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Voorwoord 
 

In het Nationaal Onderwijs Akkoord (2013) hebben de minister en staatssecretaris van OCW met 

vertegenwoordigers van besturen en leerkrachten afgesproken om het onderwijs te verbeteren van goed naar 

excellent. Daarbij heeft de staatssecretaris aangegeven dat er specifieke maatregelen voor toptalenten nodig 

zijn, omdat relatief veel van deze leerlingen onderpresteren. Toptalenten is de naam die de minister gebruikt 

voor begaafde, hoogbegaafde en excellerende leerlingen.  

 

Vanuit het ministerie van OCW worden drie verklaringen gegeven voor dit onderpresteren:  

1. In het Nederlandse onderwijs ligt veel nadruk op het verbeteren van de prestaties van leerlingen met een 
achterstand.  

2. Er is weinig flexibiliteit en ruimte voor talent in het onderwijs.  
3. Leerkrachten en schoolleiders voelen zich onvoldoende toegerust om het onderwijs aan toptalenten goed 

vorm te geven.  
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voegt daaraan toe dat het onderwijs als 

talentmanagement niet eenvoudig is. Kinderen zijn tegenwoordig niet meer gemakkelijk te boeien. Ze groeien 

op in een mediacultuur die tot een nieuw patroon van aandacht en uitdaging leidt. De nauwelijks veranderde 

structuur van het onderwijs is hierbij een obstakel. Het is volgens de Wetenschappelijke Raad belangrijk om het 

onderwijs te transformeren. Vertrekpunt hierbij vormen dan de individuele mogelijkheden van de leerling in 

plaats van het klassikale lesmodel. Het halen van doelstellingen moet centraal staan, waarbij een betere 

differentiatie naar niveau een minimale vereiste is. Moderne ICT kan aan deze ontwikkeling veel bijdragen.  

 

Maatregelen om het onderwijs voor toptalenten te verbeteren clustert de staatssecretaris in drie hoofdlijnen:  

1. Naar onderwijs dat meer uitdaagt: 

• Flexibeler organiseren van het onderwijs en soms het doorbreken van oude patronen en structuren.  

• Meer gebruik maken van vakleerkrachten en specialisten van andere scholen, uit het vervolgonderwijs 
of uit het bedrijfsleven.  

• Compacten van reguliere lesstof, omdat leerlingen die ergens goed in zijn vaak minder herhaling nodig 
hebben om zich de lesstof eigen te maken.  

• De tijd die vrijkomt invullen met verrijkend of verdiepend aanbod.  

• Verrijken van het onderwijsaanbod met extra vakken als schaken, filosofie en Spaans.  

• Samenwerking met middelbare scholen en universiteiten om leerlingen in aanraking te brengen met 
wetenschap.  

• Extra activiteiten voor toptalenten, zoals lessen in het vervolgonderwijs, moeten mee kunnen tellen 
als onderwijstijd.  

2. Naar onderwijs waarin bijzondere prestaties meer lonen: 

• Scholen kunnen meer doen om uit te dragen dat het halen van hoge cijfers en uitblinken op bepaalde 
vakken iets is om trots op te zijn. Scholen zouden bijvoorbeeld meer deel kunnen nemen aan speciale 
wedstrijden.  

• Ruimte voor de ontwikkeling van praktisch talent.  

• Er moet toegewerkt worden naar een soepelere overgang tussen onderwijssoorten, waarbij in de 
ontvangende school beter ingespeeld wordt op het niveau van de leerling.  
o De staatssecretaris past de regelgeving zo aan dat helder is welke informatie het onderwijskundig 

rapport moet bevatten over de talentontwikkeling en de onderwijsbehoefte van toptalenten, zodat 
middelbare scholen een startpunt hebben voor maatwerk voor individuele toptalenten.  

o Daarnaast zouden leerlingen die tweetalig onderwijs hebben gevolgd in het basisonderwijs op een 
veel hoger niveau van Engels moeten kunnen instromen in het VO, of een extra taal kunnen leren.  

o SLO en School aan Zet hebben acht regionale talentnetwerken opgericht, om scholen en 
instellingen van basis- en voortgezet onderwijs te verbinden met vervolgonderwijs, bedrijfsleven 
en gemeentes.  
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o De inspectie past toezichtkaders voor basis- en voortgezet onderwijs aan. Via die aanpassing wordt 
duidelijk gemaakt dat iedere school hoort te zorgen voor onderwijs op maat, ook voor toptalenten. 
De inspectie zal hieraan ook in haar rapportages meer aandacht besteden.  

o Om een ambitieuze leercultuur meer te stimuleren, kunnen scholen zich niet alleen negatief 
onderscheiden (zwak en zeer zwak), maar ook positief, waardoor scholen ook als ‘excellent’ 
kunnen worden aangemerkt.  

3. Naar onderwijs met beter toegeruste leerkrachten: 
De kwaliteit van de lerarenopleiding en de kwaliteit van de zittende leraren moet omhoog.  Vaardigheden 

om in te spelen op verschillen tussen leerlingen staan daarin centraal. Voor toptalenten gaat het specifiek 

om het vermogen van leraren om talent (tijdig) te herkennen en het onderwijs aan te passen aan de 

ontwikkeling die een toptalent nodig heeft.  

 

 

Deze handreiking (hoog)begaafdheid is bedoeld om scholen te inspireren en leerkrachten meer toe te rusten 

bij het bieden van onderwijs aan toptalenten. Omdat op onze scholen de term ‘toptalent’ weinig gebruikt 

wordt, zal in deze handreiking verder gebruik gemaakt worden van de meer ingeburgerde term 

‘(hoog)begaafdheid’. De doelgroep is echter iets breder getrokken, en betreft de volgende groepen:  

• Hoogbegaafde leerlingen (naast een IQ>130 laten zij ook een hoge mate van creatief denkvermogen, 

behoefte aan zelfontdekkend leren en kritische leerhouding zien). 

• Hoogintelligente leerlingen (IQ >130, minder duidelijk aanwezig creatief denkvermogen. Het zijn vaak de 

leerlingen die gemakkelijk leren, hard werken, trouw blijven aan de opdracht, met een volgende 

leerhouding). 

• Begaafde leerlingen (IQ 120-130, slimme leerlingen die boven het groepsgemiddelde presteren en iets 

meer uitdaging kunnen gebruiken. Alhoewel het leren deze leerlingen goed af gaat, komt het ze minder 

aanwaaien dan bij hoogintelligente leerlingen). 

• Leerlingen die uitblinken op één vakgebied, bijvoorbeeld een leerling die gedurende meerdere periodes 

achter elkaar I of I+-scores voor een bepaald vak behaalt.  

 

 

Deze handreiking bestaat uit vier delen. In deel 1 (Kind-ouder-school) wordt ingegaan op wat we op dit 

moment weten over (hoog)begaafdheid, en wat binnen goed onderwijs aan deze groep leerlingen ieders rol is. 

In deel 2 (Basisondersteuning) en deel 3 (Basisondersteuning met lichte interventies) wordt praktisch 

beschreven wat binnen de Utrechtse Standaard van scholen verwacht mag worden bij het onderwijsaanbod 

voor deze leerlingen. Deel 4 (Steun waar nodig) tenslotte gaat in op aanvullende interventies die in het 

basisonderwijs geboden kunnen worden bij (hoog)begaafde leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. In de 

bijlage is aanvullend een aantal praktische documenten en handige websites opgenomen die geraadpleegd 

kunnen worden wanneer scholen behoefte hebben aan meer informatie.  

 

Wij hopen dat deze handreiking bijdraagt aan een vergroting van de competenties van scholen en hun 

leerkrachten op het gebied van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.  

 

 

 

september 2016 

namens het SWV Utrecht PO, 

Monique van Selow 
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Deel 1: Kind – Ouder - School 
 

1.1 Theoretisch kader 
Er bestaat geen vaste definitie voor de term ‘(hoog)begaafdheid’. Ook is (hoog)begaafdheid geen stoornis, en 

staat dus niet als zodanig vermeld in de DSM-5. Dit maakt dat het lastig is om te spreken over ‘de 

(hoog)begaafde leerling’. Wetenschappers zijn het er nog niet over eens wat (hoog)begaafdheid precies 

inhoudt. Wel is er een aantal belangrijke theorieën waar informatie uit gehaald kan worden. De belangrijkste 

theorieën op het gebied van hoogbegaafdheid zijn:  

1. Het Triadisch model van Renzulli en Mönks 

Dit model is relatief oud, maar desondanks komen aspecten uit dit model nog steeds terug in de huidige 

literatuur. Uitgangspunt bij dit model is dat hoogbegaafdheid pas tot uiting komt wanneer er bij de leerling 

sprake is van een hoge intelligentie, creatief denkvermogen en een grote motivatie om te leren (eventueel 

alleen thuis of in het verleden zichtbaar geweest). School, peers en gezin zijn hierbij stimulerende factoren.  

 

 
Figuur 1: Triadisch model van Renzulli en Mönks 

 

2. De Meervoudige Intelligentie van Gardner 
Uitgangspunt bij deze theorie is dat je op acht gebieden intelligent kunt zijn, waarbij er niet zozeer 
gekeken wordt naar hoe slím je bent, maar naar hóe je slim bent. De acht intelligenties van Gardner die 
vaak in de literatuur terugkomen zijn: verbaal-linguïstische intelligentie (taalknap), logisch-mathematische 
intelligentie (rekenknap), visueel-ruimtelijke intelligentie (beeldknap), muzikaal-ritmische intelligentie 
(muziekknap), lichamelijk-kinesthetische intelligentie (beweegknap), interpersoonlijke intelligentie 
(zelfknap), intrapersoonlijke intelligentie (samenknap) en natuurgerichte intelligentie (natuurknap). De 
afgelopen jaren heeft Gardner drie nieuwe intelligenties toegevoegd: biologisch, classificeren/ordenen en 
ethisch. Kritische noot bij deze theorie is dat we inmiddels weten dat uitblinken op cognitief gebied een 
veel groter effect heeft op het hele ‘zijn’ van de leerling dan uitblinken op bijvoorbeeld de lichamelijk-
kinesthetische intelligentie.  
 

3. Het Multifactorenmodel van Heller 
Deze theorie combineert de ideeën van de theorie van Renzulli en Mönks met de theorie van Gardner. 
Het Multifactorenmodel is gebaseerd op het idee dat hoogbegaafden hun talent niet noodzakelijkerwijs 
uiten in de vorm van uitzonderlijke prestaties, maar dat zij op grond van hun aanleg en een stimulerende 
omgeving makkelijker dan gemiddeld begaafde mensen tot die uitzonderlijke prestaties kunnen komen. 
Heller hanteert een aantal gebieden waarop een mens talent kan hebben, te weten: intellectuele 
capaciteiten, muzikaliteit, creativiteit, sociale competentie en psychomotorische vaardigheden. Om op 

http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-scholieren/kinderuniversiteit/?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKO606bM6MgCFQW2GgodJ9wFqA&url=http://www.margrietbuwalda.nl/informatie-over-hoogbegaafdheid/69&psig=AFQjCNFMTjHhjOOApHMVDtk1ezJlchTlDw&ust=1446239542331812
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deze talenten ook uitzonderlijke prestaties te laten zien, zijn volgens Heller de volgende 
persoonlijkheidsfactoren van belang: prestatiemotivatie, stressgevoeligheid, werk- en leerstrategieën, 
emotieregulatievaardigheden en zelfvertrouwen. Daarnaast is ook een drietal omgevingsfactoren van 
belang, te weten: het gezin, het schoolklassenklimaat en de kritische levenservaring. Wanneer deze 
persoonlijkheids- en omgevingsfactoren niet op orde zijn, bestaat de kans op onderpresteren.  
 

4. Het Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT-model) van Gagné 
In deze theorie wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen hoogbegaafdheid als potentieel, als 
belofte voor de toekomst bij het kind, en hoogbegaafdheid als volgroeid talent, dat zich bewijst door 
topprestaties op een bepaald gebied. Gagné maakt een onderscheid tussen ‘Giftedness’ en ‘Talent’. Hij 
beschouwt Giftedness als de belofte, de gave op minstens één specifiek terrein. Talent daarentegen is het 
volgroeide eindresultaat, waarvoor een leerweg nodig was.  

 
 

Figuur 2: DMGT-model van Gagné 

 
 

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

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

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

http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM_9yo3Q6MgCFYfrGgodeZ8MNA&url=http:/talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/theorie-modellen/gagne&psig=AFQjCNF6Af4ufTlJuNPeJPhJKOMj2EusBg&ust=1446240517174924
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5. De theorie van de Succesvolle Intelligentie van Sternberg 
Deze theorie is gebaseerd op de aanwezigheid van drie denkvaardigheden bij hoogbegaafde leerlingen, te 
weten:  
a. Analytische denkvaardigheden zoals logisch redeneren, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en 

oplossingsrichtingen kunnen overzien. Dit zijn vaardigheden die vooral gerelateerd zijn aan schoolse 
activiteiten en die gemeten worden met een intelligentietest.  

b. Creatieve denkvaardigheden: het vermogen om veel informatie tegelijkertijd met elkaar in verband te 
brengen zoals kunnen associëren en brainstormen, problemen in een ander kader plaatsen en 
inventiviteit. Opdrachten die een beroep doen op deze intelligentie liggen vooral op het gebied van 
wetenschap, kunst en het samenwerken met anderen.  

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

 

Belangrijk om te beseffen is dat het opnemen van een bepaalde theorie in een (hoog)begaafdenprotocol 

van de school, implicaties met zich mee brengt voor het onderwijsaanbod dat de school aan deze groep 

leerlingen aanbiedt. Zo sluit het Triadisch model van Renzulli en Mönks in principe onderpresteerders uit, 

en wordt bij de theorie van de Succesvolle Intelligentie van Sternberg ook verwacht dat er aandacht aan 

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

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

verstevigen van het leerproces (het leren leren). Aanvullend hierbij is het goed te vermelden dat 

specifieke aandacht voor de executieve functies en de mindset bij de groep (hoog)begaafde leerlingen in 

veel gevallen zeer belangrijk is.  

 

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

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXFgvO-6MgCFQk6Ggod6hUMBw&url=http://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/hulpmiddel/4032-profielen-van-leerlingen&psig=AFQjCNFEJs2fq9DrGlL8PqgOmazBETWaNA&ust=1446235937181555
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Figuur 2: Profielen van hoogbegaafde leerlingen volgens Betts & Neihart (bron: SLO) 

 
Uit dit schema komt naar voren dat (hoog)begaafde leerlingen goede, maar soms ook slechte prestaties 
kunnen laten zien, en dat ze in hun gedrag te aangepast, maar ook juist onaangepast gedrag kunnen laten zien. 
Omdat dé (hoog)begaafde leerling dus niet bestaat, is het signaleren alleen op basis van ideeën of gevoelens 
van de leerkracht lastig, omdat dit het risico met zich meebrengt dat sommige leerlingen niet of te laat 
gesignaleerd zullen worden. Een structureel signaleringssysteem is daarom een belangrijk aspect in de 
kwaliteitszorg van de school.  
Bij dit schema moet overigens opgemerkt worden dat leerlingen soms ook kenmerken van meerdere profielen 
hebben, of na verloop van tijd van het ene profiel naar het andere profiel overgaan.  

 
 

1.3 Kindkenmerken van slimme kleuters 
Bij slimme kleuters wordt nog niet gesproken over hoogbegaafdheid. In plaats daarvan wordt in de meeste 

literatuur de term ‘ontwikkelingsvoorsprong’ gehanteerd. Reden hiervoor is dat de ontwikkeling bij kinderen op 

deze leeftijd nog sprongsgewijs gaat. Ook kan de invloed van de omgeving nog groot zijn, hetgeen het beeld 

van de ontwikkeling bij kleuters enigszins kan vertroebelen. Bij deze kleuters is dan vaak te zien dat zij slechts 

op één of twee gebieden voorlopen op hun leeftijdsgenootjes en dat zij zich op de andere gebieden 

leeftijdsadequaat ontwikkelen. In veel gevallen blijkt later dat de voorsprong op deze gebieden van tijdelijke 

aard is. Toch is het goed alert te zijn op een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters. De signalen zijn vaak 

zichtbaar op meerdere ontwikkelingsgebieden: 

• Cognitieve ontwikkeling: het algeheel taalgebruik is complexer, de zinsbouw is moeilijker en ze gebruiken 

ook ‘moeilijke’ woorden waaraan ze de juiste betekenis kunnen verlenen. Ze zijn in staat een goed 

samenhangend verhaal te vertellen. Ze leren zichzelf in de kleuterperiode vaak al lezen. De jongste kleuters 

beschikken meestal over voldoende getalbegrip en kunnen begrippen als meer, minder en evenveel 

hanteren. Ook het ruimtelijk inzicht is sterk ontwikkeld.  

• Motorische ontwikkeling: ouders geven regelmatig aan dat deze leerlingen bepaalde ontwikkelingsfasen 

hebben overgeslagen of bepaalde motorische activiteiten zoals lopen pas deden toen ze ook zeker wisten 

dat ze het konden. In dat geval kunnen deze leerlingen juist ook angstig zijn in bijvoorbeeld een speelzaal. 

Ze kunnen geregeld al vroeg binnen de lijntjes kleuren en de juiste kleuren gebruiken. Sommige kleuters 

met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen al gedetailleerd tekenen.  

• Sociale en emotionele ontwikkeling: de vriendschapsverwachtingen van deze leerlingen zijn vaak anders, en 

ze kunnen in positieve zin opvallen met de sociale oplossingsstrategieën die ze hanteren. Anderzijds hebben 

ze het vermogen zich sterk aan te passen aan de groepsnorm en de veronderstelde verwachtingen van de 

leerkracht, iets waarop de leerkracht alert moet zijn. Dit kan zich uiten in een leerling die alles dat hij ziet 

gebeuren komt vertellen aan de leerkracht, een leerling met een (te) groot rechtvaardigheidsgevoel of een 

leerling die zich terugtrekt omdat het aanpassen uiteindelijk toch te veel gevraagd is en de leerling 

teleurgesteld is in de sociale relaties met groepsgenootjes.  

• Werkhouding: kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen zich vaak al goed op hun taak richten, 

mits deze taak aansluit bij hun interesses. Wanneer deze kleuter structureel werk moet doen dat beneden 

zijn niveau is, dan lijkt de leerling zich absoluut niet meer te kunnen concentreren en verandert het gedrag 

vaak in concentratieproblemen en overbeweeglijkheid.  

1.4  

1.5 Rol van de school  
Bij het succesvol voeren van een schoolbrede aanpak op het gebied van (hoog)begaafdheid is een aantal 

aspecten van belang:  

• Een schoolvisie, vastgelegd in een beleidsplan, die gedragen en waarnaar gehandeld wordt door het 

gehele team.  

