kunnen informatie geven over het meest 

natuurlijke gedrag van het kind. Samen met hen moeten we het kind ‘vertrouwen in zijn 
eigen kunnen’ bieden en duidelijk uitspreken wat we van hem verwachten. 

✓ Leer de leerling de locus of control binnen zichzelf te leggen. Spiegel zijn attributiestijl en 
leer de leerling dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn leren. Hij heeft een keuze. Leer de 

leerling dat hij mede-eigenaar is van het probleem: “wat ga jij doen? Wat kan ik doen om 
jou daarbij te helpen.” 

✓ Vermijd problemen niet, maar confronteer de leerling met hobbels/barrières zodat ze 

gedwongen worden jun eigen strategieën aan te passen. 
✓ Signaleer hun overtuigingen die belemmerend voor hen zijn, benoem ze en maak ze 

onschadelijk door het geven van voorbeelden van het tegendeel. Laat de leerling zien dat 

het wel degelijk kan wat het niet dacht te kunnen.  
o Hanteer het rekensommetje: Talent x Inzet x Strategie = Resultaat. 

✓ Spreek vertrouwen in de leerling uit. 

✓ Geef feedback op inzet en strategie en minder op resultaat. Moedig de leerling aan en geef 
complimenten als hij doorzet. 

✓ Beloon positief gedrag en zorg dat negatief gedrag negatieve gevolgen heeft.  
✓ Laat zien dat het eindresultaat niet perfect hoeft te zijn om te voldoen. 

✓ Stel eisen aan het werk en wees consequent. 
✓ Oefen vaardigheden die ze nog niet beheersen. 
✓ Leer leerlingen dat leren leuk kan zijn, maar niet altijd. Leg de werking van de hersenen 

uit. 
✓ Zoek waar de leerling warm voor loopt en zet dat bij totale demotivatie in als opdracht om 

uit de vicieuze cirkel te komen. Op later moment kun je het bij reguliere opdrachten 

inzetten als beloning (stretching en matching). 
✓ Hanteer de ‘onder-de-6-boven-de-8-regel’om onderpresteren te voorkomen en excellentie 

te bevorderen. De leerling krijgt meer vrijheid als hij boven de 8 scoort en een vervelende 
consequentie als hij onder de 6 scoort, bijvoorbeeld: verplicht de leerstof samenvatten, 

extra opgaven maken. Deze regel helpt leerlingen uit de negatieve spiraal te komen waarin 
ze niet van slag zijn van lage cijfers. 

 

Hanteer in alles een tweesporenbeleid: duidelijke regels en warme begeleiding. 
Zie verder hoofdstuk 5: aandachtspunten voor de leerkracht. 
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Hoofdstuk 5: signalering 
 

5.1 Signalering 
 
Het is van groot belang hoogbegaafde leerlingen vroeg te signaleren i.v.m. aanpassing aan de 
groep en onderpresteren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat jonge leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong zich binnen zes weken kunnen aanpassen aan de groepsnorm. Sommige 

leerlingen leggen zich hier niet bij neer, vragen veel aandacht en ontwikkelen “moeilijk” gedrag, 
thuis en / of op school. Leren is niet alleen het leren van leerstof maar ook het leren plannen, 
doorzetten en keuzes maken. Als je altijd gelijk snapt wat er gevraagd wordt, leer je niet stap 

voor stap iets aanpakken en doorzetten. Deze vaardigheden worden ontwikkeld door te werken 
met passende uitdagingen. Het vroeg (h)erkennen van een ontwikkelingsvoorsprong is daarom 
belangrijk. Daarnaast is een goede signalering nodig om af te stemmen op de onderwijs- en 

ontwikkelbehoefte van de leerlingen.  
 
Er wordt op 3 wijze gesignaleerd: 

1. Bij aanmelding, m.b.v. de kennismakingsvragenlijst, de warme overdracht vanuit de 

peuterspeelzaal of andere instantie, de menstekening in de eerste week, spelobservatie 
binnen de eerste 6 weken (zie bijlage 1: protocol vroegsignalering). 

2. Groepssignalering. 

3. Individuele signalering op aanvraag van leerkracht of ouders. 
 

1. Signalering bij aanmelding en eerste schoolweken 

Alle ouders krijgen een kennismakingsvragenlijst een aantal maanden voordat hun kind op school 
komt. Als uit de kennismakingsvragenlijst signalen komen m.b.t. hoogbegaafdheid of als de 
leerkracht dit signaleert de eerste weken bij binnenkomst dan volgt er een startgesprek met de 

ouders, leerkracht en IB-er/hoogbegaafdheidsspecialist n.a.v. de kennismakingsvragenlijst. Ook 
volgt er een startgesprek als vanuit de warme overdracht vanuit de peuterspeelzaal of andere 
instantie signalen zijn van een ontwikkelingsvoorsprong. In de eerste schoolweken wordt de 
leerling gevraagd een menstekening te maken.  

Bij vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong vult de leerkracht binnen de eerste 6 weken de 
observatielijst vanuit SiDi PO in. De hoogbegaafdheidsspecialist doet binnen 6 weken een 
spelobservatie. De uitslag van de observaties wordt eerst intern en daarna met ouders besproken.  

 
2. Groepssignalering 

We hebben in oktober 2021 het SiDi PO signaleringsinstrument aangeschaft. Dit instrument is de 

digitale opvolger van ons eerdere Sidi-3 instrument. Huidig schooljaar onderzoeken we hoe we 
de nieuwe SiDi PO willen gaan inzetten in onze scholen.  
 

3. Individuele signalering 
Op aanvraag van ouders en leerkrachten zetten we het SiDi PO instrument in om een beeld te 
krijgen van de ontwikkeling van de leerling en zijn onderwijsbehoeften. 
. 

Materiaal wat ingezet wordt bij de signalering: 
✓ Kennismakingsvragenlijst aan ouders bij de aanmelding 
✓ Observatie van en activiteit met het kind (de eerste zes schoolweken in groep 1): 

spelobservatie en menstekening (zie protocol vroegsignalering) 
✓ Signalering vanuit leerlingvolgsysteem 
✓ Formulier voor de groepsscreening vanuit het SiDi PO 

✓ Vragenlijst voor leerkrachten vanuit het SiDi PO  
✓ Vragenlijst voor ouders vanuit het SiDi PO 
✓ Verkorte non-verbale intelligentietest: RAVEN 
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5.2 Na de signalering 
 
Wanneer na de signalering blijkt dat een leerling een ontwikkelingsvoorsprong heeft / signalen 

van hoogbegaafdheid dan volgen we de onderstaande stappen: 
 

✓ Stap 1: De leerling krijgt in de eigen groep een aanbod van verbreden en verdiepen = 

compacten en verrijken in de eerste leerlijn. (2de laag van de piramide). De leerkracht 
neemt dit op in het groepsplan/onderwijsplan.  
Wanneer na evaluatie blijkt dat de leerling niet voldoende profiteert van dit aanbod wordt 

stap 2 gevolgd. 
✓ Stap 2: De leerkracht bespreekt met de IB-er zijn bevindingen. Wanneer beide besluiten 

dat het aanbod binnen de eerste lijn niet toereikend is wordt de leerling aangemeld voor 

de verrijkingsgroep binnen de eigen school (3de laag van de piramide). De aanmelding en 
criteria worden beschreven in hoofdstuk 5. 
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Hoofdstuk 6: Eerste en tweede leerlijn in de eigen groep  
 
Het aanbod van de eerste lijn vindt plaats binnen de eigen groep en wordt gegeven door de eigen 
leerkracht. Dit wordt door de leerkracht beschreven en geëvalueerd in het groepsplan of 
onderwijsplan. Het is mogelijk dat een kind op één vakgebied verdiepingsstof krijgt aangeboden. 

Deze eerste laag van de piramide, hebben we zo ingericht dat er zoveel mogelijk leerlingen van 
profiteren. Hieronder valt het werken met de methode op 3 niveaus en de instructies op niveau. 
Hieronder valt ook het stellen van hogere denkvragen (taxonomie van BLOOM, zie bijlage 3).  
De tweede laag van de piramide is het basisaanbod met compacten en verdieping. Hier krijgen 

meer- en hoogbegaafde leerlingen andere leerstof naast de reguliere leerstof aangeboden. 
Compacten en verdiepen valt onder de eerste leerlijn. Verbreding, leerstof die een aanvulling 
vormt op de kerndoelen van het basisonderwijs, valt onder de tweede leerlijn.  

 
Kenmerken van het aanbod binnen de eerste leerlijn (groep 3-8) zijn: 

✓ inhoud en thema’s sluiten aan bij reguliere leerstof 

✓ materiaal bestaat uit op zichzelf staande opdrachten 
✓ materiaal vereist begrip en inzicht 
✓ opdrachten zijn gericht op toepassen van verworven kennis 

✓ omvang van de leerstappen is relatief beperkt 
✓ materiaal is veelal zelf-instruerend 

 
Stappen bij het compacten van het leerstofaanbod:  

Stap 1: stel het ontwikkelingsniveau vast.  
Stap 2: stel vast welke activiteiten en opdrachten passend zijn bij het ontwikkelingsniveau.  
Stap 3: bied activiteiten aan die zicht bieden op een volgend ontwikkelingsstadium.  

Stap 4: maak grotere leerstappen bij het aanbieden van activiteiten per ontwikkelingsgebied.  
Stap 5: beperk het aanbieden van opdrachten met een soortgelijke inhoud en doelstelling. 
 

 

6.1 Onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerling 
 
Windesheim heeft recent onderzoek gedaan naar de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde 

leerlingen. Yvonne Den Boer heeft de bevindingen samengevat in een piramide. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                         Piramide van onderwijsbehoeften van Yvonne den Boer, 2021 
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Het begint met de pedagogisch sensitieve leerkracht. Eerst contact maken en onvoorwaardelijk 
geloven in de leerling. Heb respect voor de eigenheid van de leerling. Wees zelf betrouwbaar en 

authentiek: doe wat je zegt en zeg wat je doet.  
Ook onderaan in de piramide staan de ontwikkelingsgelijken. Een mens ontwikkelt zijn zelfbeeld 
door zich te spiegelen aan anderen. Zo hebben hoogbegaafde leerlingen andere (hoog)begaafde 

leerlingen nodig om mee samen te werken, samen ervaringen mee te delen om tot ontwikkeling 
te komen. 
Als tweede staat de identificatie op basis van de juiste kennis. Het is belangrijk dat mensen om 
de hoogbegaafde leerling heen beschikken over de juiste kennis. Er is veel informatie en kennis 

over hoogbegaafdheid beschikbaar, maar niet alles klopt en is juist. 
Als derde staat de rijke leeromgeving. Het gaat daarin om de complexiteit en de leerinhoud. Dat 
is voor de hoogbegaafde leerling nodig om gemotiveerd te blijven. De aanpak daarin is gericht 

op zelfstandigheid. Hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan autonomie. Geef ze ruimte 
daarvoor: wat ze moeten doen en wat zij willen doen. 
Klassenorganisatie en samenhangend leerplan komen op de vierde en vijfde plek. Deze 

organisatorische aspecten zijn zeker nodig, maar werken pas goed als aan de andere 
onderwijsbehoeften is voldaan. 

 
 

6.2 Het aanbod van de eerste leerling in groep 1-2 

 
✓ Tijdens gesprekken en werken met ontwikkelingsmateriaal worden de hogere 

denkvaardigheden gestimuleerd m.b.v. de taxonomie van BLOOM, BLOOMEN met Kleuters 
of denksleutels  (zie bijlage 2 en 3). 

✓ Ontdekkend leren heeft een vaste plek in de groepen. Hierbij wordt met de leerlingen 
geïnventariseerd wat ze al weten over een onderwerp, wat ze willen leren 
(onderzoeksvragen) en geëvalueerd wat ze geleerd hebben. 

✓ Leerlingen werken op eigen niveau met ontwikkelingsmaterialen en in hoeken. 
✓ Tijdens werken in hoeken worden prikkelende vragen gesteld aan leerlingen. 
✓ Leerkrachten stimuleren leerlingen doelgericht te werken aan executieve functies. 

 

Aandachtspunten voor leerkrachten in de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen: 

 
✓ Erkenning en gezien worden is de belangrijkste en eerste behoefte van de leerling. Laat 

het kind dus merken dat je het ziet in zijn zijnsluik.  
✓ Werk vanaf dag één aan een (samenwerking)relatie met het kind en zijn ouders. 
✓ Een slimme kleuter (dan denken we aan jonge kinderen met een snelle denkontwikkeling) 

heeft behoefte aan experimenteren en onderzoeken. Zorg voor opdrachten met een 
probleemgericht karakter. 

✓ Een slimme kleuter heeft behoefte aan handelend leren, cognitieve doe opdrachten waarbij 
het intrinsiek wordt uitgedaagd i.p.v. werkbladen. 

✓ Veel materiaal aanschaffen is niet altijd nodig. Biedt bestaand ontwikkelingsmateriaal op 
een ander manier aan, met een andere opdracht of nieuwe vraag. 

✓ Zorg ervoor dat de verrijkingsopdracht de leerling niet isoleert van anderen, stimuleer 

samenwerken. 
✓ De opdracht moet relatief zelfstandig door de leerling kan worden gedaan. 
✓ Eigen belangstelling van de leerling speelt een belangrijke rol, maar de leerling heeft niet 

volledig de vrije hand bij het kiezen. De leerkracht stelt eisen. 
✓ Plan de opdrachten als verplicht onderdeel, nodig de leerling uit om er mee aan de slag te 

gaan, wacht niet tot de leerling het zelf gaat pakken. De verantwoordelijkheid voor 
leermateriaal ligt bij de leerkracht en niet bij de leerling. 

✓ Observeer hoe de leerling met de opdracht omgaat. Durft hij er aan te beginnen, zet hij 
door als het moeilijk wordt, maakt hij het af, raakt hij gefrustreerd? 

✓ Leef leerlingen voor dat leren leuk is en dat je daarbij fouten mag maken. 

✓ Heb een groei mindset: geloof in oefening baart kunst en wees ervan overtuigd dat 
intelligentie kan groeien. 

✓ Stel hogere denkordevragen, gebruik open vraagstellingen (taxonomie van BLOOM of 

denksleutels). 
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✓ Zorg voor hoge complexiteit: ingewikkelde opdracht met meer onderdelen en meer 
denkstappen. 

✓ Biedt opdracht top down aan zodat de leerling het geheel ziet. 
✓ Geef (divergente) opdrachten waarbij meerdere oplossingsstrategieën mogelijk zijn. 
✓ Roep reflectie op: laat leerlingen nadenken over hun handelen, stimuleer hen hun grenzen 

te zoeken. 
✓ Zie als leerkracht van groep 1 en 2 cognitieve uitdaging als een vorm van spelen. Laat ze 

eerst werken dan gaan ze vanzelf wel spelen. 
✓ Schenk aandacht aan metacognitieve vaardigheden / executieve functies, bijvoorbeeld 

plannen en reflecteren. 
✓ Kijk voor specifieke aandachtspunten per uitdaging hieronder bij 6.4. 

 

 

6.3 Het aanbod van de eerste leerlijn in groep 3-8 
 

✓ Met de kernvakken werken in 3 niveaus volgens een differentiatiemodel of met een vast 

instructiemoment voor begaafde leerlingen.  
✓ Bij rekenen kijken wat de onderwijsbehoeften zijn van de slimme rekenaars. We 

onderscheiden daarbij sterke, goede en creatieve rekenaars. Bij gezamenlijke start van de 

rekenles leerlingen uitdagen en motiveren door sommen aan te bieden op niveau. 
✓ Als *** niveau van de eerste laag niet toereikend is, dan de leerstof compacten en 

verdieping inzetten. Belangrijk hierbij is het vaststellen met de leerling aan welke doelen 

er gewerkt wordt. Bekijk per vak welke verwerkingsstof geschrapt kan worden en welke 
verrijkingsstof (verdieping) nodig is. Materialen staan in de digitheek van SharePoint of in 
de orthotheek.  

✓ Tijdens instructie en opdrachten leerlingen uitdagen door vragen te stellen die een beroep 
doen op hogere denkvaardigheden  (zie bijlage 2 en 3: taxonomie van BLOOM en 
denksleutels).  

✓ Leerkrachten stimuleren leerlingen doelgericht te werken aan executieve functies en 

andere vaardigheden door het stellen van persoonlijke doelen, het bewust maken van de 
vaardigheden en handvatten bieden bij het leren leren en aanleren van nieuwe 
strategieën. (zie bijlage 2 en 6: de leerkuil en doelen). 
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Aandachtspunten voor leerkrachten in de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen: 

 
Hoogbegaafde leerlingen hebben net als alle andere leerlingen behoefte aan autonomie, zich 

competent voelen en verbondenheid met anderen (zie bijlage 5).  
✓ Erkenning en gezien worden is de belangrijkste en eerste behoefte van de leerling. Laat 

het kind dus merken dat je het ziet in zijn zijnsluik.  

✓ Werk vanaf dag één aan een (samenwerking)relatie met het kind en zijn ouders. Als bij 
overdracht bekend is dat het om een hoogbegaafde leerling gaat, kijk dan niet eerst zelf 
een paar weken aan voordat je de leerstof aanpast, maar doe dat meteen. 

✓ Gebruik het SiDi PO signaleringsinstrument als je vermoeden hebt van onderpresteren of 

hoogbegaafdheid. 
✓ Wees ervan bewust dat verrijkend werk geen zelfstandig werk is, instrueer en begeleidt. 
✓ Blijf als leerkracht bij weerstand bij je gestelde eisen. Iedere leerling heeft het nodig te 

leren inspannen en doorzetten. Moeilijk moet! Plan een aantal vaste momenten in de week 
voor verrijking. Hanteer gewoon je vertrouwde leerkrachtgedrag: stel eisen, begeleid, laat 
over doen als het slordig is. Afspraken die gelden voor de basisstof gelden ook voor de 

verrijkingsstof. 
✓ Hanteer in alles een tweesporenbeleid: duidelijke regels en warme begeleiding. 

 

 

6.4 De 7 uitdagingen (Tijl Koenderink) 
 
Door hun snelle denken hebben hoogbegaafde leerlingen wel specifieke behoeften en vraagt het 

van jou als leerkracht een extra uitdaging. Hieronder per uitdaging een aantal tips voor de 
begeleiding uit o.a. het boek ‘De 7 uitdagingen’ van Tijl Koenderink. 
 

De uitdaging van de overtuiging 
Een hoogbegaafde leerlingen heeft vaak sterke onjuiste overtuigingen dat hij iets niet kan. Ze 
hebben niet geleerd zich ergens voor in te spannen. 

✓ Neem de leerling serieus en ervaar dat het zijn werkelijkheid is. 

✓ Kijk met de leerling welke attributiestijl hij hanteert (zie hoofdstuk 4). 
✓ Signaleer hun overtuigingen die belemmerend voor hen zijn, benoem ze en maak ze 

onschadelijk door het geven van voorbeelden van het tegendeel. Laat de leerling zien dat 

het wel degelijk kan wat het niet dacht te kunnen. Gebruik voorbeelden uit de sport of 
muziek om duidelijk te maken dat daar oefening voor nodig is. 

o Hanteer het rekensommetje: Talent x Inzet x Strategie = Resultaat. 

✓ Oefen met de leerlingen aan een groei mindset: geloof in oefening baart kunst en wees 
ervan overtuigd dat intelligentie kan groeien. 

✓ Stimuleer als het nodig is het hanteren van een andere strategie. 

✓ Geef vooral feedback op de getoonde inzet en de juiste strategie. 
 
 
De uitdaging van het geheugen 

Hoogbegaafde leerlingen leren moeilijk uit het hoofd. Ze leren vaak via begrip. De techniek om 
te leren via geheugen hebben ze zich niet eigen gemaakt. Hun strategie bij tafels aanleren of 
woordjes leren is vaak snel uitrekenen of ergens van afleiden. In het middelbaar onderwijs lopen 

ze ertegen aan dat die strategie niet werkt bij grote hoeveelheden. Daarom is het belangrijk dat 
deze leerlingen al vroeg een nieuwe strategie aanleren. 

✓ Maak de leerling duidelijke dat de strategie via de geheugenroute nodig is. Oefen met de 

leerling bij het leren van de tafels. Gebruik daarbij indien nodig de tafel van 13 en hoger. 
✓ Leg de werking van de hersenen uit: smalle paadjes, brede snelwegen. Gebruik daarvoor 

bijvoorbeeld het boek: ‘Je elastische brein’.   

✓ Leef leerlingen voor dat leren niet altijd leuk is en dat je daarvoor soms hard moet werken 
en doorzetten. Soms is het gewoon saai en moet je gewoon trainen. 

✓ Oefen met de leerling verschillende geheugentechnieken bijv. stof herhalen na 1,2,4,8 en 
16 dagen of mindmappen of gedicht/rap. 

✓ Beloon de getoonde inzet en de veranderende strategie. 
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De uitdaging van de motivatie  

Lees hiervoor hoofdstuk 4 Onderpresteren en attributiestijlen. 
✓ Leer de leerling de locus of control binnen zichzelf te leggen. Spiegel zijn attributiestijl en 

leer de leerling dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn leren. Hij heeft een keuze. Leer de 

leerling dat hij mede-eigenaar is van het probleem: “wat ga jij doen? Wat kan ik doen om 
jou daarbij te helpen.” 

✓ Vermijd problemen niet, maar confronteer de leerling met hobbels/barrières zodat ze 
gedwongen worden hun eigen strategieën aan te passen. 

✓ Spreek vertrouwen in de leerling uit. 
✓ Zorg voor een veilige leeromgeving. 
✓ Wees je bewust van de kracht van je feedback. Geef feedback op inzet en strategie en 

minder op resultaat. Moedig de leerling aan en geef complimenten als hij doorzet. 
✓ Beloon positief gedrag en zorg dat negatief gedrag negatieve gevolgen heeft.  
✓ Inventariseer de voorkennis / beginsituatie en sluit daarbij aan. Is de leerstof wel echt 

nieuw voor de leerling?  
✓ Maak het doel duidelijk. Dit kan gericht zijn op de leerstof of op persoonlijke ontwikkeling 

zoals executieve functies. Maak de groei inzichtelijk en laat de leerling dit delen. 

✓ Laat zien dat het eindresultaat niet perfect hoeft te zijn om te voldoen. 
✓ Stel eisen aan het werk en wees consequent. 
✓ Zoek waar de leerling warm voor loopt en zet dat bij totale demotivatie in als opdracht om 

uit de vicieuze cirkel te komen. Op later moment kun je het bij reguliere opdrachten 

inzetten als beloning (stretching en matching). 
✓ Hanteer de ‘onder-de-6-boven-de-8-regel’om onderpresteren te voorkomen en excellentie 

te bevorderen. De leerling krijgt meer vrijheid als hij boven de 8 scoort en een vervelende 

consequentie als hij onder de 6 scoort, bijvoorbeeld: verplicht de leerstof samenvatten, 
extra opgaven maken. Deze regel helpt leerlingen uit de negatieve spiraal te komen waarin 
ze niet van slag zijn van lage cijfers. 

 
 
De uitdaging van de frustratietolerantie 

Een hoogbegaafde leerling kan in paniek komen als iets niet na 1x lukt. Er ontstaat een gevoel 
van boosheid en frustratie. Vluchten is vaak een eerst reactie. Stoppen met de opdracht, zeggen 
dat de opdracht saai is, nieuwe dingen zien wat interessant is, afleidingen zoeken, enz. Dit om 
maar niet verder te hoeven werken en inzet te tonen. 

✓ Zoek naar een goede afstemming tussen uitdaging en frustratietolerantie. Weet dat de 
ideale uitdaging niet bestaat. 

✓ Onderken vluchtgedrag en neem actie daarop. 

✓ Help de leerling succes te hebben door het bieden van: duidelijkheid, structuur, kleine 
stapjes en tweesporenbeleid ->consequent zijn en warme begeleiding. 

✓ Leer ze nieuwe vaardigheden: doorzetten, inzet tonen. Oefen het gebruiken van 

executieve functies, bijvoorbeeld plannen en reflecteren. 
✓ Stimuleer het gebruik van andere strategieën. 

 
 

De uitdaging van het samenwerken 
Hoogbegaafde leerlingen ervaren vaak de meerwaarde van samenwerking niet, maar wel de 
moeilijkheden die samenwerking oplevert. Daarom zijn ze geneigd liever alleen te werken. 

✓ Leg uit dat samenwerken een vaardigheid is die geleerd moet worden omdat er later in 
het leven situaties zullen voorkomen waarbij je anderen nodig hebt om een goed resultaat 
te leveren. De meerwaarde van samenwerken is 1+1=3. Samen leidt tot een beter 

resultaat. 
✓ Probeer samenwerkingsopdrachten te maken waarbij hoogbegaafde leerlingen de 

meerwaarde kunnen ervaren. 

✓ Werk met een samenwerkingsprotocol waarin de opdracht, de eisen en ieders rol 
beschreven staat. 

✓ Oefen vaardigheden die nodig zijn voor samenwerken: actief kunnen luisteren, 
compromissen kunnen sluiten, inleven in de ander, uiten van ‘ik’ boodschappen. 
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De uitdaging van het zelfstandig werken 
Hoogbegaafde leerlingen hebben vaak moeite met zelfstandig werken omdat ze niet geleerd 

hebben om door te zetten, om om te gaan met uitgestelde aandacht, omdat ze vaak 
perfectionistisch zijn of faalangst hebben, omdat ze blokkeren als iets niet lukt, omdat ze een 
lage frustratietolerantie hebben en/of omdat ze teveel informatie tegelijkertijd willen verwerken. 

✓ Maak duidelijk waarom zelfstandig werken belangrijk is. 
✓ Begeleid de leerlingen stapsgewijs naar een hoger niveau van zelfstandig werken. 

Schoolbrede afspraken kunnen helpend hiervoor zijn. 
✓ De sleutel van succes is omgaan met uitgestelde aandacht. Oefen met de leerlingen welke 

tools ze daarvoor kunnen inzetten. 
✓ Geef positieve feedback op het proces, op de inzet en doorzetten. Wees consequent als 

regels worden overtreden. 

✓ Leer de leerlingen dat je fouten moet maken als je aan het leren bent. Duik met de 
leerlingen in de leerkuil en leer ze tools die ze in kunnen zetten om er zelf weer uit te 
klimmen. 

✓ Laat zien dat perfectionisme dat gericht is op resultaat niet functioneel is omdat je zelf 
niet alle invloed daarop hebt. En omdat je fouten maakt omdat je aan het leren bent. Je 
kunt wel een gezond perfectionisme hebben op het proces, op de inspanning die je levert. 

Daar heb je wel zelf de controle over. 
✓ Geef ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken als je ziet dat de leerling 

blokkeert door gespannenheid of biedt de opdrachten stap voor stap aan. 
 

De uitdaging van het wegwerken van de hiaten 
Alle schoolgaande leerlingen hebben hiaten. Omdat de leerstof herhaald wordt is dat geen 
probleem. Hoogbegaafde leerlingen hebben een hogere kans op hiaten in het basisonderwijs door 

hun manier van leren, door hun eigen strategieën. Hij camoufleert zijn hiaten door zijn slimheid. 
Een hoogbegaafde leerling kan ook een hiaat krijgen bij het overslaan van een groep zonder dat 
alle stof gevolgd is. 

✓ Wees alert op hiaten. 
✓ Activeer voorkennis door bijvoorbeeld eerdere lesstof te overhoren m.b.v. wisbordjes. 
✓ Onderneem actie als de hoogbegaafde leerling een onvoldoende haalt of een aantal lagere 

cijfers achter elkaar. Stel met de leerling vast of het een hiaat heeft en stel indien nodig 
een reparatieprogramma op.  
 
 

6.5 Kangoeroewedstrijd 
 
In maart doen alle sterke rekenaars uit de groepen 4-8 mee aan de landelijke rekenwedstrijd: de 

Kangoeroewedstrijd. 
Werkwijze: 

• Januari: zeer goede rekenaars uit groep 4-8  maken 2 proeftoetsen van de 
kangoeroewedstrijd www.w4kangoeroe.nl.  

• Leerkrachten selecteren de beste leerlingen, bijv. leerlingen met min. 16 goed. 
• Februari: rekencoördinator geeft deze leerlingen op via de site. 
• Maart: op een vaste dag in maart maken de leerlingen de wedstrijd op hun eigen school. 

De leerlingen in de plusklassen doen dat in de plusklas. 

 

6.6 Doelen en materialen (broodje leren) 
 
Om een goed onderwijsaanbod voor de (hoog)begaafde leerlingen vast te stellen wordt er gewerkt 
met de 5 vragen van het broodje leren van E. van Gerven. Dit geldt zowel voor de eerste als 

tweede leerlijn. 
 