• Bij voorkeur een projectgroep of coördinator die de lijn van deze schoolvisie in de gaten houdt, en zo 

nodig het team van nieuwe input voorziet. Hiervoor zijn taakuren beschikbaar.  
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• Duidelijke afspraken rondom het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen, waarbij aandacht is 

voor de doelgroep die binnen de school bediend wordt, organisatorische, onderwijsinhoudelijke en 

pedagogische aspecten.  

• Vroegtijdige signalering.  

• Voldoende beschikbaarheid van specifieke leermiddelen, die systematisch ingezet worden.  

• Waar nodig deskundigheidsbevordering van het team, zowel gericht op de leer- en 

persoonlijkheidskenmerken van deze groep leerlingen, als op inzetbaarheid van de beschikbare 

materialen.  

• Weergave van het beleid in de schoolgids en presentatie van het beleid aan derden: ouders, MR, 

schoolbestuur.  

Een hulpmiddel voor een school om na te gaan in hoeverre het beleid aansluit bij de onderwijsbehoeften van 

hoogbegaafde leerlingen en op welke punten nog verbeteringen noodzakelijk zijn, is de checklist 

‘(Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs’ van het SLO. Deze is van internet gratis te downloaden.  

 

 

1.6 Rol van de leerkracht 
Alhoewel soms nog gedacht worden dat (hoog)begaafde leerlingen er vanzelf wel komen, is niets minder waar. 

De ondersteuning van de leerkracht is een zeer belangrijke factor voor deze groep leerlingen. Belangrijke 

competenties voor leerkrachten:  

• Het kunnen herkennen van leer- en persoonlijkheidskenmerken, met als doel een vroegtijdige signalering.  

• Het durven stellen van persoonlijke doelen voor de leerling, die afwijken van de methodegebonden 

doelen. Dit betekent: het durven loslaten van een deel van de reguliere leerstof en het bieden van een 

passend verrijkings- en/of verdiepingsaanbod. 

• Het durven en kunnen stellen van eisen, ook aan verrijkingswerk.  

• Het niet alleen complimenteren van resultaten, maar vooral ook van het proces daar naartoe.  

• Het kunnen en durven reflecteren op de eigen professionele attitude op dit gebied.   

 

 

1.7 Rol van de ouders 
Ouders zijn een belangrijke partner in het hele proces van signalering, diagnostiek en aanpassing van het 

onderwijsaanbod. Het gebeurt regelmatig dat (hoog)begaafde kinderen thuis andere signalen over school 

afgeven, dan op school zelf. Het is daarom belangrijk dat ouders als serieuze gesprekspartner gezien worden.  

Echter, het gezin van het kind kan soms onbedoeld ook een risicofactor zijn: 

• Doordat deze kinderen verbaal zeer sterk zijn, blinken zij uit in het bedenken van tegenargumenten. Dit 

wekt de indruk dat deze kinderen al in staat zijn mee te denken over aspecten die hen aangaan. Echter, in 

hun sociaal-emotionele ontwikkeling zitten met name jongere kinderen op dat moment, net als hun 

leeftijdgenoten, nog steeds op het niveau waarin zij duidelijke kaders nodig hebben om zich veilig te 

voelen. Er kan dan wel ingespeeld worden op het gevoel te willen meedenken, maar dan wel binnen de 

kaders die de volwassenen om het kind heen stellen. Voor degenen die hier meer over willen weten, biedt 

de theorie van Spiral Dynamics hier meer inzicht in.   

• Curling Parents: dit zijn ouders die ervaren dat het kind ‘lijdt’ onder zijn hoogbegaafdheid, en er alles aan 

doen om faalervaringen voor het kind te voorkomen. Deze ouders proberen iedere oneffenheid voor hun 

kind op te lossen, om hem/haar te behoeden voor mogelijke belemmeringen en teleurstellingen in het 

leven. 
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1.8 Rol van de leerling 
Alle leerlingen hebben er behoefte aan dat ze betrokken worden bij hun eigen leerproces.   
(Hoog)begaafde leerlingen hebben hier nog meer behoefte aan dan andere leerlingen. Ze willen het gevoel 

hebben gezien en begrepen te worden, ze willen begrijpen waarom ze bepaalde dingen moeten leren en ze 

willen betrokken worden bij hun eigen leerdoelen. Kindgesprekken zijn daarom essentieel bij deze groep 

leerlingen. Hierbij is het belangrijk om de rol van de leerling én de rol van de leerkracht helder te hebben. Zeker 

bij gesignaleerde problemen is het belangrijk dat de (hoog)begaafde leerling tot eigenaar van het ‘probleem’ 

benoemd wordt. Daarbij is het belangrijk dat de volgende vragen centraal staan:  

• Wat ga jij (leerling) eraan doen om dit te veranderen?  

• Hoe kan ik (leerkracht) jou daarbij helpen?  

Veiligheid is hierbij de belangrijkste voorwaarde. De drie psychologische basisbehoeften (relatie, competentie 

en autonomie) gelden hierbij als belangrijke uitgangspunten.  

Relatie 

Wanneer aan deze behoefte wordt voldaan, ervaart de leerling:  

• Verbinding met peers en volwassenen in zijn leer- en leefomgeving. 

• Dat anderen hem (willen) begrijpen. 

• Dat anderen hem waarderen om wie hij is. 

• Dat zijn inbreng op prijs gesteld en verwacht wordt. 

• Dat met elkaar in gesprek gaan waardevol is.  

Competentie 

Wanneer aan deze behoefte wordt voldaan, ervaart de leerling: 

• Dat hij interessante en nieuwe vaardigheden kan leren. 

• Dat hij de dingen die hij doet met succes tot een goed einde brengt. 

• Dat hij in het leven veel mogelijkheden heeft om te laten zien wat hij kan. 

• Zelfvertrouwen en waardering van anderen, thuis en op school.  

Autonomie 

Wanneer aan deze behoefte wordt voldaan, ervaart de leerling:  

• Ruimte om zelf (mede) te bepalen hoe hij iets aanpakt. 

• Ruimte om ideeën te uiten. 

• Dat er rekening gehouden wordt met zijn gevoelens en opvattingen. 

• Dat hij regelmatig eigen keuzes mag maken.  

 

1.9 Doorgaande lijn in onderwijsaanbod 
In de zorgstructuur van de school moet de doorgaande lijn van de leerling bewaakt worden. Dit betekent dat 

de leerling  niet ieder schooljaar opnieuw hoeft te ‘bewijzen’ dat hij met verrijking mag werken, maar dat een 

gekozen aanpak met vertrouwen door de ontvangende leerkracht overgenomen wordt. 

Een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod betekent ook dat er niet alleen aandacht is voor productdoelen bij 

deze groep leerlingen, maar daar waar nodig ook gerichte aandacht is voor procesdoelen. Dit zijn doelen die 

gericht zijn op onder meer het ‘leren leren’. Hierop wordt in deel 3 verder ingegaan. 
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Deel 2: Basisondersteuning 
 

Binnen de Utrechtse Standaard voor de Basisondersteuning wordt gesteld dat alle scholen binnen het SWV 

Utrecht PO voldoende in staat zijn tot het signaleren, compacten en verrijken. Daarnaast dienen deze aspecten 

ingebed te zijn binnen de dagelijkse gang van zaken in de groep. Deze aspecten zijn in dit deel verder 

uitgewerkt.  

 

Bij (hoog)begaafde leerlingen die binnen de basisondersteuning bediend kunnen worden, dient altijd als doel 

gesteld te worden dat zij (weer) kunnen functioneren als een zelfsturend, autonome leerling (indeling volgens 

Betts & Neihart (2010), zie hoofdstuk 1.2). Competenties voor het eind van de basisschool zijn:  

• Zelfstandig kunnen werken.  

• Leergierig, nieuwsgierige leerhouding.  

• Ondernemend, risico’s durven te nemen. 

• In staat zijn tot (zelf-)reflectie op het eigen leerproces.  

• Inzicht hebben in de eigen sterke en zwakke cognitieve kanten.  

• Zelfkennis hebben over de eigen leerhouding, vermogen tot samenwerken, functioneren in de groep.  

• Gericht zijn op het leerproces en fouten durven maken, maar indien nodig ook focussen op resultaat.  

• Doorzetten bij tegenslag.  

 

Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de school binnen de basisondersteuning een aantal taken en 

verantwoordelijkheden, die hieronder verder uitgewerkt worden.  

 

2.1 Signaleren en diagnosticeren 
Signaleren 
Gericht signaleren van (hoog)begaafdheid vereist dat de groepsleerkracht en de intern begeleider goed leren 

kijken naar die aspecten die een indicatie vormen voor (hoog)begaafdheid. Daarbij kan het gebruik van een 

signaleringsinstrument een belangrijk hulpmiddel zijn. Zeker omdat, zoals in paragraaf 1.3 beschreven, 

(hoog)begaafdheid zich op verschillende manieren kan uiten. De meest gebruikte signaleringsinstrumenten zijn 

het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH), de SIDI-3 of Begaafdheid in Beweging (gericht op 

Meervoudige Intelligentie). Voor vroegsignalering (voorafgaand aan de start op de basisschool en gedurende 

de eerste twee jaar) kan ook de methode ‘Knappe Kleuters’ gebruikt worden. Sinds 2015 is daarnaast een gratis 

te downloaden signaleringsinstrument op de markt: Hoogbegaafdheid In-Zicht, gebaseerd op een ECHA-scriptie 

(ECHA staat voor European Council for High Ability: een Europese organisatie die vanuit wetenschap, 

onderwijspraktijk en politiek samenwerkt om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren). 

Hoogbegaafdheid In-Zicht heeft naast een algemene screeningslijst ook een quickscan, en vragenlijsten om de 

leervoorkeuren, denkprofielen en expressiestijlen in kaart te brengen.  

 

Het is belangrijk zo vroeg mogelijk te signaleren, bij voorkeur bij de start op de basisschool. Hierbij moet in het 

achterhoofd gehouden worden dat er voor (hoog)begaafde leerlingen twee cruciale leermomenten zijn: bij de 

start in groep 1 en bij de start in groep 3. Daar heeft deze groep leerlingen vaak specifieke ideeën en 

verwachtingen over die, als de verwachtingen niet uit blijken te komen, in een aantal gevallen al binnen een 

paar weken tot onderpresteren kunnen leiden.  

 

Signalering in de onderbouw 

De onderbouw speelt een belangrijke rol in het signaleringstraject. Signalering in de onderbouw kan op de 

volgende manieren, waarbij scholen naar eigen inzicht vaak een combinatie van een aantal van onderstaande 

aandachtspunten kunnen kiezen: 

• Signaleren bij de instroom. Vaak gebeurt dit aan de hand van een gesprek of een algemene vragenlijst 

voor ouders, waarin ook aspecten opgenomen zijn die een signaal kunnen zijn voor een 
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ontwikkelingsvoorsprong. Denk hierbij aan hobby’s, interesses, taalontwikkeling en bepaalde 

vaardigheden (bijvoorbeeld zelfstandig grote puzzels maken). In de SIDI-3 en Knappe Kleuters is een 

voorbeeld van een vragenlijst voor ouders opgenomen.  

• Menstekening. Door de leerling in groep 1 in de eerste schoolweek en vervolgens maandelijks of na iedere 

vakantie een mens te laten tekenen (let op: geen poppetje, niet jezelf, maar een ‘mens’) kan de neiging 

tot aanpassingsgedrag in kaart gebracht worden. Je vergelijkt in eerste instantie de tekenontwikkeling van 

de leerling zelf ten opzichte van de tekenontwikkeling op eerdere momenten. Er is ook een mogelijkheid 

om de tekenontwikkeling van de leerling af te zetten tegen dat van leeftijdgenoten. In bijlage 2 is hiervoor 

de Scoringslijst menstekening van Goodenough te vinden.  

• Gerichte spel- en gedragsobservatie in de eerste weken na de start op de basisschool. Doel van deze 

observatie is om het algemene beeld dat de leerkracht inmiddels van de leerling heeft, gestructureerd in 

kaart te brengen. Bij de volgende ontwikkelingsgebieden kan de leerkracht nagaan of er iets bijzonders 

opgevallen is: oriëntatie in tijd en ruimte, motorische ontwikkeling, wereld- en lichaamsverkenning, 

taal/denken, rekenen, zelfstandigheid, sociaal-emotioneel functioneren, schoolbeleving. De methode 

Knappe Kleuters biedt richtlijnen voor deze gerichte observatie.  

• Structurele signalering met behulp van een korte klassikale screeningslijst zoals de Quickscan van het DHH 

of de oktobersignaleringslijst van de SIDI-3.  

• Tenslotte kunnen didactische gegevens en het kleutervolgsysteem aanleiding geven om de mogelijkheden 

van de leerling verder in kaart te brengen.  

  

Signalering in de middenbouw 

Ook de middenbouw, en met name groep 3, speelt een belangrijke rol in het signaleringstraject. Dit omdat 

sommige kleuters hun ‘hoop gevestigd hebben’ op groep 3, omdat ze verwachten daar wel te gaan leren. Bij 

onvoldoende signalering kan de leerling bij een niet goed afgestemd onderwijsaanbod ook hier na een aantal 

weken aanpassingsgedrag gaan vertonen, en in een proces van onderpresteren terecht komen. Belangrijke 

aspecten bij de signalering in de middenbouw zijn:  

• Structurele signalering met behulp van een korte klassikale screeningslijst zoals de Quickscan (in de eerste 

zes weken van groep 3, én in de laatste weken van groep 5) van het DHH of de oktobersignaleringslijst van 

de SIDI-3.  

• Bestaande didactische gegevens. Wanneer een leerling over langere tijd en op meerdere vakgebieden zeer 

goede schoolprestaties laat zien en de leerling behoort tot de bovenste 10% (I+-scores) bij de toetsen van 

het LOVS, is dit een signaal voor mogelijke (hoog)begaafdheid. Bij het beoordelen van de schoolresultaten 

van de leerling zijn toetsen van het LOVS te verkiezen boven de toetsen uit de methoden. Dit heeft te 

maken met de uitgebreide voorbereiding via de oefenstof in de methode. 

• Informatie van ouders. Leerlingen die merken dat hun verwachtingen van groep 3 niet uitgekomen zijn, 

laten dit thuis vaak blijken door niet meer naar school te willen, of door thuis juist boos of geprikkeld te 

reageren op allerlei dagelijkse zaken. Ouders signaleren soms een discrepantie tussen het gedrag van het 

kind op school en het gedrag dat zij thuis zien.  

 

Signalering in de bovenbouw 

In de bovenbouw wordt over het algemeen alleen nog incidenteel gesignaleerd. Vaak zijn de signalen niet meer 

zozeer de hoge resultaten, maar juist meer gedragsmatig van aard. 

 

Verdere signalering en diagnostiek 

Indien op grond van één van bovenstaande punten (hoog)begaafdheid wordt vermoed, kan overgegaan 

worden tot het starten van de signaleringsfase aan de hand van een signaleringsinstrument zoals het DHH, de 

SIDI-3, Knappe Kleuters, Hoogbegaafdheid In-Zicht of Begaafdheid in Beweging. In de praktijk houdt dit meestal 

in dat zowel ouders als de leerkracht een korte vragenlijst invullen, waaruit een advies naar voren komt. Indien 

er vervolgens voldoende aanwijzingen zijn om door te gaan naar de diagnostiekfase, zullen hierbij de volgende 

acties uitgevoerd worden:  
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• Zowel ouders als leerkracht vullen een uitgebreide vragenlijst in om het gedrag van de leerling verder in 

kaart te brengen. Hierbij wordt opnieuw gebruik gemaakt van een van de eerder genoemde 

signaleringsinstrumenten. Met behulp van een van deze instrumenten kan informatie verkregen worden 

over de leereigenschappen. Met het DHH wordt daarnaast informatie verkregen over 

persoonlijkheidseigenschappen als prestatiemotivatie, werk- en leerstrategieën, sociaal functioneren, 

zelfbeeld, perfectionisme, faalangst en onderpresteren. Met Begaafdheid in Beweging wordt verder inzicht 

verkregen in de talenten van leerlingen, gebaseerd op de visie van de meervoudige intelligentie van 

Gardner.  

• Eventueel kan, wanneer het een leerling uit de bovenbouw betreft, een vragenlijst door de leerling 

ingevuld worden (opgenomen in het DHH). Binnen het DHH wordt gekeken naar de visie van de leerling op 

de aspecten prestatiemotivatie, werk- en leerstrategieën, sociaal-emotioneel welbevinden en 

perfectionisme. Indien gewerkt wordt met een ander instrument kan een algemeen gesprek met de 

leerling volgen waarin deze vier aspecten besproken worden.  

• Om het werkelijke didactische niveau van de leerling te bepalen, dient de leerling te worden doorgetoetst. 

De citotoetsen geven hierbij het meest betrouwbare beeld. Doortoetsen vindt plaats totdat de resultaten 

van de leerling zakken naar een II-score. Dit kan gezien worden als het werkelijke didactische niveau.  

• Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van gegevens uit andere bronnen. Hierbij kan gedacht worden aan 

eerder extern onderzoek of gegevens uit een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Voor de praktische invulling van het signalerings- en diagnosticeringstraject kan opgemerkt worden dat scholen 

er soms voor kiezen om bij leerlingen waarbij geen zorgen zijn over het welbevinden of de taak-/werkhouding 

te volstaan met het doorlopen van het signaleringstraject, inclusief het doortoetsen. De uitgebreide 

vragenlijsten zoals hierboven beschreven worden dan niet ingevuld.  

 

Bij de taakverdeling en organisatie bij de signalerings- en diagnostiekfase dient met de volgende punten 

rekening gehouden te worden: 

• De intern begeleider of de specialist (hoog)begaafdheid binnen de school zijn in de meeste gevallen de 

aangewezen personen om het hele proces van signalering en diagnostiek te coördineren. Het verzamelen 

van de gegevens voor de fase van diagnostiek is een gezamenlijke taak van de groepsleerkracht en de 

intern begeleider/specialist (hoog)begaafdheid.   

• Het doortoetsen bij leerlingen dient bij voorkeur in een één-op-éénsituatie plaats te vinden, zodat bij het 

trekken van conclusies gebruik gemaakt kan worden van de observaties die tijdens dit doortoetsen hebben 

plaatsgevonden.  

• De manier waarop het doortoetsen bij onderpresteerders plaatsvindt, behoeft speciale aandacht. Kenmerk 

van onderpresteerders is dat zij vaak geen adequate schriftelijke prestaties meer leveren. Dat betekent dat 

de leerling mogelijk ook in een één-op-éénsituatie niet alles laat zien. Overwogen kan worden het 

doortoetsen bij deze leerlingen mondeling te doen.  

• Spreek met ouders, leerkracht en leerling een globale termijn af waarbinnen het doortoetsen moet 

worden afgerond. Dit schept duidelijkheid voor alle partijen.  

 

Indien aan het eind van het traject nog getwijfeld wordt aan de capaciteiten van de leerling of wanneer er 

sprake is van bijkomende problematiek, kan intelligentieonderzoek overwogen worden. Het uitgangspunt moet 

echter zijn dat het doorlopen van de signalerings- en diagnostiekfase aan de hand van een 

signaleringsinstrument voldoende handvatten biedt voor de verdere didactische begeleiding van de leerling. 