1. Leerdoel: Wat wil ik dat de leerling leert en waarom is dat belangrijk? 

2. Leermiddelen: Welke materialen kan ik gebruiken om de doelen te behalen? 
3. Leerproces: Hoe organiseer ik het leerproces en wat is mijn rol als leerkracht? 
4. Leeromgeving: Waar kan het onderwijs het beste worden geboden? 
5. Leerproduct: Hoe stel ik vast wat de leerling heeft geleerd? 

http://www.w4kangoeroe.nl/
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6.6.1 Leerdoel 
De eerste vraag is: wat moet de leerling leren om zich verder te ontwikkelen? 
Dit leren kan op verschillende gebieden. 

✓ Academisch gebied: cognitieve vakken 

✓ Schoolse vaardigheden: o.a. plannen, organiseren 
✓ Intrapersoonlijke vaardigheden: o.a. omgaan met emoties, kunnen reflecteren op eigen 

handelen 

✓ Motorische vaardigheden 
✓ Interpersoonlijke vaardigheden: o.a. vrienden maken, samenwerken 

Daarbij is de beginsituatie van de leerling bepalend voor het bepalen van doelen. 
De doelen hoeven niet binnen het vakgebied te blijven, maar kunnen vakoverstijgend zijn. 

We maken gebruik van de doelen van SLO. 
 

6.6.2 Leermiddelen 
Welke materialen en middelen passend zijn is afhankelijk van de gestelde doelen. Zo kan met 
hetzelfde materiaal gewerkt worden aan verschillende doelen. In de digitheek op SharePoint, de 

orthotheek op school zijn materialen en middelen gerangschikt op leeftijd en cognitief gebied. 
Verder zijn er apps en websites met opdrachten.  
 

Bij de keuze voor geschikte leermiddelen voor de eerste leerlijn worden in eerste instantie taken 
aangeboden die verdiepend zijn voor thema’s die in de groep voor alle leerlingen aangeboden 
worden. Op die manier wordt sociaal isolatie voorkomen en kan er eenvoudig gedifferentieerd 

worden op inhoud en vereiste vaardigheid. Als differentiatie kan ook het aanspreken op hogere 
denkorde van de taxonomie van BLOOM worden ingezet. 
Wanneer dit niet toereikend of passend is wordt er een breder aanbod gedaan van opdrachten en 

taken die vakoverstijgend zijn of niet binnen het reguliere curriculum worden aangeboden. 
 

6.6.3 Leerproces en leeromgeving 
Leerkrachten denken hierbij na over de volgende 4 onderdelen van de les: 

1. Voorbereiding 
✓ Werkt de leerling in de klas of op de gang? 

✓ Werkt de leerling individueel of samen? 
✓ Welk materiaal moet ik verzamelen? 
✓ Welke ondersteunende middelen heb ik nodig voor de opdracht? 

✓ Wat zou helpen om de opdracht succesvol in te zetten? 
2. Instructie 

✓ Heeft de leerling korte of langere instructie nodig? 

✓ Heeft de leerling meteen of op later moment instructie nodig? 
3. Betekenisvolle leeromgeving 

✓ Hoe creëer ik een betekenisvolle leeromgeving? 

✓ Wat is haalbaar in mijn groep?  
4. Begeleiding 

✓ Beheers ik de leerinhoud van de taak voldoende? 
✓ Welke zelfsturing vraag ik van de leerling? 

✓ Wat vraag ik van de executieve vaardigheden van de leerling? 
✓ Welke emoties zou de opdracht bij de leerling kunnen oproepen? 
✓ Wat vraagt dit van mijn rol als begeleider? 

✓ Wanneer kan ik de leerling begeleiden? Spreek momenten af. 
 

6.6.4 Leerproduct 
Om het leerrendement zichtbaar te maken worden met de leerlingen de gestelde doelen 
geëvalueerd. Deze evaluatie en reflectie kan opgenomen worden in het portfolio van de leerling. 

De leerling krijgt een aparte beoordeling van het verrijkingswerk op het rapport. 
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Hoofdstuk 7: Tweede leerlijn in de verrijkingsgroep 
 
In onze vereniging werken we met de trapsgewijze piramide (zie hoofdstuk 1). Onze visie is: 

inclusief waar mogelijk, specifiek waar nodig. Dat betekent dat ons streven is om zoveel mogelijk 
meer- en hoogbegaafde leerlingen te bedienen in de eerste leerlijn in de eigen groep. Wanneer 
dit aanbod voor de leerling niet voldoende toereikend is om de benodigde vaardigheden op te 

doen, kan de leerling aangemeld worden voor de tweede leerlijn, een specifiek aanbod in de 
verrijkingsgroep binnen de eigen school. Wanneer dat niet toereikend is kan een leerling 
aangemeld worden bij de bovenschoolse plusklas. Hieronder beschrijven we de procedure van 
aanmelding en de criteria die we hanteren voor de verrijkingsgroep (3de laag van de piramide). 

 

7.1 Procedure aanmelding 
 

1. De leerkracht heeft de leerling verrijking geboden in de tweede laag van de piramide en 
signaleert dat de leerling niet voldoende daarvan profiteert. De leerkracht bespreekt de 
leerling met de IB-er. De leerkracht en IB-er stellen samen vast wat nodig is voor deze 

leerling. 
2. De leerkracht vult, als dat nog niet gedaan is, de vragenlijst in uit het SiDi PO 

signaleringsinstrument (Stap 03-Beeld van de leerkracht). 

3. De leerkracht en IB-er verzamelen de volgende gegevens over de leerling: 
• Gegevens IQ onderzoek, indien aanwezig. 
• Toetsgegevens: leerling analyse van CITO uit Parnassys. 

• Persoonlijkheidskenmerken: inzicht, motivatie, hoge mate van zelfstandigheid, 
creatief, hoog werktempo, grotere denkstappen, top down leren, nieuwsgierig, 
goed geheugen (invullen in notitie in Parnassys). 

• Hoogbegaafdheidsprofiel, zie hoofdstuk 3. 
• Inzet verrijkingsstof/extra werk en evaluatie in /onderwijsplan. 
• Gegevens vanuit de NSCCT (indoen aanwezig). 
• Gegevens kangoeroewedstrijd (indien aanwezig). 

• Doelen van en voor de leerling. 
4. Wanneer de leerkracht en IB-er van mening zijn dat de leerling geselecteerd moet worden 

voor de verrijkingsgroep worden ouders gevraagd een oudervragenlijst van de SiDi PO in 

te vullen. De leerkracht en IB-er bespreken de beide vragenlijsten met de ouders. 
5. De leerling wordt besproken met de hoogbegaafdheidsspecialist van de eigen school. 

Deze bepaalt samen met de IB-er of de leerling wordt toegelaten tot de verrijkingsgroep. 

 

7.2 Criteria verrijkingsgroep 
 

✓ Leerlingen die aantoonbaar in de evaluatie van het groepsplan/onderwijsplan niet 
voldoende profiteren van het verrijkingsaanbod in de eerste leerlijn. De leerling laat niet 

de ontwikkeling zien die verwacht wordt. 
✓ Leerlingen die de volgende persoonlijkheidskenmerken laten zien: inzicht, motivatie, hoge 

mate van zelfstandigheid, creatief, hoog leertempo, grotere denkstappen, top down leren, 

nieuwsgierig, doorzettingsvermogen, goed geheugen. 
✓ Of leerlingen die deze kenmerken deels laten zien en onderpresteren. De al dan niet 

hoogbegaafde leerlingen bij wie een sterk vermoeden is van onderpresteren. 

✓ Leerlingen die in de eerste leerlijn niet hun executieve functies kunnen ontwikkelen. 
✓ SiDi PO plusprofiel 
✓ Leerlingen die op deelgebieden duidelijk in Cito I scoren (begrijpend lezen, rekenen, 

technisch lezen/leestempo) of aantoonbare hoge intellectuele capaciteiten hebben. 

✓ Leerlingen van de onderbouw waarbij een vermoeden van hoogbegaafdheid is, maar 
waarbij dit in de groep onvoldoende zichtbaar kan worden. De verrijkingsgroep dient dan 
als een observatieperiode. 

✓ Leerlingen met ADHD, ASS, dyslexie mogen deelnemen aan de verrijkingsgroep mits ze 
in de groep goed kunnen functioneren. Mocht deelname voor de leerling aan de 
verrijkingsgroep niet haalbaar zijn vanwege onderliggende problematiek dan zoekt de IB-

er samen met de leerkracht en hoogbegaafdheidsspecialist naar passende mogelijkheden. 
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7.3 Doel en opzet verrijkingsgroep 
 

Doel van de verrijkingsgroep is dat de leerlingen in de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken zich 
aan elkaar kunnen spiegelen, zich verder kunnen ontwikkelen, hun zelfvertrouwen kunnen 
verbeteren en de natuurlijke drang en motivatie om te leren (weer) opbouwen. Daarnaast is het 

doel dat ze kunnen werken aan hun executieve vaardigheden. Er wordt gewerkt met de doelen 
en vaardighedenlijst van SLO (versie 2010). Leerlingen worden bewust gemaakt van hun mindset 
en manieren van leren. De leerlingen stellen hun eigen doelen waar ze niet alleen in de 

verrijkingsgroep, maar ook in de eigen groep aan werken. Op deze manier ontwikkelen ze 
vaardigheden die zij nodig hebben om op een zelfstandige en kritische manier met de leerstof om 
te gaan en zich optimaal te kunnen ontwikkelen op ieder gebied. Ook op gebieden waar zij nog 

wat meer moeite mee hebben. Zo kunnen we als school voor iedere leerling een lerende en 
stimulerende omgeving vormen. Naast doelen voor de leerling heeft de verrijkingsgroep ook als 
doel ondersteunend te zijn voor de leerkracht t.a.v. het aanbod in de eigen groep. De basislesstof 
wordt voor deze leerlingen voor een deel compact. 

 
Naast het aanbod van de eerste leerlijn in de groep krijgt de leerling in de verrijkingsgroep 
verbredingsstof: de tweede leerlijn.  

Kenmerken van het aanbod binnen de tweede leerlijn zijn: 
✓ inhoud en thema’s bieden nieuwe elementen in de leerstof 
✓ materiaal is vakoverstijgend en thematisch van aard 

✓ opdrachten vragen een hoog analytisch vermogen 
✓ opdrachten vragen een creatief oplossend vermogen 
✓ de leerling werkt aan eigen gestelde doelen 

✓ materiaal vraagt instructie en begeleiding door de leerkracht 
 
In de verrijkingsgroep is de leerling met 6-8 andere leerlingen een half dagdeel in de week (1,5 
uur) bij elkaar buiten de eigen groep. De verrijkingsgroep heeft 3 vaste onderdelen met daarin 

een wisselend aanbod: IQ spellen, een projectmatig onderdeel en een onderdeel met leerstof in 
de tweede leerlijn die leerlingen maken in hun eigen groep en waarvoor ze instructie krijgen en 
het met elkaar bespreken in de verrijkingsgroep. Centraal in alle 3 de onderdelen staat het leren 

leren. Soms apart als een apart stuk van de les, vaak verweven in de vragen, evaluaties en 
besprekingen. De opzet met 3 verschillende onderdelen geeft een breed bereik van doelen 
waaraan gewerkt kan worden. Het ondersteunt daarnaast ook de leerkracht in de eigen groep. 

Scholen hebben de keuze de 3 onderdelen apart van elkaar aan te bieden op verschillende 
momenten.  
 

✓ De doelen en vaardighedenlijst van SLO (versie 2010) m.b.t. leren leren, leren denken, 
leren leven zijn leidend voor de keuze van het aanbod. Het aanbod ligt niet vast, maar 
wordt afgestemd op (met) de doelgroep.  

✓ In de didaktiek komt de taxonomie van Bloom, de 3 manieren van denken en fixed-growed 

mindset steeds terug in de verschillende onderdelen van het aanbod. 
✓ De verrijkingsgroepleerkracht maakt in Parnassys een hulpplan verrijking aan waarin de 

doelen worden beschreven, de aangeboden projecten en leerstof van de tweede leerlijn. 

De verrijkingsgroepleerkracht noteert in het hulpplan zijn observaties en evaluaties. De 
leerkracht leest deze zodat hij op de hoogte blijft. De leerkracht noteert indien nodig en 
aanvullend ook zijn observaties in het hulpplan verrijking. Ouders kunnen dit plan lezen 

via het ouderportaal in Parnassys. 
✓ De onderwijsbehoeften worden vastgelegd als beginsituatie in het hulpplan verrijking. 

Daarin worden ook doelen en aanpak beschreven. De doelen worden samen met de 

leerling geformuleerd. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de doelen van SLO. Deze zijn 
bewerkt in een formulier voor de groepen3/4, 5/6 en 7/8 zodat de leerlingen zelf kunnen 
aangeven welke doelen ze al beheersen en aan welke doelen ze willen werken (zie bijlage 
2). Deze doelen gelden voor de hele week en niet alleen voor de momenten in de 

verrijkingsgroep. De leerkracht en verrijkingsgroepleerkracht zijn beide verantwoordelijk 
om de leerlingen hierbij te begeleiden. De leerkracht evalueert het aanbod van de eerste 
leerlijn, de verrijkingsgroep leerkracht het aanbod van de tweede leerlijn. 
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✓ De verrijkingsgroepleerkracht zorgt voor verrijkingswerk, 1-2 uur per week, voor in de 
eigen groep. Leerlingen ontvangen instructie van de verrijkingsgroepleerkracht. Ook wordt 

het werk in de verrijkingsgroep besproken. De leerlingen houden hiervoor een 
planningsblad bij. Hierop noteren zij ook hun vragen. De leerkracht zorgt ervoor dat de 
verrijkingssof geïntegreerd wordt door het werk op de weektaak o.d. op te nemen. De 

leerkracht toont interesse in het werk geeft de leerling 1 of 2 keer in de week korte 
feedback. 

✓ De verrijkingsgroepleerkracht zorgt voor een rapportage tijdens de rapportperiode in de 
vorm van een apart rapportblad of beoordelingsblad. 

✓ De communicatie naar ouders verloopt via de leerkracht. De leerkracht is verantwoordelijk 
voor iedere leerling van zijn groep. Wanneer ouders specifieke vragen hebben kan de 
leerkracht hen doorverwijzen naar de verrijkingsgroepleerkracht. De leerkracht en 

verrijkingsgroepleerkracht informeren elkaar wanneer er contact nodig is of is geweest 
met ouders.  

✓ De verrijkingsgroepleerkrachten halen en delen hun projecten in de digitheek zodat de 

kennis en ervaringen breed gedeeld worden in de vereniging en de kwaliteit op alle scholen 
gelijk is. 

 

 
Naast een aanbod van de tweede leerlijn in de verrijkingsgroep kan de hoogbegaafdheidsspecialist 
samen met de IB-er zoeken naar andere mogelijkheden voor verrijking in de tweede leerlijn. Bijv. 
door een deskundige van buitenaf te betrekken, met andere scholen samen leerlingen een cursus 

Bridge te laten volgen, schaaktoernooien op te richten, meedoen aan landelijke quiz of projecten, 
enz.  
 

7.4 Doelen SLO 
 
In de verrijkingsgroep en plusklas nemen we de doelen en vaardighedenlijst van leren leren, leren 

denken en leren leven versie 2010 van SLO als uitgangspunt. Hierin zijn de hoofdlijnen 
opgenomen waar volgens de huidige visie onderwijs aan begaafde kinderen op het basisonderwijs 
aan moet voldoen. Er zijn aanpassingen en aanvullingen in aangebracht om dit tot een lijst te 

maken die van toepassing is op de verrijkingsgroep en de plusklas. Zie voor de doelen hoofdstuk 
8: Tweede leerlijn in de plusklas. 
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Hoofdstuk 8: Tweede leerlijn in de plusklas 
 
In onze vereniging werken we met de trapsgewijze piramide (zie hoofdstuk 1). Onze visie is:  

inclusief waar mogelijk, specifiek waar nodig. Dat betekent dat ons streven is om zoveel mogelijk 
meer- en hoogbegaafde leerlingen te bedienen in de eerste leerlijn. Wanneer de leerling hier niet 
voldoende van profiteert kan de leerling aangemeld worden voor de tweede leerlijn, een specifiek 

aanbod in de verrijkingsgroep binnen de eigen school. Wanneer dat niet toereikend is kan een 
leerling aangemeld worden bij de bovenschoolse plusklas. Hieronder beschrijven we de procedure 
van aanmelding en de criteria die we hanteren voor de plusklas (4de laag van de piramide).  
 

8.1 Procedure aanmelding 
 

De verrijkingsgroepleerkracht constateert samen met de groepsleerkracht dat de leerling niet 

voldoende heeft aan de verrijking in de tweede leerlijn binnen de school. Hij bespreekt dit met 
de IB-er. Met elkaar wordt vastgesteld wat nodig is voor deze leerling. 

1. De verrijkingsgroepleerkracht vult samen met de leerkracht de notitie aanmelding plusklas 
in, in Parnassys.  

2. De leerkracht informeert de ouders over aanmelding voor de Plusklas. Mocht bij de leerling 
nog geen signaleringsvragenlijst zijn ingevuld dan vult de leerkracht en de ouders beide 
de vragenlijst van de SiDi PO in en bespreken die met elkaar. Indien nodig worden er 

aanvullende vragenlijsten ingevuld vanuit het signaleringsinstrument.  
3. De leerkracht en IB-er verzamelen de volgende gegevens over de leerling: 

• Gegevens IQ onderzoek, indien aanwezig. 

• Toetsgegevens: leerling analyse van CITO uit Parnassys. 
• Persoonlijkheidskenmerken: inzicht, motivatie, hoge mate van zelfstandigheid, 

creatief, hoog werktempo, grotere denkstappen, top down leren, nieuwsgierig, 

goed geheugen (invullen in notitie in Parnassys). 
• Hoogbegaafdheidsprofiel, zie hoofdstuk 3. 
• Inzet verrijkingsstof/extra werk en evaluatie in /onderwijsplan. 
• Gegevens vanuit de NSCCT(indien aanwezig). 

• Gegevens kangoeroewedstrijd (indien aanwezig). 
• Leerlingvragenlijst vanuit SiDi PO.  

4. De IB-er meldt de leerling aan bij de commissie toelating Plusklas (a.vanhoef@hsn-

scholen.nl). Er zijn 2 aanmeldmomenten in het jaar, nl. in december en april.  
5. De leerling wordt besproken in de commissie aanmelding plusklas in januari of mei. Op dit 

overleg wordt gekeken welke leerlingen voor de plusklas geselecteerd worden. De 

commissie maakt een lijst met toegelaten leerlingen en geven dit door aan de IB-ers. 
6. De IB-er (en leerkracht) houdt een oudergesprek met de ouders van de toegelaten 

leerlingen voor de plusklas. 

7. Wanneer school en ouders van mening zijn dat de leerling gebaat is bij de plusklas wordt 
dat in overleg met de leerling besproken. De leerling wordt al dan niet aangemeld. 

8. De geselecteerde leerlingen voor de plusklas vullen de leerling vragenlijst in vanuit het 
SiDi PO signaleringsinstrument als deze in stap 4 nog niet is ingevuld. 

9. De IB-er vraagt ouders om het contract van deelname aan de plusklas te ondertekenen 
zie bijlage 6.  

10. De leerlingen mogen in de laatste week voor de zomervakantie een deel van een morgen 

kennis komen maken in de plusklas.  
11. Voor de leerlingen die voor het eerst in de plusklas zitten is er na 8 weken een 

evaluatiemoment met de ouders. Indien nodig is er contact met de leerkracht.  

12. De leerlingen in de plusklas worden per half jaar geëvalueerd en kunnen per half jaar uit- 
of instromen. 

 

 
 
 
 

mailto:a.vanhoef@hsn-scholen.nl
mailto:a.vanhoef@hsn-scholen.nl
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8.2 Criteria plusklas 
 

✓ Leerlingen die niet voldoende profiteren van de uitdaging die geboden wordt in de tweede 
leerlijn in de verrijkingsgroepen op de scholen. 

✓ Leerlingen die de volgende persoonlijkheidskenmerken laten zien: inzicht, motivatie, hoge 

mate van zelfstandigheid, hoog creatief vermogen, hoog leertempo, grotere denkstappen, 
top down leren, nieuwsgierig, goed geheugen. 

✓ Of leerlingen die deze kenmerken deels laten zien en onderpresteren. De al dan niet 

hoogbegaafde leerlingen bij wie een sterk vermoeden is van onderpresteren. 
✓ Leerlingen die in de tweede leerlijn nog niet voldoende hun executieve functies kunnen 

ontwikkelen. 

✓ SiDi PO plusprofiel 
✓ Leerlingen die op deelgebieden duidelijk in Cito I scoren (begrijpend lezen, rekenen, 

technisch lezen/leestempo) of aantoonbaar hoge intellectuele capaciteiten hebben. 
✓ Leerlingen met IQ onderzoek met IQ boven de 130 of NSCCT boven de 130. 

✓ Leerlingen met ADHD, autistisch spectrum, dyslexie mogen deelnemen aan de 
verrijkingsgroep mits ze in de groep goed kunnen functioneren. Mocht deelname voor de 
leerling aan de plusklas niet haalbaar zijn vanwege onderliggende problematiek dan zoekt 

de IB-er samen met de leerkracht en hoogbegaafdheidsspecialist naar passende 
mogelijkheden. 

 

 

8.3 Doel en opzet plusklas  
 
Doel van de plusklas is dat de leerlingen in de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken zich aan 

elkaar kunnen spiegelen, zich verder kunnen ontwikkelen, hun zelfvertrouwen kunnen verbeteren 
en de natuurlijke drang om te leren (weer) opbouwen. Ook het onderdeel studievaardigheden en 
de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen komt elke week aan bod. Iedere leerling 

werkt hierbij op zijn eigen niveau en zet zich ook in om met elkaar een ontdekkende en lerende 
omgeving te vormen. De leerlingen werken bovendien met behulp van zelf opgestelde leerdoelen 
en zijn veel ontdekkend bezig. Op deze manier ontwikkelen ze vaardigheden die zij nodig hebben 

om op een zelfstandige en kritische manier met de leerstof om te gaan en zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen op ieder gebied. Ook op gebieden waar zij nog wat meer moeite mee hebben. Zo 
kunnen we als school voor iedere leerling een lerende en stimulerende omgeving vormen. Naast 
doelen voor de leerling heeft de plusklas ook als doel ondersteunend te zijn voor de leerkracht 

t.a.v. het aanbod in de eigen groep.  
 
In de plusklassen is plaats voor leerlingen van de verschillende HSN-scholen en daarbuiten. Eén 

dagdeel per week krijgen de leerlingen een verrijkings- en verdiepingsaanbod waar zij ook in hun 
eigen klas mee aan het werk kunnen. De basislesstof wordt voor deze leerlingen beperkt tot een 
minimumprogramma (compacten). De plusklasleerkracht bespreekt de voortgang van de 

verrijkings- en verdiepingstaken met de leerlingen. Ook zijn er regelmatig gesprekken met de 
ouders en groepsleerkracht. Eindverantwoordelijke blijft de leerkracht van de groep waar het kind 
in zit.  

 
✓ De doelen en vaardighedenlijst van SLO (versie 2010) m.b.t. leren leren, leren denken, 

leren leven zijn leidend voor de keuze van het aanbod. Het aanbod ligt niet vast, maar 
wordt afgestemd op (met) de doelgroep.  

✓ In de didaktiek komt de taxonomie van Bloom, de 3 manieren van denken en fixed-growed 
mindset steeds terug in de verschillende onderdelen van het aanbod. 
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✓ De plusklasleerkracht maakt in Parnassys een hulpplan verrijking aan. De 
onderwijsbehoeften worden vastgelegd als beginsituatie in het hulpplan. Daarin worden 

ook doelen en aanpak beschreven. De doelen worden samen met de leerling geformuleerd. 
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de doelen van SLO. Deze zijn bewerkt in een formulier 
voor de groepen3/4, 5/6 en 7/8 zodat de leerlingen zelf kunnen aangeven welke doelen 

ze al beheersen en aan welke doelen ze willen werken (zie bijlage 2). Deze doelen gelden 
voor de hele week en niet alleen voor de momenten in de verrijkingsgroep. De leerkracht 
en plusklasleerkracht zijn beide verantwoordelijk om de leerlingen hierbij te begeleiden. 
De leerkracht evalueert het aanbod van de eerste leerlijn, de plusklasgroep leerkracht het 

aanbod van de tweede leerlijn. Ouders kunnen dit plan lezen via het ouderportaal in 
Parnassys. 

✓ De plusklasleerkracht zorgt voor verrijkingswerk, 2 uur per week, voor in de eigen groep. 

Leerlingen ontvangen instructie van de plusklasleerkracht. Ook wordt het werk in de 
plusklas besproken. De leerlingen houden hiervoor een planningsblad bij. Hierop noteren 
zij ook hun vragen. De leerkracht zorgt ervoor dat de verrijkingssof geïntegreerd wordt 

door het werk op de weektaak o.d. op te nemen. De leerkracht toont interesse in het werk 
geeft de leerling 1 of 2 keer in de week korte feedback. 

✓ De plusklasleerkracht zorgt voor een rapportage tijdens de rapportperiode in de vorm van 

een apart rapportblad of beoordelingsblad. 

 

8.4 Doelen SLO 
 
In de verrijkingsgroep en plusklas nemen we de doelen en vaardighedenlijst van leren leren, leren 
denken en leren leven versie 2010 van SLO als uitgangspunt. Hierin zijn de hoofdlijnen 
opgenomen waar volgens de huidige visie onderwijs aan begaafde kinderen op het basisonderwijs 

aan moet voldoen. Er zijn aanpassingen en aanvullingen in aangebracht om dit tot een lijst te 
maken die van toepassing is op de verrijkingsgroep en de plusklas. 
 

LEREN LEREN 

werkhouding Werken volgens plan Manieren van Leren 
• Ik geef aan wat ik wil leren 

en waaraan ik wil werken 

• Ik zet me in voor taken die ik 
moet uitvoeren 

• Ik zet door wanneer iets niet 
direct lukt 

• Ik houd mijn aandacht er 
goed bij als dat nodig is 

• Ik werk zelfstandig als dat 
nodig is 

• Ik zorg dat mijn werk er 
netjes en verzorgd uitziet 

• Ik vraag op tijd hulp als ik 
ergens zelf niet uitkom 

• Ik waardeer het leerproces 
ook als het resultaat 
tegenvalt 

• Ik pas wat ik geleerd heb toe 
in mijn werk 

• Ik formuleer leerdoelen voor 
mezelf 

• Ik verken een onderwerp 
voor ik ermee aan de slag ga 

• Ik weet welke stappen ik 
moet zetten en hoe ik deze 
moet uitvoeren 

• Ik zorg dat ik het 
belangrijkste af heb voor de 
tijd om is 

• Ik houd mij aan mijn 
planning en stel deze bij als 
dat nodig is 

• Ik kijk achteraf of mijn 
planning goed was en wat 
beter kan 

• Ik weet welke manieren van 
leren er zijn en welke manier 
mijn voorkeur heeft 

• Ik zet de meest geschikte 
manier van leren in 

• Ik herken manieren van 
leren bij anderen  

• Ik verzamel geschikte 
informatie op verschillende 
manieren 

• Ik bewaar informatie om het 
later te kunnen gebruiken 

• Ik laat zien wat ik geleerd 
heb 

• Ik licht mijn antwoorden toe 
en laat zo zien dat ik het 
begrijp 

• Ik controleer of mijn 
leervraag voldoende 
beantwoord is 

 
LEREN DENKEN 

Analytisch denken Creatief denken Kritisch denken 
• Ik herken verschillen en 

overeenkomsten tussen 
dingen 

• Ik zie het verband tussen 
waardoor iets komt 
(oorzaak) en het gevolg 
ervan 

• Ik ontdek nieuwe vragen of 
problemen 

• Ik bedenk meerdere 
oplossingen voor een vraag 
of probleem 

• Ik ga na of mijn 
veronderstellingen kloppen 

• Ik controleer of nieuwe 
informatie klopt en 
overeenkomt met informatie 
die ik al heb 
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• Ik zie de relatie tussen 
verschillende onderdelen 
binnen het grote geheel 

• Ik maak ingewikkelde 
problemen gemakkelijker 
door ze op te delen in 
kleinere problemen 

• Ik leg op een duidelijke 
manier uit aan anderen hoe 
ik tegen een probleem of 
oplossing aankijk 