Een intelligentieonderzoek is dus niet in alle gevallen noodzakelijk.  
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1.10 2.2 Compacten en verrijken 

2.2.1 Compacten van de lesstof  

Een didactische voorsprong betekent niet dat een leerling de stof uit een hoger leerjaar aangeboden moet 

krijgen. Een eerste belangrijke reden is dat een leerling dan al in een eerder leerjaar klaar is met de stof van de 

basisschool, waarna de leerling nog meerdere jaren een volledig eigen programma zal moeten krijgen. Dit is 

een grote belasting voor de bovenbouwleerkrachten. Een tweede reden is dat een belangrijke 

onderwijsbehoefte van (hoog)begaafde leerlingen is om in ieder geval deels top-down het leerstofaanbod 

geboden te krijgen. De reguliere onderwijsmethodes werken veelal bottom-up. Dit sluit daarom onvoldoende 

aan bij de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Specifieke verrijkingsmethoden werken wel top-

down.  

Bij een geconstateerde didactische voorsprong wordt daarom overgegaan op het compacten en verrijken van 

de lesstof. Na het signalerings- en diagnosticeringstraject zijn er verschillende redenen om hierop over te gaan:   

• De leerling heeft een didactische voorsprong van meer dan een half jaar. Per vakgebied waarop dit te zien 

is, wordt het onderwijsaanbod gecompact.  

• Bij de leerling is (hoog)begaafdheid vastgesteld, eventueel aan de hand van een intelligentieonderzoek. 

Ook wanneer er sprake is van onderpresteren wordt in dit geval toch gecompact! 

 

Compacting vindt op de volgende momenten plaats:  

• Compacting tijdens de instructiefase: de leerkracht kiest hierbij voor een korte klassikale instructie, waarna 

de leerlingen die werken volgens compacten en verrijken zelfstandig aan het werk gaan. Daarna vervolgt 

de leerkracht de instructie voor de rest van de groep. Bij (hoog)begaafde leerlingen is het belangrijk direct 

het nieuwe element in de leerstof te presenteren, zodat de aandacht van de leerling niet wegdwaalt.  

• Compacting tijdens de verwerkingsfase: (hoog)begaafde leerlingen hebben veel minder behoefte aan 

inoefening van de leerstof. Herhalingsoefeningen, reproductiegerichte opdrachten en remediërende 

oefenstof hoeven dan ook niet allemaal aangeboden te worden. Nieuwe elementen, 

uitbreidingsoefeningen en probleemgerichte opgaven worden wel aangeboden. Voor het selecteren van 

de opdrachten die de leerling wel moet doen, kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de 

compactingsrichtlijnen uit het DHH. Dit programma maakt onderscheid tussen leerlijn 1 (0,5 – 1,5 jaar 

voorsprong) en leerlijn 2 (voorsprong >1,5 jaar). Deze compactingsrichtlijnen gaan verder dan de 

compactingsrichtlijnen die de meeste methodes tegenwoordig bieden. Voorheen konden ook de 

routeboekjes van de SLO ingezet worden. Echter, sinds de meeste methodes standaard een 

onderwijsaanbod op drie niveaus aanbieden, zijn deze routeboekjes voor de nieuwe versies van methodes 

niet meer ontwikkeld.  

• Compacting tijdens de nabespreking: (hoog)begaafde leerlingen hoeven alleen bij de bespreking van de 

stof betrokken te worden als het ook het door hen gemaakte werk betreft. Wanneer de leerling het werk 

op een ander moment maakt, moet niet uit het oog verloren worden dat ook de leerling recht heeft op 

feedback op het gemaakte werk.  

 

Concreet kan op een aantal manieren gecompact worden:  

• Individueel compacten: vooraf toetsen en bekijken wat de leerling nog niet beheerst. Met die onderdelen 

doet de leerling mee, de andere onderdelen worden geschrapt.  

Voordelen:  

o Het leerstofaanbod is precies afgestemd op datgene wat de leerling op dat moment beheerst. 

Nadelen:  

o Aan het begin van ieder blok wordt een tijdsinvestering gevraagd van de leerkracht voor iedere 

leerling die voor compacting in aanmerking komt. De leerkracht moet van alle leerlingen die vooraf 

getoetst worden een analyse maken van de resultaten op de toets en een selectie maken uit de 

leerstof van dat blok.  

o De mate van compacting is afhankelijk van de prestaties van de leerlingen en van de inschatting van de 

leerkracht over wat een leerling wel of niet mee doet met de leerstof. Dit maakt het bij individueel 
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compacten lastig om tot een eenduidige aanpak te komen over leerstofjaren heen. Individueel 

compacten is dan ook vooral geschikt voor scholen die slechts incidenteel te maken hebben met 

(hoog)begaafde leerlingen en die geen beleid op dit gebied nastreven.  

o Deze vorm van compacting levert vaak problemen op bij leerlingen die onderpresteren en dus vooral 

op methodegebonden toetsen soms niet optimaal presteren.  

• Schoolbreed compacten: scholen die te veel bezwaren zien bij het individueel compacten, of scholen 

waarbij meerdere leerlingen per groep in aanmerking komen voor een gecompact onderwijsaanbod, 

kunnen kiezen voor schoolbreed compacten. Hierbij kan gewerkt worden met de compactingsrichtlijnen 

uit bijvoorbeeld het DHH. Zo mogelijk kan hierbij nog extra gedifferentieerd worden naar leerlijn. Het DHH 

hanteert zoals gezegd hierbij leerlijn 1 (0,5-1,5 jaar didactische voorsprong) en leerlijn 2 (>1,5 jaar 

didactische voorsprong). Wanneer een school niet de beschikking heeft over deze compactingsrichtlijnen, 

kan bij het opstellen van een gecompact programma globaal het volgende in acht genomen worden:  

o Niet aanbieden: 

▪ Herhalingsoefeningen. 

▪ Opdrachten gericht op reproductie van kennis. 

▪ Remediërende oefenstof. 

o Wel aanbieden: 

▪ Introductie van nieuwe elementen in de leerstof. 

▪ Interactieve lessen (o.a. sociaal aspect én leren van elkaars oplossingsmethoden). 

▪ Opdrachten met een probleemgericht karakter, gericht op inzicht. 

▪ Groepsgerichte activiteiten. 

▪ Methodegebonden toetsen. 

▪ Verrijkingsstof uit de methode (kritisch bekijken). 

 

Compacten in groep 1/2  dient, vanwege een andere manier van werken, ook anders georganiseerd te worden. 

Een eerste stap is het bepalen van het werkelijke niveau van de leerling, waarbij de leerkracht gebruik maakt 

van het eigen kleutervolgsysteem. Vervolgens bekijkt de leerkracht welke leerdoelen nog open staan en welke 

taken en materialen hij hiervoor in kan zetten. Houd hierbij het aanbod beperkt, maak de leerstappen die de 

leerling doorloopt groter en bekijk regelmatig in hoeverre gestelde doelen behaald zijn. De leerstof richt zich 

zowel op de sterkere als op de zwakkere kanten van de leerling. Om de motivatie en werkhouding van de 

slimme kleuter te behouden, is een aanvullend leerstofaanbod voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 

net zo vereist als voor (hoog)begaafde leerlingen.  

 

2.2.2 Verrijken van de lesstof  

Door compacting van het leerstofaanbod komt ruimte vrij voor het aanbieden van andere leerstof. Verrijking 
van het reguliere aanbod is noodzakelijk om de (hoog)begaafde leerling leerstof op eigen niveau te bieden, en 
hem daarmee de kans te bieden goede leerstrategieën en een goede leerattitude te ontwikkelen. 
De aangeboden verrijkingsstof moet voldoen aan bepaalde criteria:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

2.2.3 Verrijken voor de kleuters  

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

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

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

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

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

• Neem de opdrachten op als verplicht onderdeel van de weektaak. Want net als alle andere leerlingen heeft 
de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong behoefte aan een zekere mate van sturing.  

 

 

1.11 2.3 Organisatie van het verrijkingsaanbod 
Algemene uitgangspunten bij het aanbieden van verrijkingsmateriaal:  

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



 

handreiking (hoog)begaafdheid              
SWV Utrecht PO 18 

 

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

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

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

wanneer ze het reguliere werk af hebben. Het is geen beloning, maar een verplicht onderdeel van hun 

onderwijsaanbod. Kies daarom vaste dagen of momenten voor het werken uit de reguliere methode. Op 

de andere dagen/momenten wordt met verrijkingsstof gewerkt.  

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

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

wanneer hij welk materiaal in kan zetten voor deze leerlingen, en het hap-snapwerken weggenomen 

wordt.  

• Zet geen remediërende materialen in als verrijkingsopdracht. Remediërende opdrachten hebben een 

bottom-up opbouw en bevatten veel herhaling, terwijl (hoog)begaafde leerlingen juist behoefte hebben 

aan een top-down aanpak. Wanneer gezien wordt dat (hoog)begaafde leerlingen verrijking afwijzen, maar 

zich wel prettig voelen bij (moeilijker) remediërend werk, is dit een aanwijzing voor problemen met de 

mindset. Zie hiervoor hoofdstuk 4.2.  

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

groep 8 geen materialen meer voorhanden heeft, anderzijds komt dit niet tegemoet aan de behoefte van 

hoogbegaafde leerlingen om  top-down te leren.  

• In het schoolbeleid dient te zijn vastgelegd dat het beoordelen van verrijkingswerk een vast onderdeel is in 
het curriculumaanbod van de (hoog)begaafde leerling. Dit betekent dat er ook een vermelding van deze 
beoordeling op het rapport komt.  

 

1.12 2.4 Groepsvorming  
Voor de sociale en emotionele ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen, is het belangrijk dat er momenten 

zijn waarop zij kunnen samenwerken met ontwikkelingsgelijken. Veel (hoog)begaafde leerlingen voelen zich 

anders en soms niet begrepen. Door onder meer andere (vriendschaps)verwachtingen lopen contacten met 

leeftijdgenoten niet altijd goed. Met name kleuters, maar ook oudere leerlingen denken dat dit aan hen ligt, en 

hebben de neiging zich af te zonderen van de situatie. Door samen te werken met ontwikkelingsgelijken leren 

zij dat er meer leerlingen zijn zoals zij, wat ten goede komt aan de ontwikkeling van het zelfbeeld. Scholen 

hebben daarom een inspanningsverplichting de (hoog)begaafde leerling te laten samenwerken met andere 

leerlingen met een voorsprong. Hierbij kan ook gedacht worden aan een leerling uit een parallelgroep, of zelfs 

aan een leerling uit een hogere groep.  

 

1.13 2.5 21st century skills 
De term 21st century skills duikt steeds vaker op. Het onderwerp heeft betrekking op een samenhangend 

geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21e eeuw. De 21st century skills 

bestaan uit een aantal vaardigheden:  

• Vaardigheid ‘Samenwerking’  

Hierbij kan worden gedacht aan samenwerking tussen medeleerlingen, maar ook met medeleerlingen 

en/of volwassenen buiten het klaslokaal of de school. Voor (hoog)begaafde leerlingen die geen 

ontwikkelingsgelijken binnen hun groep hebben, kan ook gedacht worden aan samenwerken met een 

leerling uit een parallelgroep, of zelfs samenwerking met een leerling uit een hogere groep. De nadruk bij 



 

handreiking (hoog)begaafdheid              
SWV Utrecht PO 19 

 

deze vaardigheid ligt met name op de kwaliteit van samenwerking. Hoge niveaus van samenwerking 

worden bereikt wanneer leerlingen gedeelde verantwoordelijkheid voor het werk hebben. Leerlingen leren 

hierdoor belangrijke samenwerkingsvaardigheden als onderhandelen, taken verdelen, luisteren naar 

ideeën en kennis van anderen, en integratie van kennis in een samenhangend geheel. Voor veel 

(hoog)begaafde leerlingen is samenwerking lastig. Dit komt omdat zij menen (soms terecht) dat zij 

zelfstandig sneller en/of beter tot een eindproduct komen. Wat hierbij te zien is, is dat zij het eindproduct 

centraal stellen, en niet de weg ernaar toe. Dit kan ondervangen worden door ook op het proces te 

beoordelen, en hierbij bovenstaande punten als specifiek leerdoel met de leerling te bespreken. Belangrijk 

hierbij is om het nut van het oefenen van dit leerdoel duidelijk te maken aan de (hoog)begaafde leerling.  

• Vaardigheid ‘Kennisconstructie’  

Bij kennisconstructie wordt gedacht aan activiteiten waarin leerlingen nieuwe informatie en inzichten 

kunnen combineren met wat ze al weten. Dat kan bijvoorbeeld door het doen van onderzoek, analyse, 

synthese, evaluatie en interpretatie van kennis en informatie. De leerlingen sturen hun eigen leren (mede) 

zelf aan en worden gecoacht en gestimuleerd door de leerkracht. De taxonomie van Bloom (zie bijlage 4) 

en de integratiematrix (link opgenomen in bijlage 1: nuttige websites) kunnen behulpzaam zijn bij het 

formuleren van juiste onderzoeksvragen. Voor (hoog)begaafde leerlingen zijn de drie hoogste niveaus van 

de taxonomie van Bloom een beter aanspreekniveau dan de drie laagste niveaus. Naast de taxonomie van 

Bloom biedt ook het onderzoekend en ontdekkend leren ruimte voor het stimuleren van de vaardigheid 

‘kennisconstructie’. Deze vaardigheid wordt nog sterker gestimuleerd naarmate de activiteiten diverse 

vakgebieden bestrijken (bijvoorbeeld integratie van biologie, rekenen en muziek). Dit sluit aan bij de 

onderwijsbehoefte van (hoog)begaafde leerlingen om verbanden te kunnen leggen om zo de samenhang 

tussen de verschillende vakgebieden te zien.   

• Vaardigheid ‘Ict gebruik voor leren’ 

In het onderwijsaanbod kan gebruik gemaakt worden van activiteiten waarin ict een belangrijke rol speelt. 

Bijvoorbeeld door het gebruik van computers, laptops, smartphones, tablets, maar ook door digitale 

videorecorders en fotocamera’s te gebruiken. Opdrachten stimuleren deze vaardigheid sterker wanneer de 

uitvoering niet, of vrijwel niet zonder ict had kunnen worden gedaan. Voorbeelden daarvan zijn opzoeken, 

analyseren, interpreteren en synthetiseren van informatie op het internet. Deze vaardigheid kent dan ook 

een sterke samenhang met de vaardigheid ‘kennisconstructie’.  

• Vaardigheid ‘Probleemoplossend denken en creativiteit’  

Hieronder vallen leeractiviteiten waarin een groot beroep wordt gedaan op probleemoplossend vermogen 

en creativiteit van leerlingen. De leeractiviteiten richten zich op het zoeken van oplossingen voor een 

nieuw probleem, het afronden van een taak zonder instructies over de te volgen aanpak of het 

samenstellen van een complex product dat voldoet aan een aantal vooraf gestelde eisen. Een verhoogd 

leerrendement wordt bereikt als de oplossing in de echte wereld moet worden geïmplementeerd. Voor 

(hoog)begaafde leerlingen sluit deze vaardigheid naadloos aan bij hun manier van leren. Deze vaardigheid 

is uitermate geschikt voor een plusklas. Hierbij wordt opgemerkt dat sommige (hoog)begaafde leerlingen 

moeite hebben met het effectief inzetten van hun executieve functies. Deze leerlingen zullen op dit gebied 

extra ondersteuning nodig hebben bij het werken aan deze vaardigheid.  

• Vaardigheid ‘Planmatig werken’  

Bij planmatig werken ontwikkelen leerlingen vaardigheden in het kader van zelfsturing. Denk hierbij aan 

het zelf verantwoordelijk zijn voor planning, kwaliteitsbewaking en uiteindelijke zelfevaluatie en reflectie. 

Daarbij wordt de effectiviteit verhoogd als (hoog)begaafde leerlingen bij aanvang van de taak op de hoogte 

zijn van de beoordelingscriteria. Dit helpt tevens om de lat voor henzelf op een reële hoogte te leggen.    
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Deel 3: Basisondersteuning met lichte interventies  
 

1.14 3.1 Plusklas 
De plusklas is een speciale klas voor (hoog)begaafde leerlingen, waarbij buiten de reguliere groep onderwijs op 

maat geboden wordt aan leerlingen die behoefte hebben aan een andere uitdaging dan ze in een reguliere 

onderwijsgroep geboden kunnen krijgen. In de praktijk betekent dit dat de leerling één of meerdere momenten 

per week deelneemt aan de plusklas. De rest van de week volgt deze leerling lessen in de eigen groep. 

Overwegingen om een plusklas te starten kunnen zijn:  

• Als onderdeel van de zorgstructuur van de school.  

• (Hoog)begaafde leerlingen structureel de mogelijkheid bieden om samen te zijn met ‘peers’.  

• Extra mogelijkheden voor het trainen van vaardigheden.  

• Meer diepgang kunnen bieden op de inhoud.  

• Profilering van de school.  

 

De plusklas wordt gevormd door leerlingen die bovengemiddeld (kunnen) presteren en waarbij uit intern 

onderzoek en/of intelligentieonderzoek blijkt dat er behoefte is aan een verdere verbreding of verdieping van 

het onderwijsaanbod. Indicaties kunnen zijn:  

• Verrijkingsaanbod blijkt te eenvoudig, waardoor de leerling niet voldoende mogelijkheden geboden kan 

worden om goede leer- en werkstrategieën te ontwikkelen.  

• Problemen in de ontwikkeling van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen.  

• Problemen in de mindset, executieve functies, motivatie.  

• Onderpresteren.  

 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de invulling van een plusklas. Denk hierbij aan:  

• Verdiepend: verbredende en verdiepende projecten die niet in de groep georganiseerd kunnen worden.  

• Remediërend: aan de hand van uitdagende opdrachten werken aan het leren leren, de mindset en/of de 

motivatie. 

• Ondersteunend aan het primaire onderwijsaanbod: instructie en feedback op het verrijkingswerk dat de 

rest van de week in de groep gemaakt wordt.  

Deze invulling hangt primair samen met de visie op (hoog)begaafdheid die de school nastreeft (zie hoofdstuk 

1.1, Theoretisch kader). Wanneer een school startend is met het organiseren van een onderwijsaanbod voor 

(hoog)begaafden, kan soms ook een praktische overweging de keuze beïnvloeden. Meestal wordt in zo’n geval 

gestart met een plusklas die ondersteunend is aan de eigen groep. Probeer deze keuze altijd tijdelijk van aard 

te laten zijn, en uiteindelijk te kiezen voor een verdiepende of remediërende invulling.  

 

De meeste scholen met een plusklas besteden in de plusklas aandacht aan de drie belangrijke 

onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen: leren leren, leren denken, leren (voor het) leven. In bijlage 

5 is dit verder uitgewerkt.  