• Ik bedenk originele 
oplossingen voor een vraag 
of probleem 

• Ik bedenk hoe ik bestaande 
ideeën in een nieuwe 
situatie kan toepassen 

• Ik zet ideeën om in 
praktische oplossingen 

• Ik neem afstand van een 
probleem om het even op 
me in te laten werken 

• Ik onderscheid feiten van 
meningen en betrouwbare 
van niet betrouwbare 
bronnen 

• Ik neem bij het vormen van 
mijn mening verschillende 
perspectieven mee 

• Ik gebruik criteria om een 
mening te vormen 

• Ik onderbouw mijn mening 
met argumenten 

• Ik vraag door tot ik het echt 
begrijp 

• Ik kies uit verschillende 
oplossingen de meest 
geschikte 

 

LEREN LEVEN 

Inzicht in jezelf Omgaan met anderen 
• Ik ben trots op mijzelf en 

mijn werk 

• Ik weet waar ik goed en 
minder goed in ben 

• Ik maak gebruik van mijn 
sterke kanten en blijf ook 
werken aan dat waar ik 
minder goed in ben 

• Ik doe de dingen zo goed 
mogelijk maar stel mijn 
eisen/doelen niet té hoog 

• Ik vind het niet erg als ik niet 
meteen weet hoe iets moet 
of als iets niet meteen lukt 

• Ik begrijp dat ik kan leren 
van kritiek en tegenslagen 

• Ik ga goed om met kritiek en 
tegenslagen 

• Ik weet wat ik wil en kies 
daar ook voor 

• Ik blijf mijzelf in een groep: anderen kunnen aan mij zien en van mij 
horen wat ik ergens van vind en hoe ik me voel 

• Ik  laat merken dat ik de inbreng van de ander waardeer 

• Ik houd rekening met de regels die voor de groep belangrijk zijn 

• Ik werk samen met anderen als we samen meer kunnen bereiken dan 
alleen 

• Ik maak anderen enthousiast om samen ergens een succes van te 
maken 

• Ik verdeel de taken samen met anderen op een manier die voor 
iedereen goed werkt 

• Ik ben in staat in samenwerking met anderen verschillende rollen en 
taken te vervullen 

• Ik zie en begrijp goed hoe anderen ergens tegenaan kijken vanuit hun 
beleving 

• Ik luister goed naar de ideeën van anderen en verdedig mijn eigen 
ideeën 

• Ik geef kritiek op een manier zodat de ander er ook iets aan heeft  

• Ik presenteer de resultaten van mijn werk aan anderen op een manier 
die past bij mij en bij het doel van dat moment 

 

8.5 Communicatie met leerkrachten en ouders 
 

✓ De IB-er informeert ouders van nieuw toegelaten leerlingen in de plusklas. 
✓ De IB-er laat ouders het contract van de plusklas ondertekenen en geeft dit contract aan 

de plusklasleerkracht. 

✓ De plusklasleerkracht stuurt nieuwe leerlingen voor de zomervakantie een informatiemail 
met informatie w.b. organisatie: datum, tijd, locatie, voorstellen leerkracht, 
telefoonnummer, mailadres, proefperiode van 8 weken, halfjaarlijkse evaluatie en 

mogelijke kosten van de plusklas. Daarnaast informeert de plusklasleerkracht de ouders 
en leerkrachten over de doelen en inhoud van de plusklas. Belangrijk is hierbij dat het 
helder is dat het opdoen van vaardigheden centraal staat in het bieden van de uitdagende 
activiteiten. 

✓ Er is een kennismakingsmoment in de laatste week voor de zomervakantie. 
✓ Start is standaard in de tweede schoolweek. 
✓ Elke 6-8 weken stuurt de plusklasleerkracht een algemene update naar ouders, 

leerkrachten, IB-ers.  
✓ Twee keer per schooljaar, februari en juni ontvangen de leerlingen een rapportkaart. 
✓ Twee keer per schooljaar is er een oudergesprek met de plusklasleerkracht. 

✓ In februari is een evaluatiemoment met de commissie aanmelding. 
✓ Na de nieuwe aanmeldingen in mei communiceert de plusklasleerkracht met de ouders 

wat de commissie aanmelding heeft besloten: de leerling blijft in de plusklas of niet. 
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Hoofdstuk 9: Procedure versnellen 

 

9.1 Verschillende mogelijkheden van versnellen 
 
Er zijn 3 mogelijkheden om vervroegde doorstroming te realiseren: 

1. Een groep overslaan: leerinhoud van 1 jaar wordt niet aangeboden, de leerling maakt een 
echte sprong. Uit ervaring blijkt dat een versnelde kleuterperiode of een doorstroming van 

groep 3 naar groep 5 de meest gewenste periode is. 
2. Twee leerstofjaren in één schooljaar: leerstof wordt compact en verdiept met leerstof uit 

volgend schooljaar. 

3. Tempodifferentiatie: de leerling werkt in zijn eigen tempo door de leerstof. 

 

9.2 Procedure besluitvorming voor versnellen 
 
Wanneer we, samen met ouders, merken dat een leerling op cognitief en sociaal emotioneel 
gebied ver boven zijn groep uitsteekt en de geboden verrijking alleen niet toereikend is, hanteren 

we de Versnellingswijzer van School aan Zet om te kijken of de leerling mogelijk gebaat is bij 
versnelling. Bij versnellen is belangrijk dat het besluit zorgvuldig wordt genomen. Bij de beslissing 
zijn betrokken: de huidige leerkracht, de toekomstige leerkracht en de intern begeleider. 

Opvattingen van ouders en de leerling beïnvloeden het besluit.  
 
Procedure besluitvorming versnelling: 
Stap 1: Voorwaarden vaststellen 

Stap 2: Noodzaak vaststellen 
Stap 3: Risicofactoren in kaart brengen 
Stap 4: Strategische factoren bekijken 

Stap 5 Voorbereiding en nazorg bij vervroegde doorstroming 
 
Stap 1 

Geef antwoord op de volgende vragen: 
✓ Beschikt de leerling over voldoende leer- en persoonlijkheidskenmerken? 
✓ Heeft de leerling eerder een groep overgeslagen? 

✓ Is er sprake van leer- en/of gedragsproblematiek? 
Hierbij maken we o.a. gebruik van: de Versnellingswijzer, vragenlijsten vanuit het SiDi PO 
signaleringsinstrument. 
 

Stap 2 
Geef antwoord op de volgende vragen: 

✓ Didactische voorsprong: Hoe groot is de didactische voorsprong?  

✓ Is er in didactisch opzicht noodzaak om voor versnelling te kiezen? 
✓ Wat zijn de hiaten bij een mogelijke versnelling? 
✓ Sociale en emotionele ontwikkeling: is er wel/geen aansluiting met groepsgenoten? 

Hierbij maken we gebruik van: gegevens uit LOVS, sociaal-emotionele signalering 
 
Stap 3 

Geef antwoord op de volgende vragen: 
✓ Zijn er risicofactoren die van invloed zijn op de kans op succes bij versnelling? Denk aan 

sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfbeeld, werk- en leerstrategieën, onderpresteren 
✓ Is er pedagogisch-psychologisch onderzoek nodig? 

Hierbij maken we gebruik van de Versnellingswijzer. 
 
Stap 4 

Geef antwoord op de volgende vragen: 
✓ Hoe kijkt de leerling zelf aan tegen versnellen? 
✓ Hoe kijken de ouders aan tegen versnellen? 

✓ Wat is het standpunt van de school? 
✓ Wat is het klimaat van de ontvangende groep? 
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Hierbij maken we gebruik van de Versnellingswijzer. 
 

Stap 5 Welke voorbereiding op versnelling nodig is hangt af van de aandachtspunten die uit de 
besluitvorming naar voren komen. 
Aandachtspunten zijn: 

✓ Leerstofbeheersing op niveau 
✓ Voorbereiding leerling, geleidelijke overgang of overstap in één keer 
✓ Voorbereiden toekomstige groep 
✓ Ondersteuning toekomstige leerkracht 

 
Na een vervroegde doorstroming houdt de leerkracht en/of IB-er elke 6 weken gesprekken met 
de leerling en ouders om zicht te houden op de ontwikkeling. Het is zeer waarschijnlijk dat er 

ondanks de versnelling weer aanpassingen nodig zijn in het leerstofaanbod. De leerling komt dan 
(weer) in de eerste of tweede leerlijn. 
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Bijlage 1: Protocol Vroegsignalering 
 

Protocol vroegsignalering HSN 

 
Het signaleren van kinderen met 

signalen van een 
ontwikkelingsvoorsprong 

 

versie maart 2022 

 
 
 
 

Inhoud 
 
Belang van vroegsignalering                
Procedure bij aanmelding                 

Signalen en zorgen                  
Startgesprek              
Menstekening             
Observatie door de leerkracht                

Spelobservatie          
Notitie Vroegsignalering ontwikkelingsvoorsprong (Parnassys)         
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Belang van vroegsignalering 
 
Het is van groot belang hoogbegaafde leerlingen vroeg te signaleren i.v.m. aanpassing aan de 

groep en onderpresteren. Uit onderzoek is nl. gebleken dat jonge leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong zich binnen zes weken kunnen aanpassen aan de groepsnorm. Sommige 
leerlingen leggen zich hier niet bij neer, vragen veel aandacht en ontwikkelen “moeilijk” gedrag, 

thuis en / of op school. Leren is niet alleen het leren van leerstof maar ook het leren plannen, 
doorzetten en keuzes maken. Als je altijd gelijk snapt wat er gevraagd wordt, leer je niet stap 
voor stap iets aanpakken en doorzetten. Deze vaardigheden worden ontwikkeld door te werken 

met passende uitdagingen. Het vroeg (h)erkennen van een ontwikkelingsvoorsprong is daarom 
belangrijk. Daarnaast is een goede signalering nodig om af te stemmen op de onderwijs- en 
ontwikkelbehoefte van de leerlingen.  

 

Procedure bij aanmelding 
 
De procedure is gericht op de volgende doelen.  

• Informatie verzamelen over de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling.  

• Een eerste indicatie krijgen van de ontwikkeling van een leerling: normale ontwikkeling, 
vertraagde ontwikkeling een ontwikkelingsvoorsprong of een asynchrone ontwikkeling.  
• Het in kaart brengen van specifieke onderwijsbehoeften van de leerling met een  
ontwikkelingsvoorsprong.  

 
Onderstaande instrumenten worden hiervoor ingezet: 

1. De kennismakingsvragenlijst. Dit formulier krijgen ouders een aantal maanden voordat 

hun kind naar school toe gaat. 
2. De warme overdracht vanuit de peuterspeelzaal of andere instantie. 
3. Startgesprek met ouders bij signalen van een ontwikkelingsvoorsprong. 

4. Menstekening in de eerste 3 weken. 
5. Observatielijsten vanuit SiDi PO binnen 6 weken. 
6. Spelobservatie binnen 6 weken. 

7. Parnassys notitie ‘vroegsignalering ontwikkelingsvoorsprong’ invullen. 
 
Als uit de kennismakingsvragenlijst signalen komen m.b.t. hoogbegaafdheid of als de leerkracht 
dit signaleert de eerste weken bij binnenkomst dan volgt er een startgesprek met de ouders n.a.v. 

de kennismakingsvragenlijst. Ook volgt er een startgesprek als vanuit de warme overdracht 
vanuit de peuterspeelzaal of andere instantie signalen zijn van een ontwikkelingsvoorsprong. In 
de eerste schoolweek wordt de leerling gevraagd een menstekening te maken.  

Bij vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong vult de leerkracht binnen de eerste 6 weken de 
observatielijst vanuit SiDi PO in (Stap 03-Beeld van de leerkracht, groep 1-2). De 
hoogbegaafdheidsspecialist of IB-er doet binnen 6 weken een spelobservatie. De uitslag van de 

observaties wordt eerst intern en daarna met ouders besproken. 
In Parnassys wordt door de leerkracht een notitie aangemaakt waarin alle informatie op één plek 
verzameld wordt. 
 

 

Signalen en zorgen  
 
Signalen die ouders kunnen geven vanuit de kennismakingsvragenlijst of leidsters in de warme 
overdracht die mogelijk kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong/ hoogbegaafdheid: 

a. Een snelle of andere ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. 

b. Past zich heel snel aan in de kinderopvang en laat wenselijk gedrag zien. 
c. Grote gevoeligheid voor sensorische prikkels zoals geuren, geluid en aanraking. 
d. Slaapt weinig of geeft zich niet over aan de slaap. 

e. Wil al vroeg dingen zelf doen, heeft een sterke eigen wil en een kritische instelling. 
f. De opvoeding en begeleiding wordt als intensief ervaren. 
g. Legt al op jonge leeftijd verbanden, kan logisch redeneren. 

h. Houdt zich bezig met levensvragen, bijvoorbeeld met de dood, de oorsprong van het leven 
en rechtvaardigheid. 
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i. Is eigenzinnig, heeft originele gedachten en ideeen en een bijzonder gevoel voor humor. 
j. Kan zeer rechtlijnig zijn wat over kan komen als star. 

k. Heeft veel behoefte aan nieuwe kennis en experimenten. 
l. Wil dingen graag goed doen, is snel onzeker, ongeduldig of ontevreden als het niet (goed) 

gaat zoals hij het wil. 

 
Zorgen die ouders of leidsters aangeven: 

a. Afnemende betrokkenheid van het kind op kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. 
b. Fysieke klachten zonder medische verklaring, bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn. 

c. Verandering in gedrag, zoals druk en aanwezig of juist in zichzelf gekeerd en 
teruggetrokken. 

d. Ongewenst gedrag door frustratie en boosheid; steeds meer aandacht vragen, ook 

negatieve. 
e. Moeite met inslapen en doorslapen, of heel weinig slapen. 
f. Regressie in ontwikkeling, bijvoorbeeld plotseling niet meer zindelijk zijn of kinderachtig 

gaan praten. 
g. Het kind is snel verdrietig of heeft onverklaarbare huilbuien. 
h. Het kid claimt gezinsleden of leidster. 

i. Moeite met verandering, de controle willen houden. 
j. Moeite met sociale contacten, meestal met leeftijdsgenoten. 
k. Ouders ervaren de opvoeding als vermoeiend door de intensiteit e kritische instelling van 

hun kind. 

l. Het kind is somber, angstig, passief of lusteloos. 
 