 

Bij de organisatorische aspecten van een plusklas gelden de volgende aandachtspunten:  

• Grootte van de plusklas. Deze wordt doorgaans op maximaal 14 leerlingen gesteld. Dit is afhankelijk van de 

invulling van de plusklas.  

• Het lokaal moet voor de langere termijn beschikbaar zijn.  

• Aankleding en inrichting van de ruimte: meubilair, computers, audiovisuele middelen, 

presentatiemogelijkheden. 

• Voldoende specifieke leermiddelen voor (hoog)begaafde leerlingen. 

• Duur van de plusklas. Dit varieert doorgaans van 1½ uur tot twee dagdelen per week. 

• De plusklas biedt continuïteit: er wordt gewerkt in periodes die minimaal gekoppeld zijn aan de duur van 

een groepsplan.  
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• De plusklas heeft een vaste begeleider.  

• Er is een vaste structuur en opbouw in de bijeenkomsten.  

• In de inhoud van de bijeenkomsten wordt gezocht naar een goede verdeling van talige opdrachten (o.a. 
filosofie, een vreemde taal) en niet talige activiteiten (o.a. onderzoekend leren). Daarnaast is er ruimte 
voor het werken aan projecten aan de hand van hogere denkordevragen (zie bijlage 4, Taxonomie van 
Bloom) en het opstellen van eigen leerdoelen. 

• De plusklasleerkracht zorgt voor regelmatige terugkoppeling naar de groepsleerkracht over de inhoud van 
de bijeenkomsten en het functioneren van de leerling.  

• Werk bij voorkeur met een indeling per bouw. Wees hierbij wel flexibel. Soms passen leerlingen niet in de 
groep waarin ze in eerste instantie geplaatst zijn, vanwege hun niveau of karakter.  

 

1.15 3.2 Werken met persoonlijke leerdoelen 
Naast het compacten en verrijken, is het voor veel (hoog)begaafde leerlingen belangrijk om met persoonlijke 

leerdoelen te werken. Hierbij wordt niet zozeer gekeken naar de inhoud, maar vooral naar de vaardigheden. 

Dit kunnen vaardigheden zijn op het gebied van het aanpakgedrag van een taak, de werkhouding, het 

werktempo, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld samenwerken of het omgaan met fouten. Een aantal 

aandachtspunten hierbij:  

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

• Werk bij voorkeur aan één of maximaal twee vaardigheden tegelijk, om het overzichtelijk te houden voor 

de leerkracht, én voor de leerling.  

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

gesprek met de leerling zelf, of aan de hand van bijvoorbeeld de leerlijnen ‘leren leren’ of ‘sociaal gedrag’ 

van de CED-Groep (gratis te downloaden via internet).  

• Zoek altijd samen naar het eerstvolgende stapje, en niet gelijk naar het ‘eindresultaat’. (Hoog)begaafde 

leerlingen zijn vaak perfectionistisch. Werken aan doelen betekent voor hen vaak dat het dan in één keer 

goed moet gaan. Bij een te grote stap lopen leerling en leerkracht een grotere kans op een faalervaring, 

waardoor de leerling de neiging heeft op te geven.  

• Zoek een vast moment per dag of per week uit waarin de leerling deze vaardigheid gaat oefenen. Zet de 

leerling bij de start van dit moment in de ‘aanstand’: herinner hem/haar eraan dat jullie deze vaardigheid 

nu gaan oefenen. Kom aan het eind van dit moment er kort op terug met de leerling: hoe vond de leerling 

het gaan? Hoe vond de leerkracht het gaan?  

• Geef in het begin ook nog tussentijdse bijsturing.  

• Zorg voor procesgerichte feedback: niet alleen ‘goed gedaan’, maar geef een concrete beschrijving van wat 

je zag. Bijvoorbeeld: ‘ik zag dat je opdracht 3 heel lastig vond, maar toen je het nog een keer probeerde 

kwam je er toch uit, goed zo’.  

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

• Koppel de oefenperiode eventueel aan een beloningssysteem.   

 

Voor meer informatie, zie hoofdstuk 3.4 (Kortdurende interventies) en 4.1 (Executieve functies).  

 

 

1.16 3.3 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Bij (hoog)begaafde leerlingen kan de term sociaal-emotionele ontwikkeling beter uit elkaar getrokken worden. 

Vaak wordt gezegd dat (hoog)begaafde leerlingen een achterstand hebben in hun sociale ontwikkeling. Uit 

onderzoek komt echter naar voren dat er een sterk verband is tussen de cognitieve en de sociale ontwikkeling. 

(Hoog)begaafde leerlingen laten dus juist vaak een voorsprong in hun sociale ontwikkeling zien, of hebben deze 

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

situaties beter kunnen doorzien dan de meeste van hun leeftijdgenoten. Echter, deze vaardigheid leidt vaak tot 

problemen, omdat klasgenoten nog minder ver zijn, en de (hoog)begaafde leerling die relatie nog niet kan 

leggen. Daardoor voelen ze zich vaak afgewezen en eenzaam. Dit kan bij (hoog)begaafde leerlingen leiden tot 
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aanpassingsgedrag, een vervormd (negatief) zelfbeeld (‘ik ben anders, dit ligt aan mij’) en in ernstige gevallen 

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

‘peers’ zijn in dit geval de belangrijkste interventies.   

 

(Hoog)begaafde leerlingen hebben vaak een ander ‘zijnsluik’ dan de meeste kinderen. Dit kan leiden tot 

onjuiste aannames bij de omgeving, waardoor de leerling zich niet goed gezien en daarmee vaak afgewezen 

voelt. Ter illustratie:  

Sensitief: 

• Kwetsbaar. 

• Intense emotionele beleving. 

• Gevoelig voor zintuiglijke prikkels. 

Wordt vaak opgevat als ‘aanstellerij’. 

Autonomie:  

• Controle willen hebben.  

• Veel initiatief nemen. 

• Grote zelfstandigheid. 

Wordt vaak opgevat als ‘eigenwijs’. 

Kritische instelling:  

• Sterk reflectievermogen. 

• Regels ter discussie stellen.  

• Pijnlijke eerlijkheid. 

Wordt vaak opgevat als ‘brutaal’ of ‘betweterig’. 

Rechtvaardigheidsgevoel: 

• ‘Beloofd is beloofd!’ 

• Lichtgeraakt door onrecht. 

• Open en eerlijk. 

Wordt vaak opgevat als ‘bemoeizuchtig’. 

Perfectionisme: 

• Liever geen fouten willen maken. 

• De lat hoog leggen. 

• De dingen moeten echt lijken. 

Wordt vaak opgevat als ‘faalangstig’.  

Figuur 3: ‘Zijnsluik’ van (hoog)begaafde leerlingen 

 

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

nog meer dan voor andere leerlingen belangrijk om bij opvallend gedrag te kijken naar hun ‘zijnsluik’.  

 

 

1.17 3.4 Kortdurende interventies  
Kortdurende interventies bij (hoog)begaafde leerlingen zijn meestal gericht op de taak-/ 

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

worden, ook gebruikt kunnen worden voor (hoog)begaafde leerlingen. Belangrijk verschil is dat de 

(hoog)begaafde leerling meer behoefte heeft aan uitleg waarom een interventie plaatsvindt. Ook hebben 

(hoog)begaafde leerlingen er meer behoefte aan om mee te denken hoe de interventie uitgevoerd zal worden.  

Een aantal specifieke interventies voor (hoog)begaafde leerlingen:  

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

leerling een afspraak te maken hoe lang hij aan het reguliere gecompacte werk werkt, en wanneer de 

leerling aan het verrijkingswerk moet beginnen. Uitgangspunt hierbij is dat verrijkingswerk een verplicht 

onderdeel is van de taak van de leerling, en dus niet als een soort beloning ingezet wordt. Wanneer de 

leerling het reguliere werk niet binnen de daarvoor gestelde tijd af heeft, gelden hiervoor dezelfde 

afspraken als voor alle andere leerlingen. Na de daarvoor gestelde tijd begint de leerling met het 

verrijkingswerk. Belangrijk daarbij is om na te gaan wat de reden is dat de leerling het reguliere werk niet 

binnen de gestelde tijd af heeft. Soms heeft dat te maken met angst voor moeilijker werk, omdat de 

leerling niet precies weet hoe hij dit aan moet pakken, of vanwege een statische mindset (zie hoofdstuk 

4.2 Mindset). In dat geval zal de leerling op dat gebied ondersteund moeten worden bij het starten of 

maken van het verrijkingswerk.  
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• Voor sommige (hoog)begaafde leerlingen is het werken met een weektaak, al dan niet alleen voor 

verrijkingswerk, te onoverzichtelijk. Hierdoor hebben zij aan het eind van de week hun werk vaak niet af. 

Probeer met deze leerlingen de planning overzichtelijker te maken door het overzichtelijker maken van de 

taak, bijvoorbeeld door het terug te brengen tot een dagtaak, of halverwege de week met de leerling te 

kijken of hij nog op schema ligt.  

• Bij het werken aan projecten vinden (hoog)begaafde leerlingen de planning soms lastig. In dat geval kan 

gebruik gemaakt worden van www.mijneigenproject.nl of van de stappen zoals aangegeven in het TASC-

model. Het TASC-model is te vinden in bijlage 5. Dit model is ook te gebruiken bij projectmatig werken in 

de plusklas. 

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

beloningssysteem. Een aantal algemene uitgangspunten voor een goed beloningssysteem:  

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

formulier, beloningen, tijdsduur). 

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

o Zorg dat het formulier overzichtelijk is.  

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

o Zorg dat de leerling kan starten met een succeservaring.  

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

door direct een sticker/krul te geven. 

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

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

o Werk zo mogelijk samen met thuis.  

o Maak duidelijke afspraken over de duur van het beloningssysteem.  

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

Specifieke aandachtspunten voor (hoog)begaafde leerlingen:  

o Houd het beloningssysteem spannend: zorg bijvoorbeeld voor verschillende beloningen waar de 

leerling uit kan kiezen, op verschillende niveaus. Dus bijvoorbeeld een beloning bij het inwisselen 

van 5 stickers/krullen, maar ook de mogelijkheid om door te sparen voor een grotere beloning.  

o Als beloning is een x-aantal minuten ‘eigen tijd’ voor (hoog)begaafde leerlingen vaak zeer 

aantrekkelijk.  

o Duur van het beloningssysteem maximaal twee weken, daarna een level omhoog. Dat wil zeggen: de 

leerling moet nu meer inspanning leveren voor een beloning, bijvoorbeeld meer stickers/krullen 

halen. 

Afbouwen beloningssysteem:  

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

• Automatiseringsproblemen zijn een veel voorkomend verschijnsel bij (hoog)begaafde leerlingen. Dit komt 

vooral omdat de (hoog)begaafde leerling over voldoende capaciteiten beschikt om de sommen te blijven 

beredeneren. Daarom ziet de leerling de noodzaak er niet van in om de moeite te nemen sommen te 

automatiseren. Bovendien is in de hersencapaciteit van deze leerlingen geen noodzaak om deze 

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

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

Er zijn twee belangrijke manieren om de automatisering op gang te brengen:  

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

in de toekomst in het verschiet liggen, en waar deze kennis voor nodig is. Pak er dus gerust een boek 

uit groep 7 bij met bijvoorbeeld breuken.  

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

een andere (motorische) activiteit te laten ondernemen. Bijvoorbeeld: laat de leerling de tafels 
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opzeggen terwijl het de bal overgooit of een dribbelparcourtje loopt. Door de focus die daarbij wel 

op de motorische activiteit moét liggen, zal de andere kennis uiteindelijk sneller geautomatiseerd 

worden.   

 

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

nog sneller dan andere leerlingen door dat een regel niet consequent gehanteerd wordt, en dat ze zich dus 

kunnen permitteren er een loopje mee te nemen.  

 

 

1.18 3.5 Gesprekken met leerlingen 
Een goede interventie voor (hoog)begaafde leerlingen valt of staat met de betrokkenheid van de leerling. Niet 

alleen van de leerkracht wordt een inspanning verwacht, maar ook van de leerling zelf. Het is essentieel dat de 

leerling zich eigenaar van het probleem voelt, maar ook dat de leerling zich zo kán voelen. Hiervoor zijn 

regelmatige gesprekjes met de leerling nodig, waarin gezamenlijk gekeken wordt naar de leerdoelen van de 

leerling, de gemaakte vorderingen en de gevoelens van de leerling hierbij. Houd hierbij altijd het ‘zijnsluik’ van 

de leerling in het oog (zie hoofdstuk 3.3), waarbij te zien is dat veel (hoog)begaafde leerlingen (1) sensitiever 

zijn, waardoor emoties sterker binnen komen, (2) zich autonoom willen kunnen voelen, en daarom mee willen 

denken in hun eigen ondersteuning, (3) een kritische instelling hebben, waardoor ze ook al op jonge leeftijd 

mee kúnnen denken, (4) een groot rechtvaardigheidsgevoel hebben, waardoor zij sneller dan andere leerlingen 

een gevoel van afwijzing kunnen hebben wanneer deze gesprekjes een aantal keer zonder begrijpelijke reden 

niet doorgaan, en (5) een perfectionistische aard hebben, waardoor zij de lat voor zichzelf snel te hoog leggen 

en door middel van gesprekjes hierin het beste bijgestuurd kunnen worden.  

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

zelfbepalend kan zijn. Op deze manier moet dit niet worden opgevat. De leerkracht, intern begeleider en waar 

nodig ouders zetten de lijnen uit, waarbinnen de leerling zelf mag meedenken in hoe dit gedaan wordt.  

 

In bijlage 7 is een aantal gesprekstechnieken opgenomen die gebruikt kunnen worden bij het voeren van 

gesprekken met (hoog)begaafde leerlingen.  
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Deel 4: Steun waar nodig  
 

Het leerproces bij (hoog)begaafde leerlingen verloopt over het algemeen anders dan bij andere leerlingen. Het 

leerproces bij normaal begaafde leerlingen ziet er in de meeste gevallen als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

Denk hierbij aan leren fietsen: eerst zit je bij je vader of moeder op de fiets en bedenk je zelf nog niet dat je ook 

kunt leren fietsen (OO). De volgende stap is dat je ook wilt leren fietsen, maar dat je begrijpt dat je dit nog niet 

kan (BO). Je gaat hard oefenen en uiteindelijk lukt het (BB). Na heel vaak gefietst te hebben denk je er niet 

meer over na en fiets je automatisch weg (OB).  

 

(Hoog)begaafde leerlingen leren vaak op een andere manier. Ook deze leerlingen zijn eerst onbewust 

onbekwaam (OO), waarna er een fase komt dat ze beseffen dat ze iets niet kunnen (BO). Korte tijd later blijken 

ze dit opeens te kunnen (OB), waarna ze pas gaan beseffen dat ze iets kunnen dat anderen vaak nog niet 

kunnen (BB). Schematisch ziet dit er als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door deze andere manier van leren, komen (hoog)begaafde leerlingen minder dan andere leerlingen in 

aanraking met vaardigheden die belangrijk zijn bij het totale leerproces. Dit kan leiden tot allerlei problemen, 

die soms ernstige vormen aan kunnen nemen. In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende problemen 

beschreven, met adviezen voor de aanpak. Belangrijk om te beseffen is dat dit algemene uitgangspunten zijn, 

en dat het goed is om te kijken hoe deze tips toegepast kunnen worden op de individuele leerling.  

 

Veel voorkomend bij (hoog)begaafde leerlingen zijn werkhoudingsproblemen. Voordat hiermee aan de slag 

gegaan wordt, dient onderzocht te worden wat de oorsprong hiervan is. In een eerste observatie, bijvoorbeeld 

door de intern begeleider, kan gekeken worden naar de volgende opties:  

Niet kunnen 

• Problemen met de executieve functies. 

• Een disharmonisch ontwikkelingsprofiel (hetgeen tegenwoordig ook vaak vertaald wordt naar problemen 

met de executieve functies). 

Niet willen 

• Motivatieproblemen.  

Niet durven 

• Problemen met de mindset. 

• Faalangst en/of perfectionisme.  

 

Hieronder worden de meest voorkomende problemen bij (hoog)begaafde leerlingen verder uitgewerkt. 

Onbewust 

Onbekwaam 

(OO) 

Bewust 

Onbekwaam 

(BO) 

 

Bewust  

Bekwaam 

(BB) 

 

Onbewust 

Bekwaam 

(OB) 

Onbewust  

Onbekwaam 

(OO) 

 

Bewust 

onbekwaam 

(BO) 

Onbewust 

Bekwaam  

(OB) 

Bewust  

Bekwaam 

(BB) 
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1.19 4.1 Executieve functies 
Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen.Deze 

functies bevinden zich in de prefrontale cortex van de hersenen. Executieve functies worden onderverdeeld in 

denkvaardigheden en gedragsvaardigheden:  

Denkvaardigheden Gedragsvaardigheden 

• Werkgeheugen • Emotieregulatie 

• Plannen/prioriteiten stellen • Taakinitiatie 

• Organisatie • Responsinhibitie 

• Time-management • Volgehouden aandacht 

• Metacognitie • Doelgericht gedrag 
 • Flexibiliteit 

 
Voorbeelden van problemen in het executief functioneren: 
Werkgeheugen: Vraagt om de instructie te herhalen, vergeet zichzelf te 

controleren, houdt instructie niet lang genoeg vast, problemen met 
‘stampwerk’, vergeet (delen van) opdrachten.  

Planning/time-management: Kan geen goede tijdsplanning maken, kan zich niet aan  
tijdsplanning houden, werkt onvoldoende systematisch, vindt het moeilijk in 
te schatten hoe lang iets duurt.  

Organisatie: Kastje of tafel is een rommel, raakt spullen kwijt, weinig ordening in 
werk. 
Metacognitie: Merkt onvoldoende hoe anderen reageren op zijn gedrag,  

vraagt hulp i.p.v. zelf pogingen te doen om problemen op te lossen, kan niet 
goed reflecteren, legt oorzaken van problemen buiten zichzelf. 

 
Emotieregulatie: Snel huilen, slaan/boos worden in plaats van uitpraten, uitspraken 
 zoals ‘makkie’ of ‘dat ga ik niet doen’.  
Taakinitiatie: Start laat met een taak, moet eraan herinnerd worden te  
 beginnen, wacht bij groepsactiviteiten tot iemand anders begint.  
Responsinhibitie: Luistert instructie niet af, geeft antwoord zonder goed na te 
 denken, geeft snel op als het moeilijker wordt.  
Volgehouden aandacht: Vraagt steeds hoeveel werk nog gedaan moet worden, is snel  
 afgeleid, neiging tot afraffelen, veel niet taakgericht gedrag, 
 problemen met overgang naar een andere taak.  
Doelgericht gedrag:  Weinig doorzettingsvermogen/geeft snel op, onvoldoende in staat  

doelen voor zichzelf te stellen, snel afgeleid door andere behoeften of 
tegengestelde belangen.  

Flexibiliteit:  Snel van slag, moeite met het bedenken van meerdere oplossingen,  
 star bij veranderingen, regels zijn regels.  
  
Bij het specifiek aanleren of oefenen van executieve functies, is het belangrijk de volgende stappen te 
doorlopen:  
1. Bepaal aan welk concreet gedrag je het eerst wilt werken.  
2. Stel, samen met de leerling, een doel vast. Zorg dat dit een positieve herformulering van het 

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

tellen hoe vaak bepaald gedrag voorkomt.  
5. Beschrijf wat de leerling moet doen om het doel te bereiken: welk gedrag moet de leerling laten zien? Zet 

deze stappen zo nodig om in een stappenplan, dat je op de tafel van de leerling plakt.  
6. Zorg voor specifieke inoefenmomenten. Kies hier bijvoorbeeld één vak voor uit.  
7. Zet de leerling voorafgaand aan dat vak in de ‘aanstand’: help hem eraan herinneren dat nu het 

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

verloop van tijd het toezicht, maar alleen als je ziet dat de leerling met minder toezicht uit de voeten kan! 
(let op: soms is een lange adem nodig).   
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9. Probeer de vorderingen samen in een grafiek weer te geven, zodat de vooruitgang zichtbaar is voor de 
leerling.  

10. Vier samen de successen!  
 

Een goede manier om het beginniveau en bijbehorende doelen in kaart te brengen, is door te werken met 

rubrics. Rubrics werken met een vierpuntsschaal, en zijn gemakkelijk zelf te maken. Bespreek bepaald concreet 

gedrag, bijvoorbeeld opletten tijdens de instructie. Bepaal vervolgens samen met de leerling hoe dit eruit ziet 

bij iemand die dat helemaal niet kan (1), en bij iemand die dat heel goed kan (4), en daarna de tussenstappen 

bij 2 (een beetje kunnen) en 3 (al redelijk kunnen). Tot slot bekijk je samen op welk niveau de leerling nu zit, en 

wat de volgende stap is. Samen bepaal je wat de leerling nodig heeft om bij deze stap te komen en wanneer dit 

geoefend wordt. Zie verder de stappen 1 t/m 10 die hierboven zijn beschreven.  

Een voorbeeld van een rubric:  

 

 1 2 3 4 

Opletten tijdens de 
instructie 

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

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

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

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

 

Voor kleuters kan gewerkt worden met een schaal van 1 t/m 3, waarbij de tekst ingewisseld wordt voor picto’s.  

 

 

1.20 4.2 Mindset 
Leerlingen met een groeimindset (growth mindset) gaan ervan uit dat je je eigen intelligentie kunt ontwikkelen 

door bij te leren. Deze leerlingen willen graag leren en vinden het niet erg om te laten merken dat ze iets nog 

niet weten. Uitdagingen maken dat deze leerlingen hard gaan werken en blijven doorzetten.  

Leerlingen met een statische mindset (vaste mindset, fixed mindset) hebben het idee dat intelligentie 

onveranderlijk is. Deze leerlingen vinden het belangrijk om te laten zien dat ze slim zijn, en willen ook graag zo 

overkomen. Ze vermijden daarom uitdagingen en willen graag alleen dat doen waarvan ze zeker weten dat ze 

het kunnen. Als iets moeilijk is, worden deze leerlingen erg onzeker, angstig en soms boos.  

(Hoog)begaafde leerlingen hebben vaker dan andere leerlingen last van een statische mindset. Zij zijn minder 

gewend om om te gaan met tegenslagen (in het leren). Een faalervaring ondermijnt hun zelfvertrouwen 

daarom sneller dan bij andere leerlingen. (Hoog)begaafde leerlingen met een statische mindset willen steeds 

weer bewijzen hoe slim ze zijn. Wanneer dit niet lukt kan dit leiden tot faalangst: de angst om het de volgende 

keer weer niet goed te doen. Het kan ook leiden tot perfectionisme, waarbij de (hoog)begaafde leerling alles zo 

goed mogelijk wil doen.  

 

De basis voor het creëren van een groeimindset ligt in het geven van procesgerichte feedback. Leerlingen met 

een statische mindset interpreteren op prestaties of capaciteiten gerichte feedback vaak verkeerd. Een aantal 

voorbeelden:  

Feedback op capaciteiten/prestaties Interpretatie door de leerling met een statische 
mindset 

Wat heb je dat snel geleerd, je bent erg slim. Als ik iets niet snel leer, denken ze de volgende keer 
dat ik niet slim ben.  

Moet je die tekening eens zien, die jongen is de 
volgende Picasso! 

Ik kan maar beter niet iets moeilijks proberen te 
tekenen, anders zien ze dat ik eigenlijk helemaal niet 
zo goed kan tekenen.  

Je bent briljant, jij haalt gewoon een 10 zonder dat je 
er iets voor gedaan hebt. 

Ik kan er maar beter mee stoppen, anders 
ontdekken ze dat ik niet zo briljant ben als zij 
denken.  
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Eisen aan goede feedback bij leerlingen met een statische mindset:  

• Geef feedback gericht op het proces. Dit is beschrijvende feedback, het liefst zo specifiek mogelijk. Start je 

feedback met zinnen als “ik zie …”, “ik hoor …”, “je hebt…” etc. Bijvoorbeeld: “ik zie dat je die moeilijke 

opdracht eerst nog een keer zelf geprobeerd hebt, super!” Oftewel: leer de leerling trots te zijn op 

pogingen, ongeacht het succes.  

• Geef eerlijke feedback, en koppel dit aan hoe je van je fouten kunt leren en wat je in de toekomst kunt 

doen om het wel voor elkaar te krijgen. Dus niet troostend zeggen “Ik vond jou wel de beste”, of “Het lag 

aan de anderen dat het jou niet lukte”, maar “Ik zie dat je je naar voelt, het is jammer dat het nog niet 

gelukt is. Je hebt je best gedaan, maar anderen hebben er meer voor geoefend dan jij. Als jij dit volgende 

keer ook wilt, zul je meer moeten oefenen”.  

• Gebruik regelmatig het woordje ‘nog’ en leer dit ook de leerling aan. Niet ‘ik kan het niet’, maar: ‘ik kan het 

nog niet’.  

 

Probeer leerlingen met perfectionisme meer realistisch te laten kijken naar hun prestaties. Zorg ervoor dat je 

vooraf duidelijk de beoordelingseisen hebt. Stel vervolgens de volgende vragen:  

• Is het werk nu goed genoeg zoals het is?  

• Wat is het ergste dat er kan gebeuren als je het hierbij laat? 

 

Een vaste mindset kan zich op verschillende manieren manifesteren:  

• Uitdagingen: gaat de leerling uitdagingen uit de weg? 

• Hindernissen: geeft de leerling bij tegenslag snel op?  

• Inspanning: vindt de leerling het leveren van inspanning nutteloos?  

• Kritiek: doet de leerling niets met nuttige feedback?  

• Succes van anderen: voelt de leerling zich bedreigd door het succes van anderen? 

 

Een aantal mogelijkheden bij het werken aan een groeimindset:  

• Geef de leerling uitleg over wat een statische en een groeimindset is. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van 

de uitleg dat hersenen een soort spieren zijn, die je kunt versterken door veel te oefenen. Geef hierbij 

voorbeelden van dingen die de leerling vroeger niet kon, maar door veel te oefenen nu wel, zoals fietsen of 

zwemmen. Een andere manier om uit te leggen hoe het leerproces in je hersenen gaat, is aan de hand van 

het geitenpaadje:  

 

“Dingen die je al kunt, gaan in je hersenen via de snelweg. Voor 
nieuwe dingen zullen nog snelwegen gebouwd moeten worden. Zo’n 
nieuwe snelweg begint met een geitenpaadje. Elke keer als de geit 
over het paadje loopt, wordt het paadje iets breder. Maar als hij er 
een tijdje niet over loopt kan het paadje weer een beetje 
verdwijnen. Het gras wordt hoger en het belopen wordt weer 
moeilijker. Als de geit maar veel over het paadje loopt, wordt het 
paadje uiteindelijk ook een snelweg”.  

• Wijs de leerling er regelmatig op wanneer hij uitingen van een statische of een groeimindset doet, zodat de 

leerling deze denkpatronen beter bij zichzelf leert herkennen.  

• Ga in gesprek met de leerling en neem de denkredenaties van de leerling altijd serieus. Doe het dus niet af 

als ‘onzin, zo moet je niet denken’.  

• Stel samen reële doelen. 

• Gebruik bij de uitleg van de patronen die je nu ziet en die je zou willen zien, metaforen. Denk aan een 

gewichtheffer die alleen maar lichte gewichten gebruikt om sterker te worden, of de ijsberg met 

vaardigheden boven en onder het water.  
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• Geef inzicht in wat je allemaal nodig hebt om tot een goed resultaat te komen. Novilo heeft hier een 

‘berekening’ voor ontwikkeld die met de leerling besproken kan worden:  

Talent x inzet x strategie = resultaat.  

Uitleg: wanneer het talent een 10 is (schaal 1-10), de inzet een 2 en de strategie een 2, dan is het resultaat 

40 (10x2x2). Maar stel dat het talent een 2 is, de inzet een 10 en de strategie ook een 10, dan is het 

resultaat 200 (2x10x10). Oftewel: met alleen talent kom je er niet, inzet en strategie zijn net zo belangrijk.  

• Laat de getoonde inzet expliciet meetellen in het eindcijfer. 

 

In bijlage 9 is een schematische weergave te vinden van de denkpatronen bij een vaste en een groeimindset. 

Ook is bij ieder denkpatroon een aantal voorbeelden van interventies beschreven.  

 

Tot slot:  

• Voor de groepen 7 en 8 bestaat materiaal om klassikaal aan de slag te gaan met de mindset. Het betreft 

een werkboek met handleiding, gebaseerd op de theorie van Carol Dweck. De werkboekjes en handleiding 

zijn te verkrijgen via Eduforce (Mindset, Yvonne van de Ven).  

• Voor leerlingen tot ongeveer 8 jaar heeft Het Talentenlab de methode Fixie en Growie uitgegeven. Dit is 

een individuele training voor de aanpak van een statische mindset, en kan door leerkrachten of intern 

begeleiders gegeven worden.  

• Speciaal voor het basisonderwijs is de faalangsttraining ‘Je kunt meer dan je denkt!’ (Uitgeverij Acco) 

uitgegeven. Dit is een kant-en-klare faalangstreductietraining waar leerkrachten of intern begeleiders zelf 

mee aan de slag kunnen. Het bestaat uit 9 lessen met elk een eigen thema en doelen. Deze training heeft 

een uitgave voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw, en kan het beste individueel of in een 

klein groepje aangeboden worden.  

 

 

4.3 Motivatieproblemen  
Motivatie wordt in commentaren als ‘hij loopt de kantjes ervan af’ vaak gezien als een eigenschap van een 

leerling. Beter is om motivatieproblemen bij (hoog)begaafde leerlingen te zien als een reactie op de omgeving. 

Het goed inspelen op de psychologische basisbehoeften competentie – relatie – autonomie (zie hoofdstuk 1.7) 

spelen een belangrijke rol in het voorkomen van motivatieproblemen.  

 

Factoren die de motivatie van een (hoog)begaafde leerling kunnen beïnvloeden zijn:  

• Het onderwijsaanbod sluit niet aan bij de mogelijkheden van de leerling. De start van groep 1 en de 

overgang naar groep 3 zijn hierbij kritische momenten. Bij de start in groep 1 hebben (hoog)begaafde 

leerlingen (lees: leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong) vaak hoge verwachtingen: ze gaan nu 

eindelijk leren lezen en rekenen. Het kan dan behoorlijk tegenvallen als dit anders blijkt te zijn. Ook de 

start in groep 3 is zo’n kritisch moment. Leerlingen verwachten dat ze nu eindelijk wél gaan leren. Op de 

eerste dag van groep 3 wordt dan gestart met bijvoorbeeld het woordje ‘ik’ en het tellen tot 12, terwijl de 

leerling dit al lang beheerst. Op dat moment kan de leerling zich dusdanig niet gezien voelen, dat hij 

afhaakt.  

• De mindset (zie hoofdstuk 4.2): bij (hoog)begaafde leerlingen is met name het mijden van risico uit angst 

om fouten te maken, en daarmee ‘door de mand te vallen’ te zien.  

• Locus of control: hoeveel grip denkt iemand te hebben op zijn eigen prestaties? Bij locus of control 

onderscheiden we de interne en externe locus of control. Leerlingen met een sterke interne locus of 

control voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen resultaten. Leerlingen met een externe locus of 

control hebben het gevoel dat die verantwoordelijkheid buiten henzelf ligt. (Hoog)begaafde leerlingen zijn 

vanwege de uitzonderingspositie die zij innemen gevoelig voor het ontwikkelen van een externe locus of 

control. De feedback die ze krijgen is vaak verwarrend: ze worden geprezen om iets waar ze weinig 

inspanning voor hebben geleverd maar goed doen, en krijgen geen duidelijke waardering voor iets waar ze 
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veel moeite voor hebben gedaan en misschien minder goed uitgevoerd hebben. Sommige (hoog)begaafde 

leerlingen concluderen daaruit dat ze geen enkele invloed hebben op de reacties van hun omgeving.  

• Zelfbeeld: doordat (hoog)begaafde leerlingen bijvoorbeeld door bovenstaande factoren in een negatieve 

spiraal terecht komen, gaan ze steeds negatiever over hun eigen prestaties denken.  

• Frustratietolerantie: wanneer de (hoog)begaafde leerling nooit geleerd heeft door te zetten, zal hij sneller 

opgeven en het (verrijkings)werk afwijzen.  

• Onbewuste emoties: soms spelen onbewuste emoties mee, zoals boos zijn op de omgeving omdat 

(hoog)begaafde leerlingen zich niet begrepen voelen, ouders die thuis vooral negatief over school praten, 

zich niet veilig voelen in de groep of bij de leerkracht.   

 

Bij het achterhalen van de oorzaken van motivatieproblemen is het belangrijk om door de bril van de leerling te 

kijken. Wat zijn factoren die het gedrag in stand houden? Een manier om hiernaar te kijken:  

• Neemt voor de leerling een plezierige situatie toe? Kan de leerling nu bijvoorbeeld steeds iets doen dat hij 

liever doet (bijv. spelen met iets in plaats van werken)? 

• Verdwijnt er voor de leerling een onplezierige situatie? Oftewel: heeft de leerling een manier gevonden 

om minder van het werk waar hij toch al geen zin in heeft te doen?  

• Blijft een onplezierige situatie die de leerling wel had verwacht uit? Oftewel: had de leerling een straf of 

andere negatieve consequentie verwacht, maar gebeurt dat niet? Anders gezegd: worden de regels niet 

consequent gehanteerd en kan de leerling nog regelmatig wegkomen met het gedrag?   

 

Leerlingen gaan niet altijd voor hun plezier naar school. Echter, het is de kunst om leerlingen te laten ervaren 

wat wél leuk is aan leren:  

• Het is fijn om je werk af te hebben en tevreden te zijn over wat je hebt bereikt.  

• Het voelt goed om van anderen, zoals de leerkracht en je ouders, erkenning te krijgen voor je harde werk.  

• Je bent trots op jezelf als je dingen leert begrijpen en uitvoeren die je eerst moeilijk vond, als je ziet hoe je 

vooruit gaat.  

 

Een aantal algemene principes voor het leren omgaan met motivatieproblemen:  

• Zorg thuis voor een motiverend klimaat. Uit onderzoek komt naar voren dat (hoog)begaafde leerlingen die 

actief deelnemen aan activiteiten zoals clubs, verenigingen, sport etc. minder snel onderpresteren op 

school. Activiteiten die de leerling vanuit eigen belangstelling doet, creëren vaardigheden zoals 

enthousiasme en doorzettingsvermogen die ook weer op school ingezet kunnen worden. 

• Een leerling met motivatieproblemen zal in de meeste gevallen ook zelf de wens hebben om daar iets aan 

te veranderen. Betrek de leerling daarom bij dit proces, en zie de leerling hierbij als belangrijke partner in 

het zoeken naar een andere aanpak. Ontwikkel zo een positieve relatie. 

• Verlaag de verwachtingen niet, maar verhoog ze juist door middel van uitdagende activiteiten, gerelateerd 

aan de interesses van de leerling. De uitgangspunten van de meervoudige intelligentie kunnen hierbij 

behulpzaam zijn. Zorg vervolgens wel voor de nodige aanmoedigingen.  

• Stel samen met de leerling haalbare, concrete doelen op. Laat de leerling deze doelen zelf monitoren, 

zodat hij de vooruitgang ook leert zien en hier weer motivatie uit haalt. 

• Koppel dit waar nodig aan een beloningssysteem, zodat de leerling zeker in het begin een externe trigger 

heeft om zijn gedrag te willen veranderen. Leg zeker in het begin de nadruk op ‘goed’ gedrag. In het begin 

zijn de frequentie en de regelmaat van de beloningen van grotere betekenis dan de grootte van de 

beloning.  

• Geef regelmatig ‘vooruitlopende beloningen’. Dit zijn waarderende opmerkingen over wat je hoopt dat de 

leerling gaat doen. Bijvoorbeeld: “wat fijn dat je de juiste bladzijde zoekt” terwijl de leerling wat in zijn 

boek bladert. 

• Focus op de inzet, en niet zozeer op het resultaat. Geef veel procesgerichte feedback.  

• Ga op zoek naar een maatje die veel positief gedrag laat zien, zodat de leerling zich hier aan op kan 

trekken.  
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De verdere aanpak van motivatieproblemen laat veel overeenkomsten zien met de aanpak van 

onderpresteren. Voor meer informatie hierover is het goed ook hoofdstuk 4.4 te lezen.  

 

1.21 4.4 Onderpresteren  
Onderpresteren komt voor in twee vormen: relatief en absoluut onderpresteren. Bij relatief onderpresteren 

presteert de leerling onder ten opzichte van zijn eigen kunnen, maar behaalt nog wel voldoende resultaten. Dit 

gebeurt vaker bij meisjes dan bij jongens, en heeft vaak te maken met aanpassingsgedrag. Bij absoluut 

onderpresteren presteert de leerling niet alleen onder ten opzichte van zijn eigen mogelijkheden, maar ook ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde. Dit gebeurt vaker bij jongens dan bij meisjes, en gaat relatief vaak 

gepaard met een al dan niet bewuste machtsstrijd.  

 

Veel voorkomende oorzaken voor onderpresteren:  

• Het is een poging om niet uit de toon te vallen bij leeftijdgenoten.  

• Het is een manier voor de leerling om de eigen onafhankelijkheid te benadrukken.  

• Het levert de leerling macht op ten opzichte van ouders of leerkrachten.  

• Het kan een manier zijn om woede naar ouders of leerkrachten te uiten.  

• De leerling is bang dat geleverde prestaties tot extra verwachtingen en druk zullen leiden.  