 

Startgesprek  
 
Als uit de kennismakingsvragenlijst signalen komen m.b.t. hoogbegaafdheid of als de leerkracht 

dit signaleert de eerste weken bij binnenkomst dan volgt er een startgesprek met de ouders, 
leerkracht en IB-er/hoogbegaafdheidsspecialist n.a.v. de kennismakingsvragenlijst. Ook volgt er 
een startgesprek als vanuit de warme overdracht vanuit de peuterspeelzaal of andere instantie 

signalen zijn van een ontwikkelingsvoorsprong. 
Tijdens het gesprek wordt de ‘Snelle screening leerling, groep 1-2 (stap 01)’ vanuit SiDi PO 
ingevuld samen met de ouders. Afhankelijk van de conclusie worden verdere stappen 

ondernomen. In overleg met ouders wordt beslist wanneer deze vragenlijsten worden ingevuld. 
Vanaf dit moment wordt de hoogbegaafdheidsspecialist gevraagd mee te kijken. 
 
Ouders die hun kind aanmelden, weten vaak veel over hun kind maar zijn zich dit niet altijd 

bewust. Bijzonderheden zijn vaak moeilijk te noemen want het gedrag van hun kind is ‘gewoon’ 
en ook de dingen die zij als gezin doen vinden zij ‘normaal’. Deze gegevens zijn wel essentieel 
voor school om in te kunnen spelen op de ontwikkeling en de leefwereld van het kind en om aan 

te sluiten bij zijn onderwijsbehoeften.  
Een mooie startvraag is: hoe typeert u uw kind of beschrijf uw kind eens.  
Waar bent u het meest tevreden over en waar maakt u zich het meest zorgen over. Belangrijk is 

het om door te vragen naar concrete situaties zoals:  
Kunt u daar een voorbeeld van geven?, wanneer doet hij dat? Wat deed hij dan? Doet hij dat in 
alle situaties? Hoe reageert hij daarop? Hoe doet uw kind dit ten opzichte van leeftijdsgenootjes 

of kinderen in de buurt of neefjes en nichtjes?  
Op deze manier blijft men niet steken in algemeenheden. Door het stellen van open vragen 
voorkom je dat ouders sociaal wenselijk of ontkennend gaan reageren.  
 

Tijdens het startgesprek wordt een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong zichtbaar waardoor de 
leerkracht alert zal zijn tijdens de eerste weken van het onderwijs, door de leerling uit te dagen 
in plaats van dat hij zijn talenten verbergt.  

Onderwerpen om op door te vragen  

• Spel: wat, welke materialen, met wie, waar, hoe lang, op wiens initiatief, omgang met winnen 
of verliezen, eigen ideeën/fantasie, rol ouders/broertjes/zusjes, welke vormen: rollenspel, 
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constructiespel, gezelschapsspel (met wie, welke), computerspel (welke, alleen, met anderen). 
Begrijpt het kind de spelregels vlot? Bedenkt hij/zij eigen regels?  

• Vrije-tijdsbesteding gezin: wat doet men samen, samen uit, hoe vaak, waarheen, welke rol 
heeft het kind daarbij, vakanties, bezoek pretparken, musea, kermis, circus, concerten.  

• TV-programma’s/computer: welke is favoriet, toestemming nodig, kijkt iemand mee, stelt het 
kind vragen, droomt het erover, komt het terug in het spel?  

• Taalgebruik, wanneer praten, begrijpen van anderen, gebruik specifieke woorden, verbeteren 
ouders, onderhandeld, wordt er veel uitgelegd, zinsbouw, woordenschat, uitspraak, voorlezen, 
boeken, wie kiest, hoe vaak, interesse kind voor lezen, dagblad of tijdschriften in huis, ziet kind 
ouders lezen, komt dyslexie in de familie voor?  

• Zelfstandigheid: wassen, aankleden, toiletgebruik, taken in huis (tafeldekken, opruimen, 
afwasmachine in-/ uitruimen, kamer opruimen, dieren verzorgen.  

• Emoties: gevoel voor humor, wanneer, met wie, om welke dingen huilt het, snapt het emoties 
van anderen, hoe uit hij boosheid, verdriet, teleurstelling, omgaan met spanning, onverwachte 
gebeurtenissen, verwachte gebeurtenissen zoals verjaardag, Sinterklaas, hoe reageren ouders op 

emoties, krijgt het kind complimenten?  
• Gedrag: laat het kind wisselend gedrag zien, wanneer, in welke situatie, is het gehoorzaam, 
aanleiding voor onrust of ongehoorzaamheid, hoe wordt er gereageerd op ongewenst gedrag, wat 

is het effect, welk gedrag wordt beloond en welk bestraft? Hoe wordt er gestraft, wat is het gedrag 
t.o.v. andere kinderen, ten opzichte van volwassenen?  

• Motoriek: plezier in bewegen, soepel, ballen, hardlopen, fietsen, durft het veel, ziet het gevaar, 
fijne motoriek, knippen, knutselen, tekenen, doet het dat uit zichzelf, gevoelig voor muziek, voor 
dans, ritme?  

• Gezondheid: gezondheidsproblemen, gehoor, vaak ziek, veel en snel pijn, eetgewoonten, wat 
is normaal, hoeveel, wat is favoriet, hoe gaan ouders om met eetgedrag, wordt het kind betrokken 
bij inkopen en eten klaarmaken, allergie? Soms kan er voor worden gekozen om een gesprekje 

met het kind zelf te houden. 
 
 

Menstekening (Teken een mens test)  
 
De menstekening wordt gescoord volgens de normen van ‘Goodenough’.  
Vanwege mogelijk aanpassingsgedrag is het van belang om deze menstekening zo snel mogelijk 

nadat het kind op school komt te laten maken. Houdt er rekening mee de jongste kleuters de 
tekening niet te laten maken aan een tafel met andere jongste kleuters. Wanneer deze kleuters 
een koppoter tekenen, is de kans aanwezig dat de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong zich 
aanpast en ook een koppoter gaat tekenen.  

Belangrijk is, om de opdracht te geven ‘teken een mens’ en niet ‘teken jezelf’. Sommige kleuters 
met een ontwikkelingsvoorsprong hebben namelijk een perfectionistische instelling en realiseren 
zich op voorhand dat het poppetje dat ze kunnen tekenen niet zal lijken op hun spiegelbeeld. De 

opdracht ‘teken een mens’ biedt vrijheid: de kenmerken van een mens zijn twee armen, twee 
benen, een lijf en een hoofd.  
Er is geen tijdslimiet. Het kind mag er zo lang over doen als het wil. 

 
Normering 
Voor elk onderdeel dat het kind tekent krijgt het 1 punt. Aan de hand van de punten telling in de 

normeringstabel is te zien op welk niveau het kind tekent. Er kunnen alleen hele punten gegeven 
worden, dus geen halve.  
 
Score V.L. Score V.L. Score V.L. Score V.L. 

1 3-3 14 6-6 27 9-9 40 13 

2 3-6 15 6-9 28 10-0 41 13-3 

3 3-9 16 7-0 29 10-3 42 13-6 

4 4-0 17 7-3 30 10-6 43 13-9 

5 4-3 18 7-6 31 10-9 44 14 

6 4-6 19 7-9 32 11 45 14-3 

7 4-9 20 8-0 33 11-3 46 14-6 

8 5-0 21 8-3 34 11-6 47 14-9 

9 5-3 22 8-6 35 11-9 48 15 
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10 5-6 23 8-9 36 12 49 15-3 

11 5-9 24 9-0 37 12-3 50 15-6 

12 6-0 25 9-3 38 12-6 51 15-9 

13 6-3 26 9-6 39 12-9   

V.L. = verstandelijke leeftijd 
 
Onderdelen 
Grote geheel:  

1. Hoofd aanwezig  
2. Benen aanwezig  
3. Armen aanwezig  

4. Romp aanwezig  
5. De romp moet in de lengte groter zijn dan in de breedte  
6. Schouders aanwezig (abrupte verbreding onder de nek)  

 
Ledematen:  
1. Beide armen en benen zitten vast aan het lichaam  
2. Armen en benen zitten op de juiste plek aan het lichaam vast  

3. Nek aanwezig  
4. De lijnen van de nek lopen door in het hoofd en de romp.  
 

Details van het hoofd:  
1. Ogen aanwezig (één of twee)  
2. Neus aanwezig  

3. Mond aanwezig  
4. Neus en mond twee dimensionaal, twee lippen  
5. Neusgaten aanwezig  

6. Haar aanwezig  
7. Beter heel veel haar en dik gekleurd dan dat het haar gekrast is en er transparant uitziet.  
 
 

Kleding:  
1. Kleding aanwezig (wat als kleding gezien wordt door het kind)  
2. Twee kleding artikelen, deze mogen niet doorzichtig zijn, bijv. een hoed of broek  

3. Gehele tekening zonder doorzichtige stukken waarbij je mouwen en pijpen duidelijk ziet.  
4. Vier kledingstukken die duidelijk zichtbaar zijn zoals, een hoed, schoenen, een jas, shirt, 
stropdas, riem of een broek.  

5. Een complete outfit zoals een legeruniform met baret, mouwen, broek en zichtbare schoenen.  
 
Hand details:  

1. Vingers aanwezig (of wat op vingers lijkt)  
2. Correct aantal vingers  
3. Tweedimensionale vingers, de lengte groter dan de breedte  
4. Plaats van de duim correct  

5. De ruimte tussen vingers en arm moet correct zijn  
 
Gewrichten:  

1. Armgewricht getoond – ellenboog, schouder of allebei  
2. Beengewricht getoond – knie, heup of allebei  
 

Verhoudingen:  
1. Hoofd niet meer dan 1 of minder dan 1/10 van de romp  
2. Armen gelijk aan de romp, maar niet tot aan de knie  

3. Benen niet korter dan de romp, niet meer dan tweemaal de lengte van de romp  
4. Voeten in twee dimensies, niet meer dan 1/3 of minder dan 1/10 van de lengte van het been  
5. Zowel armen als benen in twee dimensie  
 

Motorische coördinatie:  
1. Lijnen stevig, zonder dat ze elkaar kruisen, overlappen en zonder ruimte ertussen  
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2. Alle lijnen stevig met correcte verbindingen  
3. Omtrek van het hoofd zonder duidelijke onregelmatigheden, bewuste controle  

4. Omtrek/opzet van de romp, zelfde beoordeling als onder 3  
5. Armen en benen zonder onregelmatigheden, twee dimensies en geen neiging om te versmallen 
op het punt waar de benen en de romp samenkomen  

6. Verschillende onderdelen symmetrisch (zal meer aan bod komen in tekeningen in profiel)  
 
Fijne detaillering hoofd:  
1. Oren aanwezig (twee bij tekening van voren, één profiel)  

2. Oren aanwezig op de goede plek en in juiste proportie  
3. Ogen: wenkbrauwen of wimpers getekend  
4. Ogen: pupillen getekend  

5. Ogen: verhouding, lengte groter dan breedte  
6. Ogen: opslag/blik, één oog bij profieltekening  
7. Kin en voorhoofd getekend  

 
Profiel:  
1. Houding van de kin getekend in profiel  

2. Hiel duidelijk getekend  
3. Lichaamsprofiel-hoofd, romp en voeten zonder fouten  
4. Figuur in juist profiel, zonder fouten of transparantie  
 

 

Observatie door de leerkracht  
 

Wanneer in bovenstaande stappen van de procedure van aanmelding duidelijke signalen van 
hoogbegaafdheid naar voren komen volgt er een observatieperiode van 6 weken waarin de 
leerkracht de leerling observeert in de groep en de vragenlijst uit SiDi PO invult (Stap 03 – Beeld 
van de leerkracht, groep 1-2).  

Het doel is signaleren (niet het stellen van een diagnose) en het kind uitdagen in zijn ontwikkeling. 
De leerkracht creëert situaties waarin de leerling de kans krijgt zijn vaardigheden te laten zien. 
De leerkracht kan op deze manier de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart brengen wat 

een goede start is voor passende begeleiding.  
 
Belangrijk hierbij is:  

• De leerkracht zorgt voor een goede relatie met de leerling. De leerling wordt uitgedaagd door 
de leerkracht waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheid/autonomie van de leerling 
waardoor hij/zij zich competent blijft/kan voelen.  

• Materialen in de klas kunnen door alle leerlingen uit groep 1, 2 en 3 gebruikt worden en zijn 
niet gereserveerd voor bepaalde leeftijden.  

• Leerlingen kunnen keuzes maken en mogen dingen zelf bepalen en ontdekken maar het is niet 
vrijblijvend. Leerkrachten geven begeleiding en stellen eisen. Activiteiten doen een beroep op 
denkkracht, creativiteit en doorzettingsvermogen. Na afloop van de activiteit wordt het proces en 

product besproken.  
• Taxonomie van Bloom toepassen in de diverse werkopdrachten.  

• Direct observeren van deze leerlingen, afstemmen en ze niet eerst rustig laten wennen omdat 
veel leerlingen tijdens een wenperiode al goed om zich heen hebben gekeken en zich volledig 
hebben aangepast.  

 

 

Spelobservatie 

 
Bij vermoeden van hoogbegaafdheid doet de hoogbegaafdheidsspecialist binnen 6 weken een 
spelobservatie. 

Doel 
Deze spelobservatie is bedoeld om erachter te komen wat het kind al weet en kan en hoe het 
kind te werk gaat. Het doel is een beeld te krijgen van zijn ontwikkelingsniveau en van de 
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ondersteuningsbehoefte van het kind. Daarnaast wordt gekeken hoe het kind omgaat met taken 
die net boven beheersingsniveau liggen. Mogelijk zijn er zaken die hem belemmeren bij het leren 

van nieuwe dingen. Om erachter te komen hoef je niet alle onderdelen van de spelobservatie te 
doorlopen. Soms kun je delen overslaan of wil je delen uitgebreider behandelen. 
 

Materiaal 
Blokken, kapla, duplo 

Poppetjes en materialen bijv. Playmobil 
Dieren 
 

Inleiding 
Stel voordat je de spelobservatie doet het kind gerust met bijvoorbeeld de volgende vragen: 

• Wat wil je graag leren? 
• Wat verwacht je op school te gaan doen? 
• Ken je al kinderen uit de groep? 
• Vertel eens over thuis (speelgoed, slaapkamer) 

• Waar speel je graag mee? 
 

Werkwijze 
Het is van belang dat je tijdens het spel met het kind in gesprek gaat en tegelijk observeert hoe 
het kind op de vragen reageert. Praat en speel met het kind, maar laat het kind grotendeels zelf 

bepalen hoe hij invulling aan het spel geeft. Ook zijn initiatief geeft je namelijk informatie, 
bijvoorbeeld welke interesse hij heeft en in hoeverre hij zelf initiatief neemt. Sommige kinderen 
zijn zeer afwachtend. Ook dit geeft informatie over het kind. Noteer goed al je observaties. 