• Het kan een uiting van afhankelijkheid zijn, bedoeld om sympathie en hulp te krijgen.  

• Er zijn bij de leerling problemen te zien zoals met de executieve functies (hoofdstuk 4.1), de mindset 

(hoofdstuk 4.2), motivatieproblemen (hoofdstuk 4.3) of er is sprake van een bijkomende stoornis 

(hoofdstuk 4.5).  

 

Kenmerken van onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen:  

• De leerling vertoont gedragsproblematiek of negatief gedrag in de groep. Het komt ook voor dat de 

leerling zich juist sterk aanpast (m.n. bij meisjes).  

• De leerling vertoont wisselende schoolresultaten. Bij ingewikkelde vragen of opdrachten komt de leerling 

soms wel overwacht goed uit de hoek.   

• De schoolresultaten van de leerling nemen af.  

• De leerling is vaak ontevreden over zichzelf en zijn verrichte werk.  

• De leerling is weinig taakgericht.  

• De leerling heeft een wisselende motivatie en verzet zich tegen verrijkingsstof.  

 

Algemene uitgangspunten voor de begeleiding van onderpresterende leerlingen:  

• Erken de begaafdheid. Wanneer uit een intelligentieonderzoek een hoog IQ naar voren komt, is dit soms 

lastig te geloven. Dat is niet zo gek, omdat de leerling in de groep vaak een slechte werkhouding laat zien 

en veel fouten maakt. Besef echter dat overpresteren op een intelligentieonderzoek nauwelijks voorkomt.  

• Probeer samen met de leerling het werkelijke didactische niveau te bepalen. Voer een diagnostisch 

gesprek bij de meest recente citotoetsen (in ieder geval begrijpend lezen en rekenen). Analyseer samen 

met de leerling waarom de leerling op deze toetsen uitviel. Toets de leerling daarna mondeling door aan 

de hand van de citotoetsen. Benadruk het belang van dit doortoetsen, zodat de leerling beseft dat nu een 

andere taakaanpak vereist is. Bepaal ook samen de hiaten die mogelijk zijn opgelopen.  

• Erken dat het onderpresteren van de leerling deel uitmaakt van een systeem dat niet alleen door de 

leerling in stand wordt gehouden, maar ook door de opvoeding. Essentieel is dus dat ouder(s) en 

leerkracht ook kritisch kijken naar hun eigen rol.  

• De houding van ouders is erg belangrijk: in plaats van preken en boos worden zal voortaan alles dat met 

het de relatie leerling-school te maken heeft positief benaderd moeten worden. De kalmte van de ouder 

zorgt ervoor dat het kind weer voelt dat de ouder vertrouwen heeft in het kind. Belangrijk hierbij is dat de 

ouders achter de gekozen aanpak van school staan.  
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• Prikkel de interesse van de leerling. Dat is soms lastig, omdat er nog weinig is dat de leerling interesseert. 

Kijk voor tips bij hoofdstuk 4.3 (motivatieproblemen).  

• Daag de leerling uit: laat het gewone werk eens zitten en geef de leerling een ingewikkelde opdracht.  

• Luister naar de leerling en neem hem/haar serieus. Ga regelmatig in gesprek en zoek naar een gedeelde 

verantwoordelijkheid in de aanpak van het probleem. Probeer in het begin dagelijks een kort gesprekje (2-

3 minuten) met de leerling te voeren, waarbij op een positieve manier wordt gesproken over schoolse 

bezigheden.  

• Geef de leerling verantwoordelijkheid in de aanpak van onderpresteren. De leerling moet leren inzien dat 

zijn vanaf nu moet investeren in school.  

• Complimenteer zo vaak als mogelijk gewenst gedrag. De leerling moet voldoening leren voelen na het 

leveren van een goede prestatie.   

• Leer de leerling dat zijn grip heeft op zaken of dingen die hem lijken te overkomen. Gebruik hiervoor het 

GGGG-denken. Dit is uitgewerkt in bijlage 9.  

 

Voor de aanpak van onderpresteren zijn verschillende stappenplannen ontwikkeld. Hieronder worden twee van 

deze stappenplannen besproken. 

De zes stappen volgens Sylvia Rimm:  

Stap 1: Breng de mogelijkheden van de leerling in kaart, zowel op school als daarbuiten. Toets op school 1-

op-1 en zo nodig mondeling door met de cito om het niveau van de leerling in kaart te brengen. 

Bepaal samen in welke omstandigheden de motivatieproblemen te zien zijn. Kan de leerling zelf 

aangeven wat het belangrijkste verschil zou zijn als hij op een andere manier zou kunnen leren?  

Stap 2:  Voer een gesprek met ouders: geef informatie over het onderpresteren van hun kind. Wat 

herkennen ouders? Hoe reageren zij op deze info? Waar leggen zij de verantwoordelijkheid. 

Bespreek opties die het gedrag van het kind in stand zouden kunnen houden.  

Stap 3: Stel de verwachtingen naar boven bij. Wat verwacht de leerling van zichzelf nu hij weet wat zijn 

vermogens zijn? Wat verwacht de leerkracht, wat verwachten ouders? Van welke sterke punten 

van de leerling kan gebruik gemaakt worden? 

Stap 4:  Een succesvol rolmodel kan de leerling helpen om zich over het onderpresteren heen te zetten. 
Vaak is dit een iets oudere leerling of een leerkracht die de leerling vertrouwt.  

Stap 5:  Bepaal samen voor welke vakken de leerling door zijn onderpresteren hiaten  
heeft opgelopen. Bepaal samen een termijn voor wanneer de hiaten bijgewerkt moeten zijn.  

Stap 6:  De nieuwe aanpak zal best nog wel eens weerstand opleveren bij de leerling. Daarom zijn 

duidelijke afspraken en structuur belangrijke onderdelen. Stel haalbare lange- en 

kortetermijndoelen. Een van de valkuilen is dat de leerling enorm hoge doelen stelt die toch niet 

haalbaar zijn. Bespreek de komende tijd regelmatig het leerproces met de leerling.   

 

M.D. Whitley beschrijft in zijn bekende boek ‘Bright minds, poor grades’ tien stappen om het onderpresteren 

bij leerlingen aan te pakken. Dit zijn vooral stappen die genomen worden in een gesprek met de leerling, en 

kan daardoor ingepast worden in het stappenplan van Rimm.  

De stappen volgens Whitley: 

1. Win eerst het vertrouwen van de leerling: erken het probleem, en geef aan dat de leerling er niet alleen 
voor staat.   

2. Bespreek wat de leerling als het grootste probleem ziet. Dit is zijn werkelijkheid. Voor de motivatie goed 
om zo dicht mogelijk bij het grootste probleem van de leerling te blijven.  

3. Hoe zou de leerling dit aan willen pakken? Let op: hier zie je vaak de externe locus of control terug van de 
leerling.  

4. Wat zou haalbaar zijn om te bereiken? Let op: het eindpunt moet zichtbaar zijn, maar ook de 
tussenstapjes om dat te bereiken. Zorg dus dat het een haalbaar eind- en tussendoel is.  

5. Maak de leerling eigenaar van het probleem. Wat ga jij doen om daar te komen? Hoe wil je dat ik je daarin 
ondersteun?  

6.  Blik gezamenlijk nog een keer terug op het probleem: door de problemen die we tot nu toe zagen is het 
niet gelukt om je doelen te halen.  
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7.  Benadruk nogmaals dat deze plannen de leerling gaan helpen om de doelen wel te halen. Maar stel ook 
eisen: als jij deze afspraak maakt, dan heb je het de volgende keer dus op orde. Bijvoorbeeld: als je altijd 
je spullen vergeet zet je dus vanaf nu iedere avond je tas bij de voordeur, zodat je ‘m niet vergeet. 
Verantwoordelijkheid ligt dus bij de leerling, met school en ouders op één lijn!  

8.  Er gebeurt tijdens zo’n afspraak waarschijnlijk een heleboel met de leerling. Ga hier specifiek op in: vind je 
het spannend? Wat vind je er nog spannend aan? Etc.  

9.  Laat de leerling het programma bevestigen, stel bijvoorbeeld een contract op.  
10.  Herhaal iedere dag de afspraak, zet de leerling steeds weer in de aanstand. Noteer steeds (kleine) 

succesjes, zodat je hiernaar terug kunt verwijzen als het even lijkt alsof het niet lukt.  
 

Tot slot: voor scholen is een speciaal hulpprogramma ontwikkeld voor de begeleiding van onderpresteerders: 

De kracht in jezelf. Dit programma is uitgegeven door Eduforce. Opmerking hierbij is dat de begeleiding één-op-

één plaats vindt, en dus uitgevoerd zal moeten worden door een intern begeleider of door een leerkracht met 

ondersteuningsmogelijkheden.  

 

 

1.22 4.5 Comorbiditeit  
Ook (hoog)begaafde leerlingen kunnen last hebben van stoornissen als dyslexie, autisme, ADHD etc. Deze 

stoornissen zijn echter lastig herkenbaar, omdat bepaalde kenmerken overeenkomen. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld snel afgeleid zijn, weinig vrienden hebben en eigen interesses. De oorsprong van deze problemen 

ligt echter bij beide groepen op een heel ander vlak. Nog lastiger maakt het dat, wanneer er wel sprake is van 

een bijkomende stoornis, de (hoog)begaafdheid de stoornis lange tijd kan maskeren. Denk hierbij aan dyslexie: 

(hoog)begaafde leerlingen hebben meer compensatiemogelijkheden, waardoor de dyslexie minder opvalt. 

Andersom kan ook: de stoornis kan ook de (hoog)begaafdheid maskeren. Hieronder volgt een aantal specifieke 

tips voor (hoog)begaafde leerlingen met een stoornis. Deze tips moeten gezien worden als aanvulling op de 

adviezen uit de hoofdstukken 4.1 t/m 4.4 en als aanvulling op de diverse handreikingen die specifiek op de 

genoemde problematieken gericht zijn.   

 

4.5.1 (Hoog)begaafdheid en dyslexie 

• Wees extra alert op gevoelens van faalangst en onzekerheid. Wanneer (hoog)begaafde leerlingen merken 

dat ze voorbij gestreefd worden door leerlingen die minder slim zijn, kan het zelfbeeld gaan wankelen. Dit 

kan zich ook uiten in een verminderde werkhouding, clownesk gedrag.  

• Visualiseer eventueel het eigen leerrendement.  

• Bied informatieve boekjes aan om de leesmotivatie te verhogen.  

• Bij het oefenen met het herhaald aanbieden van teksten (bijv. bij Ralfi-lezen): kies dan voor 

zinvolle/informatieve teksten.  

• (Hoog)begaafde leerlingen met dyslexie hebben meestal meer houvast aan de regelgeving bij spelling dan 

aan het spellen naar analogie.  

• Bij het compacten van de taalmethode kunnen de oefeningen die gericht zijn op de uitbreiding van de 

woordenschat gedeeltelijk worden overgeslagen. (Hoog)begaafde leerlingen met dyslexie beschikken 

meestal wel over een grote woordenschat. Ook oefeningen die gericht zijn op taalbeschouwing kunnen 

ingedikt worden.   

• Leer de (hoog)begaafde leerling sterker te vertrouwen op zijn natuurlijke eigenschappen, zoals het kunnen 

leggen van dwarsverbanden tussen vakken en de natuurlijke nieuwsgierigheid. Stimuleer ze eigen 

leervragen te formuleren.  

• Presentaties in een andere vorm dan een geschreven product, bijvoorbeeld als beeldverhaal, een collage 

of video-opname.  

• Wees bij begrijpend lezen alert op fouten die voortkomen uit het feit dat (hoog)begaafde dyslectische 

leerlingen zich laten leiden door hun eigen kennis van het onderwerp, of door eigen interpretaties omdat 

de vraag niet eenduidig gesteld is.  
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• Werk samen met een maatje die opdrachten/teksten voor kan lezen. De goede lezer leest de tekst voor, en 

daarna kunnen de leerlingen samen de vragen beantwoorden.  

• Beperk het geven van samengestelde opdrachten. Dyslexie kan samengaan met een zwakker 

werkgeheugen. Bij slimme leerlingen is vaak de verwachting dat ze samengestelde opdrachten kunnen 

hanteren, maar voor (hoog)begaafde dyslectische leerlingen kan dit toch lastig zijn. Overschat hen daarin 

niet.  

 

4.5.2 (Hoog)begaafdheid en een stoornis binnen het autistisch spectrum 

• Bekijk samen met ouders welk van de twee ‘stoornissen’ de meeste zorg nodig heeft. Bied daar de meeste 

ondersteuning op, maar vergeet niet de leerling daar waar mogelijk aan te spreken op zijn niveau.  

• Niet elke kant-en-klare verrijkingstaak is geschikt, omdat het te weinig gestructureerd is. Er zijn geen 

specifieke materialen voor (hoog)begaafde leerlingen met autisme op de markt. Dat betekent dat op zoek 

gegaan moet worden naar zo kaal mogelijk materiaal, of dat verrijkingsmateriaal zelf aangepast moet 

worden. Dit kan op de volgende manieren: 

o Steun de leerling bij het samenwerken, of besluit dat de leerling voorlopig niet hoeft samen te 

werken.  

o Bouw zelfstandig werken en sociale zelfredzaamheid langzaam en stapje voor stapje op. Ga er niet 

vanzelfsprekend van uit dat de leerling het wel kan, vanwege het hoge IQ.  

o Help huiswerk opschrijven, overzichtelijk onder elkaar. Help blijvend met plannen en ordenen.  

• Breng zo veel mogelijk structuur aan in het werk. Hanteer pas een weekschema indien duidelijk is dat deze 

leerling hiermee kan werken. Gebruik in andere gevallen een dagschema.  

• Zorg voor meer overzicht in het werk, bijvoorbeeld door te werken met een klaar- en maakbakje. Zo wordt 

werk dat nog gedaan moet worden gescheiden van werk dat al klaar is. 

• Voorzie de leerling eventueel van kaarten met daarop het te doorlopen stappenplan van verschillende 

opdrachten.   

• Bespreek met de leerling wat gewenst en ongewenst gedrag is. Verzin samen een teken om hem eraan te 

herinneren dat het gebeurt, bijvoorbeeld een signaalwoord, picto of voorwerp. De leerling kan zich daarna 

even terugtrekken uit de situatie.  

• Zorg voor helderheid in de communicatie door de leerling expliciete, duidelijke en visuele informatie te 

bieden. Zeg precies wat bedoeld wordt, gebruik concreet taalgebruik.  

 

4.5.3 (Hoog)begaafdheid en ADHD 

• Ondersteun de leerling extra bij het maken en uitvoeren van planningen en het organiseren van het 

(verrijkings)werk. Werk eventueel met een dagplanning naast een weekplanning. 

• Creëer in samenwerking met de leerling een prikkelarme omgeving. Zet de leerling bijvoorbeeld vooraan in 
de klas er zorg ervoor dat zijn tafel zo leeg mogelijk is. Deze leerling heeft bovendien veelal behoefte aan 
een rustige extra werkplek waar hij zich eventueel tijdens de les nog verder kan terugtrekken. Maak een 
apart hoekje in de klas en spreek samen met de leerling af in welke gevallen hij hiervan gebruik mag 
maken en welke speciale regels aan deze plek zijn verbonden.  

• Las tussentijdse bewegingsmomenten in, ook bij het werken aan verrijkingswerk.  

• Zorg voor uitdagende taken die aansluiten bij de interesse van de leerling en bied hem hierbij de 
mogelijkheid om actief mee te denken.   

• Laat de leerling bij het maken van werkstukken en andere opdrachten waarbij hij veel informatie 
tegelijkertijd te verwerken krijgt, werken volgens een strikte structuur die de leerkracht voor hem uitzet. 
Bied telkens eenzelfde structuur, zodat de leerling op de lange termijn zich deze structuur eigen leert 
maken.  

• Check of de leerling de opdracht goed begrepen heeft. Laat hem de opdracht zelf herhalen.  

• Het werken onder tijdsdruk levert voor leerlingen met ADHD een probleem op. Met name bij taken waarbij 
het resultaat van belang is, kan de tijdsdruk die feitelijk hoort bij het verrichten van deze taak voor deze 
leerling verlicht of weggelaten worden.  
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• Evalueer regelmatig met de leerling het werk. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van zelfreflectief 
gedrag. 

• Zorg voor regelmatige extra instructiemomenten. Eventueel kan hierbij gewerkt worden met een heen- en 
weerschrift, waarin de taken voor die dag nogmaals genoemd staan, evenals andere punten waarop de 
leerling moet letten. De leerling kan aan het eind van de dag op zijn beurt vragen of opmerkingen in het 
schrift noteren.   

 

 

1.23 4.6 Versnelling  
Versnelling mag nooit een eerste interventie zijn om de leerling een passend onderwijsaanbod te bieden. 
Echter, als leerlingen een erg grote didactische voorsprong hebben, blijkt alleen compacting en verrijking soms 
onvoldoende. Een manier om dan tegemoet te komen aan deze grote voorsprong is versnellen. Versnelling kan 
op verschillende manieren gerealiseerd worden: 

• Een groep overslaan:  
In de praktijk gebeurt dit meestal in de onderbouw, maar er zijn ook situaties waarin dit in de middenbouw 
nog gebeurt. Bij versnelling in de bovenbouw verlaat de leerling soms na groep 7 de basisschool, omdat er 
weinig ruimte meer in het leerprogramma van groep 8 zit voor de leerling en het didactisch niveau de 
mogelijkheden van groep 8 al overstijgt. Voor een groep overslaan kan gekozen worden indien uit 
doortoetsing blijkt dat de leerling op alle vakgebieden een didactische voorsprong van een jaar of meer 
heeft. Over het algemeen blijkt zo vroeg mogelijk versnellen de beste kans te geven op een positief 
resultaat. Leerlingen hebben zo langer de mogelijkheid om mee te groeien met de nieuwe groep en zich 
aan te passen aan de eisen die aan een hogere leeftijdsgroep worden gesteld.  

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

• Het volgen van leerstof uit hogere jaren: 
Voor één of twee vakken de leerstof aanbieden uit de hogere jaren zorgt meestal niet echt voor een 
meerwaarde voor de leerling omdat dit weinig verandert aan de manier van instructie en de inhoud van de 
oefeningen. Leerlingen worden uiteindelijk te weinig uitgedaagd en dit werkt niet bevorderend voor de 
motivatie.  
 

Voordat wordt besloten om te versnellen is het belangrijk een aantal aspecten te evalueren. 
Aspecten met betrekking tot de leerling: 

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

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

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

• Ga na of al eerder sprake is geweest van vervroegde doorstroming. In dit geval is het veelal verstandiger 
om te kijken of een evenwichtig compactings- en verrijkingsaanbod verzorgd kan worden.  

• Ga in een gesprek na hoe de leerling zelf aankijkt tegen vervroegde doorstroming.  