 
Het gesprek met het kind tijdens het spelen is vaak nog belangrijker dan de activiteit zelf. Je zult 
grote verschillen in taalvaardigheid tussen de kinderen tegenkomen. Stel open vragen. Probeer 

je eigen referentiekader aan de kant te zetten. Dat wil zeggen: vermijd dingen in te vullen voor 
het kind, laat je verassen door zijn eigen creativiteit. 
 
Om het kind een veilig gevoel te geven is het aan te raden eerst het kind te volgen in zijn spel. 

Het is niet de bedoeling dat het kind zich getest voelt. Op het moment dat het kind zich veilig 
voelt kun je spelideeën toevoegen. Samen met het kind werk je tijdens de verdere observatie 
zo’n spelidee uit. Hieronder is bij de spelonderdelen een spelidee ‘een dierentuin bouwen’ 

uitgewerkt. Andere spelideeën zijn natuurlijk mogelijk, als het kind maar niet beperkt wordt door 
de observator, maar juist zijn eigen creativiteit en fantasie laten zien. Wil het kind liever een 
toren of huis bouwen, dan is dat ook prima. Het geeft informatie over de manier waarop het kind 

omgaat met zijn autonomiebehoefte. 
 

Spelonderdelen 
Tijdens het spelen moet een aantal dingen aan bod komen: 

Doelgericht bouwen: 
Bouw een aantal dierenverblijven/ hokken en vraag het kind deze na te bouwen. Laat het kind 
ook zelf een paar dierenverblijven bouwen. Let op of het kind verschil maakt tussen een hok voor 

krokodillen en giraffen of tussen tamme en wilde dieren. Je kunt het kind ook vragen andere 
gebouwen van de dierentuin te bouwen. 
Sorteren: 

Laat het kind de dieren in de hokken plaatsen en vraag ondertussen waarom sommige dieren bij 
elkaar staan. Zo kun je een indruk krijgen op basis waarvan een kind sorteert. Hier kan kennis, 
inzicht en creativiteit uit blijken, wat een aanwijzing kan zijn van een voorsprong. 
Kleuren en tellen: 

Bevraag het kind tijdens het spelen op kleuren en aantallen. Hoeveel kleuren kan het kind actief 
benoemen en welke kleuren kent het kind passief? Vraag het kind ook te tellen hoeveel dieren er 
zijn, of hoeveel blokken er gebruikt zijn. 

Vertellen: 
Wat vertelt het kind over zijn ideeen, verwachtingen en wensen? Kan hij kenbaar maken wat hij 
wil, voelt of denkt? Veel kinderen met een voorsprong kunnen dit goed verwoorden als zij zich 

veilig genoeg voelen. Let op: het kan zijn dat een kind verwachtingen voelt zonder dat jij je 
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hiervan bewust bent. Wat een kind uiteindelijk vertelt, wordt zowel beïnvloed door het kind zelf 
als door de manier waarop jij hem benadert. 

Spelen: 
Laat het kind vrij spelen. Let op de fantasie van het kind en luister of hij in staat is een 
samenhangend, logisch verhaal te maken. het verhaal van het kind is leidend. Hoe 

onwaarschijnlijk het verhaal ook is, probeer er met een open houding naar te luisteren en mee 
te spelen. 
Wat kun je ontdekken tijdens het spel over het kind en waar hij tegenaan loopt? 
Welke zijnskenmerken zie je? 

Welke vaardigheden beheerst het kind en wat is de rol van karakterkenmerken? 
Hoe speelt het kind? Intens, enthousiast, druk, voorzichtig, ondernemend, wild, competitief, 
fanatiek, afwachtend, enz. 

Is hij gevoelig voor jouw reactie? 
Laat hij zich door jou sturen of bepaalt hij vooral zelf wat hij gaat doen? 
Durft hij een foutje te maken of wil hij het in één keer goed doen? 

Is hij snel gefrustreerd of heeft hij juist veel geduld? 
Hoe is de concentratie? 
Hoe gebruikt het kind taal tijdens het spel? 

Spreekt hij veel of weinig? 
Hoe is de motoriek? 
Wat maakt hem enthousiast? 
Wat motiveert hem om door te zetten? 

Formulier spelobservatie 
 
 

Naam leerling: 
 

Geboortedatum: 

Leeftijd: 
 

Groep: 

Naam observant: 
 

Datum spelobservatie: 

 

Algemeen 
 

Komt het kind jonger of ouder over dan hij is (door hoe hij speelt of praat)? 
 

 

 
 
 

 
Maakt het kind een logisch verhaal tijdens het spelen? 
 

 

 
 
 

 
Heeft het kind een rijke fantasie? 
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Wat doet het kind met de opdrachten die je geeft, kan en wil hij die uitvoeren? 

 

 
 

 
 
 

 

Hoe reageert het kind als hij zelf invulling mag geven aan het spel? Durft hij dit? Zie je 
creativiteit in hoe het kind speelt? 
 

 
 
 

 
 

 

 
Kan het kind zelfstandig spelen of heeft hij jouw hulp geregeld nodig? 
 

 

 
 
 

 

 

Taalontwikkeling 
 
Hoe drukt het kind zich mondeling uit? 

 

 
 

 
 
 

 

Vind je dat de woorden die het kind gebruikt bij de leeftijd passen? 
 

 

 
 
 

 

 
Gebruikt het kind volledige zinnen? 
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Ruimtelijk inzicht 
 
Kan en wil het kind opdrachten nabouwen 
 

 
 
 

 
 

 
Wat bouwt het kind als het in een wat vrijere setting mag bouwen? 

 

 
 

 
 

 

Tellen, kleuren en sorteren 
 

Tot hoe ver kan het kind synchroon tellen? 
 

 

 
 
 

 

 
Welke kleuren kent het kind? 
 

 
 
 

 
 

 

Kan het kind dieren of andere dingen volgens verschillende kenmerken sorteren (bijvoorbeeld 
op kleur, diersoort, vorm, aantal, land waar een dier voorkomt) 
 

 
 
 
 

 

 

Motoriek 

 
Hoe is de fijne motoriek van het kind tijdens het bouwen? 
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Sociale ontwikkeling 
 
Zie je bij het kind: samenwerking, luistergedrag, initiatief, zich inleven, rollenspel 
 

 
 
 

 
 

 
Heb je de indruk dat het kind durft te laten zien wat hij kan? 

 

 
 

 
 

 

Emotionele ontwikkeling 
 

Kan het kind emoties benoemen? 

 
 

 
 
 

 
Andere observaties 
Denk bijvoorbeeld aan: 

• Waardoor of hoe het kind zich laat leiden. 

• Waar het kind enthousiast over is. 
• Welke vaardigheden het kind wel of juist niet heeft. 
• Hoe het kind speelt: heel voorzichtig, wild, druk, enthousiast, ondernemend, 

gestructureerd, creatief, geduldig, afwachtend, ongeduldig, fanatiek, competitief etc. 
• Waar het kind tegenaan loopt: angst voor fouten, aanpassingsgedrag (zich richten op 

wat hij denkt dat jij van hem verwacht), perfectionisme, gebrek aan materialen. 

• Of het kind bepaalde zijnskenmerken van hoogbegaafdheid laat zien. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Notitie vroegsignalering ontwikkelingsvoorsprong in Parnassys 
 
Conclusie startgesprek: 

Acties na startgesprek: 
Score menstekening: 
Conclusie ingevulde lijsten van SiDi PO zijn:  

Conclusie spelobservatie: 
Acties en afspraken voor komende periode: 
(Voeg de bijlagen toe: vragenlijsten vanuit SiDi PO, menstekening, spelobservatie). 
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Bijlage 2: De Leerkuil 
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Bijlage 3: Taxonomie van BLOOM 
 
Hierbij de afbeelding met korte uitleg van de taxonomie van BLOOM voor de groepen 1 

en 2. Meer informatie en praktische lesideeën vind je in het werkboek: ‘BLOOMEN met 

Kleuters’. 
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Taxonomie van BLOOM in de les 
 

ONTHOUDEN BEGRIJPEN TOEPASSEN ANALYSEREN EVALUEREN CREËREN 

      

ACTIES ACTIES ACTIES ACTIES ACTIES ACTIES 
Benoem 
Definieer 
Beschrijf 
Wijs aan 
Identificeer 
Verzamel 
Herinner 
Herken 
 
 

Interpreteer 
Vat samen 
Bespreek 
Onderscheid 
Classificeer 
Vergelijk 
Leg uit 
Concludeer 
Voorspel 

Pas toe 
Demonstreer 
Bereken 
Vul aan 
Illustreer 
Toon 
Los op 
Onderzoek 
Pas aan 

Analyseer 
Onderscheid 
Orden 
Leg uit 
Verbind 
Classificeer 
(De)construeer 
Vergelijk 
Selecteer 
Leid af 

Beoordeel 
Orden 
Toets 
Meet 
Overtuig 
Selecteer 
Leg uit 
Concludeer 
Vergelijk 
Vat samen 

Combineer 
Plan 
Ontwerp 
Maak 
Ontwikkel 
Onderzoek 
Stel op 
Formuleer 
Herschrijf 
 

PRODUCT PRODUCT PRODUCT PRODUCT PRODUCT PRODUCT 
Quiz 
Definitie 
Feiten 
Werkblad 
Toets 

Samenvatting 
Verzameling 
Spreekbeurt 
Voorbeeld 
Quiz 
Lijst 
Overzicht 

Illustratie 
Simulatie 
Beeldhouwwerk 
Demonstratie 
Presentatie 
Interview 
Opvoering 
Dagboek 
Krant 

Enquête 
Mobiel 
Verslag 
Grafiek 
Spreadsheet 
Checklist 
Kaart 

Debat 
Verslag 
Evaluatie 
Beoordeling 
Conclusie 
Overtuigende 
speech 

Film 
Verhaal 
Projectverslag 
Plan 
Nieuw spel 
Lied 
Media product 
Advertentie 
Schilderij 

VRAGEN VRAGEN VRAGEN VRAGEN VRAGEN VRAGEN 
Wat gebeurde er na...? 

Hoeveel...? 
Wat is...? 

Wie was het die...? 

Benoem ...? 

Wat is de definitie 
van…? 

Beschrijf de manier 

waarop…? 
Wie ...? 

Wat is goed / fout...? 

Kun je uitleggen 

waarom…? 
Hoe verklaar je…? 

Kun je een 

samenvatting geven 

van...? 
Wat denk je dat er 

vervolgens zal 

gebeuren...? 
Wie zal volgens 

jou...? 

Wat is de 
hoofdgedachte 

achter...? 

Kun je 

verduidelijken…? 
Kun je… illustreren 

met een voorbeeld? 

Kun je in je eigen 
woorden vertellen…? 

Weet je nog een 

andere situatie 
waarin…? 

Welke factoren zullen 

veranderen als…? 

Welke vragen zou je 
stellen aan…? 

Kun je aan de hand 

van de gegeven 
informatie een 

instructie geven 

over…? 
Hoe kan… opgelost 

worden? 

Welke feiten zou je 

selecteren om te laten 
zien… ? 

Hoe zou je laten zien 

dat… ? 

Welke gebeurtenis 

zou niet gebeurd zijn 
als…? 

Als … waar is, wat 

betekent dat dan voor 

…? 
Op welke manier is 

… hetzelfde als ...? 

Wat zijn andere 
mogelijke 

uitkomsten? 

Waarom gebeurde…? 
Kun je uitleggen wat 

er gebeurde toen...? 

Welke problemen 

kom je tegen bij...? 
Kun je onderscheid 

maken tussen… en 

...? 
Wat waren de 

motieven voor ..? 

Wat was het 
keerpunt? 

Is er een betere 

oplossing voor...? 
Beoordeel de waarde 

van... Wat vind je er 

van...? 

Verdedig je mening 
over...? 

Vind je … goed of 

fout? Waarom? 
Hoe zou jij ... hebben 

aangepakt? 

Welke veranderingen 
voor … raad jij aan? 

Hoe effectief zijn. ..? 

Wat zijn de 

consequenties van..? 
Wat zijn de voor en 

tegens van ....? 

Waarom is … 
waardevol? 

Wie zal winnen / 

verliezen bij …?  

Kun je een 

...ontwerpen, 
waarmee...? 

Zie je een mogelijke 

oplossing voor...? 

Als je toegang had 
tot alle informatie en 

middelen, wat zou je 

dan doen met...? 
Ontwerp je eigen 

manier om...? 

Wat zou gebeuren als 
...? 

Op hoeveel manieren 

kun je...? 