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

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

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

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

• Bij de overweging of versnelling een zinvolle interventie voor de leerling is, kan ook de overweging voor 
plaatsing binnen het voltijds hoogbegaafdenonderwijs meegenomen worden.   

 
Bij de afweging of versnelling een goede optie is, kan het document ‘Versnellen zonder drempels’ van School 
aan Zet behulpzaam zijn (gratis te downloaden van internet). Ook het DHH heeft een vragenlijst die ingevuld 
kan worden bij een eventuele versnelling.  
 
Let op: versnellen alleen is nooit voldoende. Vaak heeft de leerling binnen een jaar toch weer een aanbod van 

compacten en verrijken binnen de nieuwe groep nodig.  

 

 

1.24 4.7 Voltijds hoogbegaafdenonderwijs 
Binnen het SWV Utrecht PO bieden meerdere scholen voltijds hoogbegaafdenonderwijs, in de meeste gevallen 

vanaf groep 3 of 4. Bij het schrijven van dit document wordt binnen Utrecht voltijds hoogbegaafdenonderwijs 

geboden op de basisscholen De Spits, De Achtbaan (locatie De Binnentuin) en de Pantarijn. Ook in de 

gemeenten rondom Utrecht (Maarssen, Woerden, Houten) wordt voltijds hoogbegaafdenonderwijs geboden. 

Bij deze scholen worden de basisvakken aangeboden middels de reguliere onderwijsmethoden, die voor de 

meeste leerlingen standaard gecompact aangeboden worden. Daarnaast is er veel aandacht voor het werken in 

projecten. Het top-downleren wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Ook is er op deze scholen aandacht 

voor het leren leren en de mindset. 

Deze scholen vallen onder het regulier basisonderwijs. Wel wordt vaak een intelligentieonderzoek gevraagd, 

waarbij meestal de eis van een totaal IQ>130 geldt. Het is bij deze scholen mogelijk een oriënterend gesprek te 

hebben, ook bij twijfel over de geschiktheid van een leerling voor dit type onderwijs of de aannameprocedures. 

Over het algemeen onderzoeken de scholen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs voorafgaand aan de 

plaatsing of de leerling in hun ogen werkelijk baat heeft bij deze vorm van onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld door 

een observatie gebeuren, of door de leerling een aantal dagen mee te laten lopen.  

 

 

1.25 4.8 Op zoek naar professionele hulp 
(Hoog)begaafde leerlingen kunnen, net als andere leerlingen, advies en begeleiding nodig hebben op 

verschillende gebieden. Ook ouders hebben soms behoefte aan extra ondersteuning. Bij de keuze voor een 

hulpverlener is het belangrijk om op zoek te gaan naar iemand die verstand heeft van (hoog)begaafde 

leerlingen. Helaas hebben nog altijd maar weinig hulpverleners in hun opleiding iets geleerd over kenmerken 

en behoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Daardoor worden gedragingen die normaal zijn voor 

(hoog)bgaafde leerlingen soms ten onrechte aangezien voor kenmerken van een psychiatrische stoornis.  

 

4.8.1 Contact met gelijkgestemden 

Wanneer (hoog)begaafde leerlingen behoefte hebben aan contacten met gelijkgestemden, en hier binnen de 

school onvoldoende aan tegemoet gekomen kan worden, kan een externe plusklas een oplossing zijn. Externe 

plusklassen zijn helaas schaars. De meest bezochte externe plusklas voor Utrechtse leerlingen zit in Houten. 

Deze plusklas vindt onder schooltijd plaats. De school waar de leerling ingeschreven is, moet daarom 

toestemming geven voor het volgen van onderwijs bij de externe plusklas.  
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Buiten deze plusklas vinden buiten schooltijd soms particuliere initiatieven plaats voor (hoog)begaafde 

leerlingen. Landelijk zijn hiervoor de ‘Gelukkig HB-groepen’ opgericht. In Utrecht organiseert het 

Universiteitsmuseum in vakanties activiteiten voor leergierige kinderen. Ook het Wetenschapsknooppunt van 

de Universiteit Utrecht heeft vakantieactiviteiten, net als de Stichting Vierkant voor Wiskunde. Daarnaast 

organiseert Simbo in de zomer vakantiekampen voor kinderen die graag extra dingen willen leren. Voorbeelden 

zijn de Zo-zit-dat-Camp of het Einsteinkamp.  

Voor kinderen én ouders organiseren diverse ouderverenigingen af en toe bijeenkomsten. Pharos is de 

bekendste oudervereniging. Er is echter geen afdeling voor de provincie Utrecht. Ouders kunnen zich wel 

aansluiten bij een omliggende afdeling.  

 

4.8.2 Wel of geen onderzoek? 

Regelmatig komt de vraag naar boven of het zinvol is bij een leerling een intelligentieonderzoek af te nemen. 

De algemene stelregel is dat wanneer de school zonder intelligentieonderzoek voldoende in staat is te voldoen 

aan de onderwijsbehoeften van de leerling, een intelligentieonderzoek weinig extra informatie oplevert. 

Echter, wanneer er bij een leerling discrepanties in de ontwikkeling te zien zijn, er vermoedens zijn van 

onderpresteren, een aanmelding bij voltijds hoogbegaafdenonderwijs overwogen wordt, of er ondanks een 

aangepast onderwijsaanbod vragen blijven rondom de ontwikkeling van een leerling, kan een 

intelligentieonderzoek een meerwaarde hebben. Belangrijk is om in dat geval de leerling wel te laten 

onderzoeken door een orthopedagoog/psycholoog met ervaring met (hoog)begaafde leerlingen, om 

misdiagnoses te voorkomen. Houd tevens in de gaten dat de meeste onderzoeken pas vergoed worden 

wanneer er een (gedrags)diagnose gesteld wordt! (Hoog)begaafdheid wordt hierbij niet als diagnose gezien. 

Bovendien geven buurtteams regelmatig aan dat er geen voorzieningen voor (hoog)begaafde leerlingen 

ingekocht zijn.  

 

 4.8.3 Behandeling 

Omdat (hoog)begaafde leerlingen over het algemeen verbaal sterk zijn, worden er bij deze groep leerlingen 

over het algemeen goede resultaten geboekt met cognitieve gedragstherapie of oplossingsgerichte therapie. 

Deze vormen van therapie zijn geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Soms hebben kinderen ook 

behoefte aan het leren omgaan met hun hooggevoeligheid of een asynchrone ontwikkeling. In Utrecht en 

omgeving zijn verschillende speltherapeuten, integratief kindertherapeuten of kindercoaches die zich verdiept 

hebben in de problematieken die soms gezien worden bij (hoog)begaafde leerlingen. De beste manier om een 

therapeut te vinden met een specialisatie op het gebied van (hoog)begaafdheid is via de landelijke 

ouderverenigingen, het ECHA-netwerk of via het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van de SLO.   

 

4.8.4 Arrangement 

In een enkel geval wordt voor een (hoog)begaafde leerling een arrangement aangevraagd bij het SWV. Vaak 

gaat het dan om leerlingen met hardnekkige problemen in de emotieregulatie, de mindset of de executieve 

functies. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met het SWV.  
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Nawoord 
 

In deze handreiking is getracht de leerkracht en intern begeleider zo veel mogelijk inzicht en handvatten te 

bieden voor het begeleiden en ondersteunen van (hoog)begaafde leerlingen. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat een aanpak voor (hoog)begaafde leerlingen altijd maatwerk is. De tips die in deze handreiking 

gegeven worden, kunnen daar waar nodig dan ook altijd aangepast worden op de individuele leerling. Daarbij is 

het belangrijk dat het aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen ingebed is in een totaalaanpak op school, 

waardoor de leerkracht zich gesteund voelt door reeds uitgezet beleid.  

 

Samenvattend zijn de belangrijkste kernpunten van deze handreiking (hoog)begaafdheid:  

 Werken aan (hoog)begaafdheid is een gezamenlijke aanpak en verantwoordelijkheid van leerling, ouder en 

school. 

 Het team zet een gezamenlijke aanpak neer voor de basisondersteuning, gebaseerd op een gedegen visie 

op wat zij vinden dat (hoog)begaafdheid is. 

 Wanneer het team een goed uitgewerkt en uitgevoerd programma in de basisondersteuning heeft, zullen 

er minder specifieke interventies en maatregelen op het niveau ‘steun waar nodig’ nodig zijn. 
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Opmerking bij de literatuur: 
In deze handreiking zijn geen directe bronvermeldingen opgenomen. Hiervoor is gekozen omdat deze 
handreiking een intern werkdocument betreft en de leesbaarheid door het opnemen van directe 
bronvermeldingen afneemt. De handreiking bevat echter een aantal fragmenten dat overgenomen is uit één 
van bovenstaande handboeken.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Nuttige websites 

Bijlage 2:  Scoringslijst menstekening Goodenough 

Bijlage 3: Ideeën voor verrijkende opdrachten voor groep 1 en 2 

Bijlage 4: Taxonomie van Bloom 

Bijlage 5: TASC-model 

Bijlage 6: Invulling leren leren, leren denken, leren leven in de plusklas 

Bijlage 7: Ideeën voor gesprekken met (hoog)begaafde leerlingen 

Bijlage 8: Mogelijke interventies bij problemen met de executieve functies 

Bijlage 9: Denkpatronen bij de mindset en mogelijke interventies 
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Bijlage 1: Nuttige websites 

 

Algemeen http://hoogbegaafd.startpagina.nl 
http://talentstimuleren.nl 
www.lich.nl 
 

Opleidingen/ 
cursussen 

www.novilo.nl/opleiding/ 
www.slimeducatief.nl/nl/cursussen/ 
www.ru.nl/cbo/leerkrachten/echa-opleiding-specialist-gifted-education/ 
www.sonedutraining.nl/son_nl/opleiding_tot_specialist_hoogbegaafdheid.php 
www.werkenstudie.hu.nl/TotaalAanbod/Specialist-Hoogbegaafdheid-en-
differentiatie?_ga=1.227533661.1562616292.1462031083 
 

Ouderverenigingen www.pharosnl.nl 
www.choochem.nl 
www.hintnederland.nl  
www.balansdigitaal.nl  
 

Signalerings-
instrumenten 

www.dhh-po.nl 
www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl  
http://www.schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/Opbrengsten_CfP_2013-
2014/Versnellingswijzer_-_DEF.pdf  
 
 

Checklist kwaliteit 
onderwijs 

www.slo.nl/primair/themas/opbrengstgericht/projecten/hbwijzer/ 

Leerlijnen en doelen www.leerlijnen.cedgroep.nl/po-sbo/leerlijnen-po-sbo.aspx 
http://talentstimuleren.nl/?file=498&m=1366799906&action=file.download 
www.schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/Opbrengsten _CfP_2013-
2014/Vaardigheden_Rubrics_Onderzoeken_en_Ontwerpen__VROO__.pdf 
 

Lesmaterialen en  
-ideeën 

http://talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/leermateriaal  
www.eduforce.nl/hoogbegaafdheid.html  
www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com 
www.mijneigenproject.nl 
www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ 
http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/1169-integratiematrix-bloom-
gardner 
http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/toolkit/Checklist__taxonomie_van_Bloom_.docx/  
www.samenwerkingsverband3006.nl/mind/denksleutels/ 
www.acadin.nl 
www.levelwerk.nl 
www.bureautalent.nl/nl/lesmateriaal/verrijkingsprojecten  
www.slimmespelletjes.nl 
www.spellenwinkel.com 
http://creativekidsconcepts.com/pittigeplustorens 
www.vierkantvoorwiskunde.nl 
www.fisme.science.uu.nl/rekenweb 
www.slo.nl/primair/publicaties/slimmetaal 
www.verrijkingsstof.nl 
http://www.schoolaanzet.nl/over-school-aan-zet/call-for-proposals/de-uitdager-van-de-maand-
activiteiten-van-excellente-leerlingen-leiden-tot-extra-opbrengsten-voor-de-hele-klas/  
 

Externe plusgroep/ 
vakantiekampen 

www.gelukkighb.nl 
www.plusklashouten.nl  
www.museumjeugduniversiteit.nl 
www.uu.nl/onderwijs/wetenschapsknooppunt/summerschool-junior 

http://hoogbegaafd.startpagina.nl/
http://www.slo.nl/primair/publicaties/slimmetaal
https://www.google.nl/url
https://www.youtube.com/watch
http://www.simbo.nl/
http://www.ru.nl/cbo/leerkrachten/echa-opleiding-specialist-gifted-education/
http://www.novilo.nl/opleiding/
http://www.coachkaarten.nl/?_ga=1.227533661.1562616292.1462031083
http://www.coachkaarten.nl/?_ga=1.227533661.1562616292.1462031083
https://www.google.nl/url
http://talentstimuleren.nl/
http://www.hintnederland.nl/
http://www.sonedutraining.nl/son_nl/opleiding_tot_specialist_hoogbegaafdheid.php
http://www.werkenstudie.hu.nl/TotaalAanbod/Specialist-Hoogbegaafdheid-en-differentiatie
https://www.youtube.com/watch
http://www.balansdigitaal.nl/
http://www.balansdigitaal.nl/
http://www.uu.nl/onderwijs/wetenschapsknooppunt/summerschool-junior
http://www.pharosnl.nl/
http://www.choochem.nl/?file=498&m=1366799906&action=file.download
http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
http://www.schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/Opbrengsten_CfP_2013-2014/Versnellingswijzer_-_DEF.pdf
http://www.dhh-po.nl/
http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/po-sbo/leerlijnen-po-sbo.aspx
http://talentstimuleren.nl/
http://www.lich.nl/
http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com/
http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com/
http://www.slimeducatief.nl/nl/cursussen/
http://www.samenwerkingsverband3006.nl/mind/denksleutels/
http://talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/leermateriaal
http://www.slo.nl/primair/themas/opbrengstgericht/projecten/hbwijzer/
http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/1169-integratiematrix-bloom-gardner
http://www.mijneigenproject.nl/
http://www.spellenwinkel.com/
http://www.acadin.nl/
http://www.eduforce.nl/hoogbegaafdheid.html
http://www.schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/Opbrengsten%20_CfP_2013-2014/Vaardigheden_Rubrics_Onderzoeken_en_Ontwerpen__VROO__.pdf
http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com/lerenleren.html
http://www.levelwerk.nl/
http://www.bureautalent.nl/nl/lesmateriaal/verrijkingsprojecten
http://www.bureautalent.nl/nl/lesmateriaal/verrijkingsprojecten
http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/toolkit/Checklist__taxonomie_van_Bloom_.docx/
http://www.fisme.science.uu.nl/rekenweb
http://creativekidsconcepts.com/pittigeplustorens
http://www.vierkantvoorwiskunde.nl/
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www.vierkantvoorwiskunde.nl 
www.simbo.nl  
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-scholieren/kinderuniversiteit/ 
 

Bijlage 2: Scoringslijst menstekening Goodenough 

Materiaal: Een potlood en een vel ongelinieerd papier. 

Opdracht: Teken eens een mens (niet vragen jezelf te tekenen i.v.m. perfectionisme, niet vragen een 
poppetje i.v.m. mogelijke opvatting dat je een koppoter vraagt).  

Aandachtspunten:  

Laat het de eigen tekening van de leerling zijn. Geef geen suggesties of hulp. Aanmoediging mag   
uiteraard wel.  
Op vragen antwoorden: “Doe het maar zoals het je het beste lijkt!” 

Aanwijzingen voor het nakijken: 

Voor ieder element van de tekening geeft men 1 punt tot een maximum van 52 punten. Halve punten 
worden niet gegeven. 

1   Hoofd 1 

2   Beide benen of één en profil 1 

3   Beide armen. De vingers alleen zijn niet voldoende, behalve wanneer er tussen deze en het 
lichaam een ruimte is vrijgelaten 

1 

4 a Romp, hetzij als een enkele lijn of in twee dimensies 1 

  b Lengte van de romp groter van afmeting dan de breedte 1 

  c Schouders duidelijk aangegeven 1 

5 a Armen en benen aan een willekeurig punt van de romp of aan hals bevestigd 1 

  b Armen en benen op de juiste hoogte van de romp bevestigd 1 

6 a Hals 1 

  b De omtrek van de hals vormt een voortzetting van die van hoofd, romp of beide armen 1 

7 a Een of beide ogen 1 

  b Neus 1 

  c Mond 1 

  d Neus en mond 1 

  e Neusgaten 1 

8 a Haren 1 

  b Haren beter weergegeven dan door een verbreding van het hoofd of een golvende lijn 1 

9 a Aanduiding van de kleren (knoop of hoed) 1 

  B Twee ondoorzichtige kledingstukken (hoed en broek bijvoorbeeld) 1 

  C Volledige ondoorzichtige kleding (mouwen, broekrand) 1 

  D Vier duidelijk te onderscheiden kledingstukken (hoed, broek, schoenen, vest, das) 1 

10 A Vak- of uniformkleding zonder fouten 1 

  B Vingers aan beide handen of aan de zichtbare hand 1 

  C De verhouding tussen de lengte en breedte van de vingers is juist. De vingers wijken niet 
uiteen 

1 

  D De duim is van de overige vingers te onderscheiden door stand en lengte 1 

11 A Een of meer gewrichten van de armen aangegeven 1 

http://www.schoolaanzet.nl/over-school-aan-zet/call-for-proposals/de-uitdager-van-de-maand-activiteiten-van-excellente-leerlingen-leiden-tot-extra-opbrengsten-voor-de-hele-klas/
http://www.slimmespelletjes.nl/
http://www.verrijkingsstof.nl/
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Puntenschaal 

Leeftijd 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Punten 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 

 

  

  B Een of meer gewrichten van de benen aangegeven 1 

12 A Afmeting van het hoofd niet groter dan de helft en niet kleiner dan 1/10 van de romp 1 

  B Lengte van de armen niet tot aan de knieën reikend 1 

  C Lengte van de benen niet kleiner dan die van de romp en niet groter dan tweemaal de 
lengte van de romp 

1 

  D De lengte van de voeten is groter dan de hoogte. Zij bedraagt minder dan 1/3 van de lengte 
van het been en meer dan 1/10 van de totale lengte van het been 

1 

  E Beide benen en armen hebben twee dimensies 1 

13   Hiel 1 

14 A Uitdrukking van de motorische coördinatie in de lijnen van de omtrek 1 

  B Idem in die van de gewrichten 1 

  C Idem in die van de omtrek van het hoofd 1 

  D Idem in die van de omtrek van de romp 1 

  E Idem in de omtrek van benen en armen 1 

  F Idem in de symmetrie van het gelaat 1 

15 A Oren 1 

  B Juiste stand en afmeting van de oren 1 

16 A Details van de ogen. Wenkbrauwen, oogharen of beide 1 

  B Pupillen aangegeven 1 

  C Afmetingen van de ogen. Lengte groter dan hoogte 1 

  D De blikrichting van het oog komt in de plaatsing van de pupil in het en profile weergegeven 
gelaat of in de vorm van het oog (cirkelsector) uit 

1 

17 A Kin en voorhoofd aangegeven 1 

  B Kin duidelijk van de onderlip gescheiden 1 

18 A Hoofd, romp en voeten en profile. Eén fout wordt door de vingers gezien 1 

  B Foutloos profiel 1 

 

Het aantal punten, dat door optelling is verkregen, wordt vergeleken met de onderstaande puntenschaal, 

waarin voor iedere leeftijd het vereiste puntental is aangegeven. 
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Bijlage 3: Ideeën voor verrijkende opdrachten voor groep 1 en 2 
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met verschillende ontwikkelingsgebieden. Bij deze ontwikkelingsgebieden zijn 

in de meeste gevallen leerdoelen of mijlpalen vastgesteld, die soms gerelateerd zijn aan een kleutervolgsysteem 

zoals Kijk, Bosos of OVM. De leerkracht heeft per leerdoel de ‘normale’ ontwikkelingslijn voor ogen en is in staat 

daarbij passende leeractiviteiten aan te bieden. In sommige gevallen heeft de leerling bij één of meerdere 

gebieden de leerdoelen van eind groep 2 (ruimschoots) bereikt. In dat geval is het belangrijk dat de leerkracht de 

kalenderleeftijd van de leerling ondergeschikt maakt aan zijn ontwikkelingsbehoefte en –niveau.  