Kun je nieuwe en 
ongebruikelijke 

manieren verzinnen 

om ... te gebruiken? 
Kun je een voorstel 

schrijven waarmee 

je...? 
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Bijlage 4: Overzichtstabel denksleutels 
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58 

 

Bijlage 5: De 3 basisbehoeften en leerkrachtgedrag 
 
 

Basisbehoefte Subaspect Specifieke behoefte van de 

leerling 

Wat een leerkracht kan doen 

Autonomie    

 Keuze 

vrijheid 

-Een keuze hebben 

-ruimte om eigen initiatieven 
te ervaren 

-Gelegenheid om eigen keuzes 

te maken 

-Bied keuzes op diverse vlakken (o.a. soort 

taak, inhoud, aanpak, tempo, product) 
-Stimuleer eigen initiatieven en beslissingen 

-Help de leerling om de eigen interesses en 

talenten te ontdekken 

-Vraag hoe de leerling zelf een taak of een 

probleem wil aanpakken/oplossen 

 Relevantie -Het nut van een opdracht 

inzien 

-Overtuigd zijn van de 
relevantie van taken 

-Verscheidenheid van taken 

-Leg het nut van bepaalde opdrachten uit 

-Betrek de leerling bij het opstellen van 

leerdoelen 
-Bied verschillende soorten taken aan 

-Bied de leerling inzicht in de eigen ontwikkeling 

-Bied ‘open ruimte’ aan waarbinnen de leerling 

zelf invulling kan geven aan eigen doelen 

 Respect -Gerespecteerd voelen 

-Ruimte voelen voor wat voor 

jou belangrijk is 

-Ruimte ervaren om 
ervaringen en feedback te 

bespreken 

-Vrij zijn van druk 

-Respectvol zijn t.a.v. inbreng van de leerlingen 

-Leg uit waarom je handelt zoals je doet 

-Open staan voor en luisteren naar wat voor de 

leerling belangrijk is 
-Luisteren naar negatieve feedback 

-Neem de tijd om te luisteren naar de leerling 

-Betrek de leerling bij het verbeteren van het 

onderwijs 

-Voorkom druk en/of stress 
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Basisbehoefte Subaspect Specifieke behoefte van de 

leerling 

Wat een leerkracht kan doen 

Competentie    

 Duidelijkheid -Routines en regels, waar ook 

op toegezien wordt 

-Consistent handelen 

-Consequent zijn 

-Aan afspraken houden 

 Begeleiding -Ondersteuning op het gebied 

van taakaanpak 

-Duidelijke uitleg en instructies 

-Weten wat er verwacht wordt 

en wat de regels zijn 
-Beschikbaarheid van de 

leerkracht, indoen nodig 

-Ondersteuning bieden m.b.t. de taakaanpak 

-Duidelijke uitleg en instructies geven 

-Duidelijk aangeven wat er verwacht wordt 

-Regels stellen en grenzen aangeven 

-Beschikbaar zijn om inhoudelijke vragen te 
beantwoorden 

-andere bronnen beschikbaar stellen 

 Aanmoediging -Ervaren dat je je eigen 

kwaliteiten kan inzetten 

-De mogelijkheid om te laten 

zien wat je kan 

-Niet bang zijn om fouten te 

maken 
-Uitgedaagd worden om te leren 

-Ontdekken waar je nog mag 

leren 

-Creëer een niet-competitieve leercultuur 

waarbinnen ruimte is om je eigen kwaliteiten 

volledig te benutten en in te zetten 

-Geef ruimte en nodig leerlingen uit om te 

laten zien wat ze in huis hebben 

-Creëer een cultuur waarbinnen fouten 
worden gezien als leer- en 

groeimogelijkheden 

-Spreek hoge verwachtingen uit en stimuleer 

de leerling om te excelleren 

-Geef uitdagende taken 

 Feedback -Geëvalueerd worden op het 

niveau dat bij jouw ontwikkeling 

past 
-Hulp bij vastlopen 

-Inzicht op het gebied van 

coöperatieve en sociale 

vaardigheden 

-Leermogelijkheden n.a.v. 

gegeven feedback 

-Uitgenodigd worden zelf na te 

denken en te reflecteren 
-Procesgerichte feedback 

 

-Geef feedback en reflecteer op het niveau 

dat past bij de ontwikkeling en kwaliteiten 

van de leerling- 
-Indien nodig: geef passende stap-voor-stap 

instructies 

-Evalueer samenwerkings- en sociale 

vaardigheden 

Evalueer en geef feedback m.b.t. de 

gestelde doelen 

-Evalueer vorderingen t.o.v. de eigen 

startpositie, vergelijk niet met andere 
leerlingen 

-Help de leerling om zelf controle (regie) te 

ervaren over de gewenste uitkomsten 

-Stel vragen i.p.v. het geven van informatie 

of oplossingen 

-Leg uit wat goed ging, wat beter kan en 

hoe de volgende stap genomen kan worden 

-Ondersteun de leerling in het proces naar 
onafhankelijkheid / zelfstandigheid 
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Basisbehoefte Subaspect Specifieke behoefte 

van de leerling 

Wat een leerkracht kan doen 

Verbondenheid 

met anderen 

   

 Positieve 

leeromgeving 

-Veilig en gelukkig 

voelen op school 

-Ervaren dat de 

leerkracht er is voor jou 

-Creëer een positief leerklimaat 

-Laat zien dat je beschikbaar bent voor leerlingen 

-Heb ook voor verschillende emoties van leerlingen 

en ga hier tactvol mee om 

-Help leerlingen om te gaan met eigen emoties en 

emoties van andere leerlingen 

-Zorg voor groepsbinding 

-Zorg ervoor dat niemand buiten de groep valt 
-Laat begripvol gedrag zien en acceptatie 

-Straal uit dat fouten maken mag, dat niemand 

perfect is. geef gelegenheid om fouten te herstellen 

en biedt voortdurend nieuwe kansen 

 Nabijheid en 

affectie 

-Aandacht en tijd van de 

leerkracht 

-ervaren dat er een fijne 

connectie is met de 
leerkracht 

-Een leerkracht bij wie 

je op elk moment 

terecht kan 

-Leuk gevonden worden 

door de leerkracht 

-Investeer tijd en aandacht in het contact met de 

leerlingen 

-investeer in het opbouwen van een band met de 

leerlingen 
-Laat empathie zien en pro-sociaal gedrag 

-Wees aardig en vriendelijk 

-Behandel bepaalde informatie vertrouwelijk 

-Toon genegenheid en geef positieve aandacht aan 

de leerlingen 

-vermijd negatieve interacties 

-Luister naar vragen en verhalen van de leerlingen 

en laat belangstelling blijken 
-Vraag door over wat leerlingen leuk en belangrijk 

vinden 

-Neem de leerlingen serieus en vraag hun mening 

-Vraag/check voortdurend of leerlingen goed in hun 

vel zitten 

-Laat zien dat je rekening houdt met de 

voorkeuren, interesses en waarden van leerlingen 

en dat je deze respecteert 
-reageer positief en begripvol op alle vragen van 

leerlingen 

 Betrouwbaar-

heid 

-Ervaren dat de 

leerkracht er voor je is 

indien nodig 

-Ondersteun de leerlingen waar nodig 

-Als je niet direct op een leerling kan reageren, 

zorg dan dat de leerling weet dat je nu geen tijd 

hebt maar er later op terug komt 

-Straal vertrouwen uit en laat zien dat je de 

leerlingen vertrouwt 
-Ga uit van het positieve in elke leerling en vraag 

van de leerlingen dit ook naar elkaar te doen 

-Vraag door waarom een leerling op een bepaalde 

manier handelt en laat zien dat je hem/haar wil 

begrijpen. Help de leerling zichzelf te begrijpen 

-Wees authentiek, eerlijk en stel jezelf ook 

kwetsbaar op 

-Zorg er bij het corrigeren van gedrag voor dat de 
leerling in zijn waarde wordt gelaten, het begrijpt, 

ermee eens is en zichzelf kan herstellen 

 Erbij horen -Voelen dat je erbij 

hoort 

-Voelen dat je ertoe 

doen 

-Ervaren dat alle 

leerlingen gelijk zijn 

-Geef de leerlingen het gevoel dat ze erbij horen 

-Toon in je houding naar de leerlingen dat ze 

welkom zijn, dat je blij bent ze te zien 

-Geef de leerlingen het gevoel dat ze belangrijk zijn 

-Behandel alle leerlingen hetzelfde 

-Accepteer alle leerlingen zoals ze zijn zonder 
oordeel, zonder voorwaarden 
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Bijlage 6: Mijn doelen 
 
 

Mijn doelen (groep 3-4)      

Naam:          
Datum: 

 

Maak de doelen die je hebt behaald groen 

Maak de doelen waar je komende periode aan wilt werken oranje 
 

 

Leren leren: 

 Ik werk graag aan moeilijke opdrachten 
 Ik zet door wanneer iets niet direct lukt 

 Ik kan mijn werk in stappen verdelen  

 Ik kan me aan mijn plan houden en ben op tijd klaar 

 Ik controleer mijn werk voordat ik het inlever 
 Ik heb mijn spullen op orde en ruim na afloop op 

 

Leren denken: 
 Ik zie wat de oorzaak is en wat het gevolg 

 Ik kan goede vragen bedenken 

 Ik kan meerdere oplossingen bedenken voor een vraag of probleem 

 Ik ga na of mijn mening klopt 
 Ik vraag door tot ik het echt begrijp 

 

Leren leven:  

 Ik ben trots op mezelf en mijn werk 
 Ik vind het niet erg om fouten te maken, want hier leer ik van 

 Ik vind het niet erg als ik niet meteen weet hoe iets moet of als iets niet meteen 

lukt 

 Ik weet wat helpende gedachten voor mij zijn 
 Ik doe de dingen zo goed mogelijk, maar stel mijn doelen niet té hoog 

 Ik kan anderen laten uitpraten en naar hun ideeën luisteren 

 Ik kan samenwerken en de taken goed verdelen 
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Mijn doelen (groep 5-6)    
 

Naam:           
Datum: 
 

Maak de doelen die je hebt behaald groen 
Maak de doelen waar je komende periode aan wilt werken oranje 
 
Leren leren: 

 Ik zet me in voor taken die ik moet uitvoeren 
 Ik zet door wanneer iets niet direct lukt  
 Ik durf om hulp te vragen als ik er zelf niet uitkom 

 Ik kan mijn werk in stappen verdelen en ik weet hoe ik deze moet uitvoeren 
 Ik houd mij aan mijn planning en stel deze bij als dat nodig is 
 Ik controleer mijn werk voordat ik het inlever 

 Ik heb mijn spullen op orde en ruim na afloop op 
 
Leren denken: 

Analytisch denken 
 Ik zie het verband tussen waardoor iets komt (de oorzaak) en het gevolg ervan 
 Ik maak ingewikkelde problemen gemakkelijker door ze op te delen in kleinere 

problemen 

Creatief denken 
 Ik kan goede onderzoekbare vragen bedenken 
 Ik bedenk meerdere/originele oplossingen voor een vraag of probleem 

 Ik zet ideeën om in praktische oplossingen 
Kritisch denken 

 Ik ga na of mijn veronderstellingen kloppen 

 Ik gebruik verschillende argumenten voor het vormen van mijn mening 
 Ik vraag door tot ik het echt begrijp 
 Ik kies uit verschillende oplossingen de meest geschikte 

 
Leren leven:  

 Ik ben trots op mezelf en mijn werk 
 Ik vind het niet erg als ik niet meteen weet hoe iets moet of als iets niet meteen lukt 

 Ik vind fouten maken geen probleem, want hier kan ik van leren 
 Ik zie kritiek als een uitdaging/tip om het een volgende keer beter/anders te doen 
 Ik ken mijn sterke punten en mijn ontwikkelpunten en wil aan deze werken 

 Ik weet wat helpende gedachten voor mij zijn 
 Ik doe de dingen zo goed mogelijk maar stel mijn eisen/doelen niet té hoog 
 Ik ben in staat in samenwerking met anderen verschillende rollen en taken te vervullen 

 Ik luister goed naar de ideeën van anderen en kan ook opkomen voor mijn eigen ideeën
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Mijn doelen (groep 7-8) 
Naam:       
Datum: 

 
Maak de doelen die je hebt behaald groen 
Maak de doelen waar je komende periode aan wilt werken oranje 

 
Leren leren: 

 Ik zet me in voor taken die ik moet uitvoeren 
 Ik zet door wanneer iets niet direct lukt 

 Ik vraag op tijd hulp als ik ergens zelf niet uitkom 
 Ik geef aan wat ik wil leren en waaraan ik wil werken 
 Ik waardeer het leerproces ook als het resultaat tegenvalt 

 Ik kan mijn werk in stappen verdelen en ik weet hoe ik deze moet uitvoeren 
 Ik houd mij aan mijn planning en stel deze bij als dat nodig is 
 Ik weet welke manieren van leren er zijn en welke manier mijn voorkeur heeft 

 Ik controleer mijn werk voordat ik het inlever 
 Ik heb mijn spullen op orde en ruim na afloop op 

 

Leren denken: 
 Ik ken de drie manieren van denken en weet welke bij mij sterk en minder sterk 

zijn 
Analytisch denken 

 Ik zie het verband tussen waardoor iets komt (de oorzaak) en het gevolg ervan 
 Ik maak ingewikkelde problemen gemakkelijker door ze op te delen in kleinere 

problemen 

 Ik zie de relatie tussen verschillende onderdelen binnen het grote geheel 
Creatief denken 

 Ik ontdek nieuwe vragen of problemen 

 Ik bedenk meerdere/originele oplossingen voor een vraag of probleem 
 Ik bedenk hoe ik bestaande ideeën in een nieuwe situatie kan toepassen 
 Ik zet ideeën om in praktische oplossingen 

Kritisch denken 
 Ik ga na of mijn veronderstellingen kloppen 
 Ik zie het onderscheid tussen feiten en meningen 
 Ik gebruik verschillende argumenten bij het vormen van mijn mening  

 Ik vraag door tot ik het echt begrijp 
 Ik kies uit verschillende oplossingen de meest geschikte 

 

Leren leven:  
 Ik ben trots op mezelf en mijn werk 
 Ik vind het niet erg als ik niet meteen weet hoe iets moet of als iets niet meteen 

lukt 
 Ik vind fouten maken geen probleem, want hier kan ik van leren 
 Ik zie kritiek als een uitdaging/tip om het een volgende keer beter/anders te doen 
 Ik kan zelf ook anderen goede kritiek geven zodat ze er echt iets mee kunnen 

 Ik ken mijn sterke punten en mijn ontwikkelpunten en wil aan deze werken 
 Ik weet wat helpende gedachten voor mij zijn en zet die in op het juiste moment 
 Ik doe de dingen zo goed mogelijk maar stel mijn eisen/doelen niet té hoog 

 Ik verdeel de taken samen met anderen op een manier die voor iedereen goed 
werkt 

 Ik ben in staat in samenwerking met anderen verschillende rollen en taken te 

vervullen 
 Ik luister goed naar de ideeën van anderen en kan ook opkomen voor mijn eigen 

ideeën  
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Bijlage 7 

 

Contract van deelname aan de plusklas 

 

De volgende afspraken worden ondertekend:  

• Er is een proefperiode van 8 weken. Na deze periode vindt er een 
evaluatie plaats tussen betrokkenen en wordt de plaatsing al dan 
niet verlengd.  

• De termijnen van deelname aan de plusklas betreffen periodes van 
een half jaar.  

• Wanneer de leerling de plusklas moet verlaten wordt dit van tevoren 
met de ouders gecommuniceerd.  

• Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van de ouders in de 
maand juni. Dit is voor extra kosten zoals leermiddelen voor een 

specifiek project, excursies e.d. Het bedrag zal liggen tussen 20 en 
50 euro, afhankelijk van de kosten dat schooljaar  

• Per halfjaar krijgen de leerlingen een rapport, nl. in januari/februari 
en juni.  

• Ouders zorgen zelf voor vervoer naar de plusklas  

• Ouders en leerlingen geven aanwezigheid op de plusklasmorgen 
hoge prioriteit.  

  

 
Datum: 
 

 
Naam ouder(s): 
 
 
Handtekening ouders,     Handtekening school, 
 
 