 

Om voor kleuters te compacten, worden de volgende stappen gezet:  

• Stel per ontwikkelingsgebied het ontwikkelingsniveau van de leerling vast.  

• Bekijk welke ontwikkelingsgebieden nog gestimuleerd kunnen worden met regulier kleutermateriaal, en waar 
de leerling meer nodig heeft.  

• Wanneer de leerling bepaalde doelen inmiddels bereikt heeft, worden activiteiten beneden dit niveau niet 
meer aangeboden.  

• Zoek per ontwikkelingsgebied altijd naar de zone van de naaste ontwikkeling. Bedenk hierbij dat bij de leerling 
met een ontwikkelingsvoorsprong de leerstappen vaak wat groter zijn.  

• Probeer per ontwikkelingsgebied waar de einddoelen van groep 2 bereikt zijn, een individuele leerlijn voor 
deze leerling op te stellen. Hierdoor blijft gewerkt worden met bepaalde leerdoelen, en wordt voorkomen dat 
de verrijking een soort ‘bezigheidstherapie’ wordt.  

• Voor scholen die met ‘Kijk’ werken: het boek ‘compact en rijk’ (uitgeverij Bazalt) biedt een uitbreiding op de 
leerdoelen per ontwikkelingsgebied.  

 

Vaak kunnen in groep 1 en 2 verrijkende opdrachten met bestaande materialen aangeboden worden. Dit vereist 

van de leerkracht wel de nodige creativiteit en het vermogen om buiten bestaande kaders te denken. Bovendien is 

het belangrijk om te beseffen dat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in hun cognitieve ontwikkeling wel 

verder zijn dan de gemiddelde kleuter, maar niet per se eerder toe zijn aan het werken aan een tafeltje. Blijf dus 

aansluiten bij de verschillende werkvormen die in groep 1-2 onderscheiden worden: het kringgesprek, het werken 

met ontwikkelingsmateriaal en het werken in hoeken. Probeer te vermijden dat deze leerlingen alleen nog maar 

werkbladen moeten maken.  

 

Ter inspiratie hierbij een aantal voorbeelden van verrijkende opdrachten binnen het bestaande onderwijsaanbod 

van kleuters. Deze ideeën zijn gebaseerd op diverse boeken en artikelen van E. van Gerven en eigen ervaringen. 

 

Ontwikkelingsgebied ‘taal/beginnende geletterdheid’  

• Vragen stellen die niet zozeer gericht zijn op reproductie van kennis, maar meer gericht op het ontdekken van 
nieuwe kennis en het beredeneren van gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: wat zie/hoor je? Heb je dat al eens 
vaker gezien? Waar lijkt het op? Wat zou er gebeuren als? Wat moet je doen om? Wat zou je doen als jij? Etc. 
Doorvragen is hierbij erg belangrijk.  

• Stimuleer het schrijven bij een tekening: laat de leerling woordjes schrijven bij dat wat hij getekend heeft. 

• Een uitbreiding hierop: bekijk prentenboeken, bedenk vervolgens zelf een verhaal, maak hier tekeningen bij en 
zet hier woorden of zinnen bij. Bind het mooi in en laat de leerling zijn boek zo mogelijk zelf presenteren.  

• Accepteer dat sommige leerrlingen zichzelf leren lezen in groep 1 of 2, en zorg voor mogelijkheden om te 
lezen in de groep in de vorm van bijvoorbeeld een boekjeshoek (gevuld met kijkboeken, prentenboeken, 
informatieve boeken, leesboekjes etc). Zorg dat je de leerling de boodschap meegeeft dat wat hij doet, prima 
is. Ook al kunnen de meeste andere leerlingen het nog niet.  

• In de boekjeshoek kun je ook tijdschriften leggen waar leerlingen in mogen knippen. Ze kunnen dan woordjes 
uitknippen waarmee ze zelf zinnetjes maken.  

• Laat de leerling (of in tweetallen) werken met stempelletters, flanelbordletters of ander materiaal. Geef ze de 
opdracht om zo veel mogelijk woorden met een bepaalde letter te maken.  

 

 

 

 



 

handreiking (hoog)begaafdheid              
SWV Utrecht PO 46 

 

Ontwikkelingsgebied ‘rekenen/beginnende gecijferdheid’ 

• Maak een ‘hondedrol’ (honderdrol) met de leerling, eventueel uitbreiden naar duizendrol of verder. Gebruik 
hiervoor rekenpapier met grote ruiten. Knip deze in stroken en plak deze aan elkaar. De leerling begint met 1 
en telt/nummert zo verder. Belangrijk: eenheden onder eenheden, tientallen onder tientallen, honderdtallen 
onder honderdtallen etc. De leerling leert hiermee direct de structuur van getallen te herkennen.  

• Vervolgens kan de link gelegd worden naar het honderdveld (ook als materiaal bij Rolf verkrijgbaar).  

• De hondedrol kan ook gemaakt worden met Romeinse cijfers. Hiervoor is eerst oriëntatie op de structuur van 
de Romeinse cijfers belangrijk. 

• Sommetjes laten maken met ontwikkelingsmateriaal dat eigenlijk gericht is op het leren tellen.   

• Splitsen met behulp van de kralenplank: span een elastiek over het midden van een vierkante kralenplank. 
Laat de leerling met een andere kleur links en rechts samen een bepaald aantal vormen.  

• Met diverse materialen kun je rekenopdrachten meegeven. Een voorbeeld: met vertiblocs kun je opdrachten 
geven als: gebruik precies evenveel gele blokjes als de rode en blauwe blokjes samen.  

 

Ontwikkelingsgebied ‘sociaal-emotioneel’ 

• Het samenwerken met ontwikkelingsgelijken is voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong erg belangrijk. 
Probeer alle genoemde verrijkingsopdrachten dus zo vaak mogelijk in tweetallen of een groepje aan te bieden. 

• Diverse spelletjes waarbij samengewerkt moet worden, bijvoorbeeld met een kralenplank, een 
stippendobbelsteen en een kleurendobbelsteen. De leerling gooit een aantal en een kleur. Verschillende 
variaties:  
o De leerling legt het aantal kralen in de juiste kleur op de plank en mag ze vrij neerleggen (eenvoudig 

niveau). 
o De leerling legt het aantal kralen in de juiste kleur in een groepje bij elkaar, waarbij op het eind zo min 

mogelijk pinnetjes over mogen zijn (gemiddeld niveau).  
o De leerling legt het aantal kralen in de juiste kleur in een groepje bij elkaar, waarbij de opdracht gegeven 

wordt dat de kralen alleen kralen van dezelfde kleur mogen raken. Laat ook nu weer zo min mogelijk 
pinnetjes over (moeilijk niveau).  

• Geef één leerling een (abstracte) tekening (bijvoorbeeld een vierkant met op de linkerbovenhoek een cirkel en 
rechtsonder een driehoek, en laat deze leerling achter de rug van de andere leerling zitten, en de tekening 
omschrijven. De tweede leerling probeert aan de hand van de omschrijving de tekening zo goed mogelijk na te 
tekenen.  

• Werk met een kleine ‘denkkring’ waarbij leerlingen met elkaar ingaan op dingen die hen bezig houden. 
Voorbeeld van een gespreksonderwerp: ‘als je ruzie hebt met je vriendje, is hij dan nog wel je vriendje?’. 
Boekjes gericht op filosoferen met kinderen kunnen behulpzaam zijn bij het bedenken van 
gespreksonderwerpen.  

• Hang in de hoeken kaartjes van bepaalde rollen die leerlingen moeten spelen. De leerlingen hangen de 
desbetreffende kaart om hun nek en spelen deze rol. Bijv. bij een winkelhoek: klant, vakkenvuller, caissière, 
eigenaar. Dit verhoogt de interactie tussen leerlingen.  

 

Ontwikkelingsgebied ‘speel- en werkgedrag’  

• Opdrachten gericht op de concentratie en het geheugen: van materiaal waarbij normaal gesproken twee 
plaatjes bij elkaar gezocht moeten worden (bijvoorbeeld een portemonnee en geld) een memory maken. 
Wanneer dit goed gaat, kan dit uitgebreid worden naar materiaal waarbij normaal gesproken drie plaatjes bij 
elkaar gezocht moeten worden. Bijvoorbeeld ‘Mini Combi’ van Rolf.  

 

Ontwikkelingsgebied ‘motorische ontwikkeling’  

• Splitsen met behulp van de kralenplank: span een elastiek over het midden van een vierkante kralenplank. 
Laat de leerling met een andere kleur links en rechts samen een bepaald aantal vormen.  

• Wanneer de leerling een hekel heeft aan knippen: laat het een functionele activiteit binnen een andere 
activiteit worden. Dus bijvoorbeeld sommenkaartjes of woordkaartjes knippen.  

• Knippen kan ook gestimuleerd worden in het kader van een bepaald thema, bijvoorbeeld dierendag. 
Gemiddelde kleuters prikken, knippen, plakken en kleuren dieren. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 
krijgen de opdracht uit tijdschriften zo veel mogelijk dieren te knippen. Vervolgens moeten ze deze opplakken 
in twee of meer categorieën, die aangereikt of van tevoren aangeboden kunnen worden. Voorbeelden: dieren 
in de zee en dieren in het oerwoud; lichte en zware dieren etc. Eventueel kun je de namen van de dieren erbij 
laten schrijven of op de computer laten typen, printen en erbij plakken.  
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• Bij knutselopdrachten de eigen ideeën van leerlingen meer centraal stellen. Bijvoorbeeld bij de lente: op welke 
wijze kunnen we een bloem maken? Maak hiervan een werkgesprek.  

• Wanneer een leerling perfectionistisch is en niet graag tekent, kun je dit stimuleren door met deze leerling 
abstracte kunst te verkennen, en hem abstracte tekeningen te laten maken. Schilderijen van Mondriaan, 
Corneille of Appel zijn hierbij goed te gebruiken.  

• Vouwen: werk eens van achter naar voren: biedt de leerling een vouwwerkje aan, vraag hem het te 
ontvouwen en uit te zoeken welke vouwen gemaakt zijn om dit vouwsel te kunnen maken. Laat de leerling het 
vouwwerk nu zelf namaken.  

• Origami-opdrachten aanbieden.  
 

Ontwikkelingsgebied ‘wereldverkenning’   

• Richt een ontdekhoek in aan de hand van een bepaald thema, waar leerlingen vrij kunnen experimenteren. 
Thema’s kunnen zijn: magneten, lucht, geluid, het weer.  

• In de zand-/watertafel kun je allerlei opdrachten doen met drijven en zinken: bijvoorbeeld dijken bouwen met 
zandzakjes en kiezels, plattegronden nabouwen.  

• ‘Vraag maar raak’-uurtje: leerlingen mogen vragen stellen over dat wat hen bezig houdt. Samen bepaal je met 
welke vraag je aan de slag gaat. Bedenk samen hoe je het antwoord op deze vraag kunt vinden, wie wat gaat 
doen, hoe de taken verdeeld worden, hoe iedereen van elkaars bevindingen op de hoogte gehouden wordt en 
hoe je het antwoord op de vraag gaat presenteren. Bijvoorbeeld met een plek aan de muur waar foto’s, 
tekeningen etc. opgehangen kunnen worden. 

 

Ontwikkelingsgebied ‘ruimtelijk inzicht en waarnemingsvermogen’ 

• Met materiaal zoals mozaïeksteentjes of hamertje tik kun je de leerling allerlei opdrachten geven. 
Bijvoorbeeld: maak een figuur dat links en rechts symmetrisch van elkaar is, maak met een x-aantal stukjes 
een bepaalde vorm (de leerling moet hierbij ontdekken dat je van twee driehoeken een vierkant kunt maken).  

• Met bijvoorbeeld mozaïek of een kralenplank kan ook de opdracht gegeven worden een figuur in spiegelbeeld 
te leggen. Eventueel kan de leerling hiervoor in eerste instantie een spiegeltje gebruiken.  

• Bekijk eerst foto’s en/of afbeeldingen van verschillende bruggen. Laat de leerling twee bruggen bouwen met 
verschillende materialen. De bruggen moeten even lang zijn. Welke brug kan het meeste gewicht dragen?  

• Geef de leerling de opdracht om in de bouwhoek met bijvoorbeeld 40 blokken een toren te bouwen die zo 
hoog mogelijk is. Bij welke manier van bouwen valt de toren snel om? Wanneer is de toren het stevigst? Hoe 
komt dat?  

• Laat de leerling een foto opzoeken van een gebouw of een ding dat hij na wil bouwen, bijvoorbeeld een brug, 
een speeltoestel, een machine, een kasteel of een oude toegangspoort en laat hem dit zo goed mogelijk 
nabouwen. Je kunt dit ook doen met het nabouwen van ledematen, bijv. een knie of een elleboog. Bepaal 
samen welk materiaal hiervoor het meest geschikt zou zijn.  

• Omgekeerd kan ook: laat de leerling van een zelfverzonnen bouwwerk een bouwtekening maken, zodat 
andere leerlingen het weer na kunnen bouwen. Dit kan natuurlijk ook bij een zelfontworpen mozaïek.   

• Geef een opdracht mee bij het maken van een bepaald bouwwerk, bijvoorbeeld aan de hand van een verhaal. 
Een voorbeeld: een olifant en een nijlpaard wandelen door de dierentuin. De olifant valt in een sloot en komt 
er niet meer uit. Maak een apparaat waarmee de dierenverzorgers de olifant weer uit de sloot kunnen halen. 
Zorg bij een dergelijke opdracht voor een rijke variatie aan bouwmaterialen, aangevuld met stukken touw, 
lapjes stof, en ander kosteloos materiaal.  

• Bij materialen waarbij normaal gesproken twee of meer afbeeldingen bij elkaar gezocht moeten worden (bijv. 
Mini Combi van Rolf) de opdracht geven om zelf een extra bijbehorend kaartje te maken. Variant hierop: zelf 
een aantal combinaties verzinnen. Deze opdracht kan overigens bij heel veel ontwikkelingsmaterialen gegeven 
worden.  
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Bijlage 4: Taxonomie van Bloom 
 

 Denkniveau Bekwaamheidseis Uitingsvorm Mogelijke vragen Lesvoorbeeld ‘je 
eigen land’ 

Reproductieve vaardigheden 

Kennis Kennis is herinneren. 
Leerlingen zeggen dat 
ze iets weten als ze 
het zich kunnen 
herinneren om het 
vervolgens te 
vertellen of op te 
schrijven. 

Het reproduceren 
van het geleerde. 
Kennis van data, 
gebeurtenissen, 
plaatsen. 
Kennis van gangbare 
ideeën. 
Eigen maken van 
kennis over een 
onderwerp. 
 

Definieer, vertel, 
beschrijf, 
identificeer, toon, 
verzamel, 
onderzoek, 
benoem, wie, 
wanneer, waarom.  

Maak een kaart van 
jouw land met daarop 
de belangrijkste 
steden, regio’s, 
bergen, rivieren.   

Begrip/inzicht Begrip wil zeggen dat 
leerlingen de kennis in 
eigen woorden 
kunnen vertellen.  

Door iets na te 
vertellen, de 
kernpunten eruit te 
halen of het maken 
van een 
samenvatting 
kunnen leerlingen 
laten zien of ze 
informatie, 
betekenissen 
begrepen hebben en 
deze kunnen 
interpreteren, 
vergelijken of 
kunnen groeperen.  

Tekening, diagram, 
leg uit, vat samen, 
beschrijf, 
interpreteer, geef 
tegenvoorbeeld, 
voorspel, associeer, 
onderscheid, maak 
schatting, 
differentieer, breid 
uit. 

Maak een 
samenvatting van de 
geschiedenis van je 
land en stel hierbij 
een tijdlijn op.  

Toepassing  Toepassen betekent 
dat de leerlingen wat 
ze geleerd hebben, 
kunnen toepassen 
vanuit de ene context 
naar de andere. Ook 
het weten wanneer ze 
moeten kiezen wat ze 
van het geleerde 
kunnen gebruiken, 
hoort hierbij.  

Gebruik de 
informatie, 
gebruik strategieën, 
concepten,  
los problemen op 
met geleerde 
vaardigheden en/of 
kennis. 
  

Demonstreer, 
bouw, gebruik, pas 
toe, bereken, maak 
af, illustreer, toon 
aan, los op, bekijk, 
wijzig, relateer, 
verander, 
classificeer, ontdek.  

Beschrijf het voedsel 
in je land. Vertel over 
de verschillende 
soorten, waarom die 
er zijn en geef 
voorbeelden op een 
poster. Geef een paar 
recepten die 
gebruikelijk zijn in je 
land.  
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Productieve vaardigheden 

 Analyse  Analyse betekent 
dat de leerlingen 
begrijpen dat dingen 
uit verschillende 
onderdelen bestaan, 
en zodoende dat de 
onderdelen apart 
bestudeerd kunnen 
worden en de 
onderlinge relatie 
bekeken kan 
worden.  

Vergelijken, 
categoriseren, 
meningen en motieven 
herkennen: 
  - ontdek patronen. 
  - deel op in 

onderdelen. 
  - herken verborgen 

bedoelingen of 
betekenissen. 

 

Onderzoek, 
analyseer, splits, 
geef rangorde, 
verklaar, verbind, 
classificeer, 
verdeel, vergelijk, 
selecteer, 
verklaar.  

Onderzoek speciale 
feestdagen in je land. 
Maak een pagina over 
elke speciale dag met 
daarop de naam van de 
dag, de datum en de 
reden van de viering.  

Evaluatie Evaluatie geeft 
leerlingen de 
gelegenheid te 
beoordelen wat ze 
bedacht hebben. 
 
 

Uitproberen of het 
ontwerp werkt of nut 
heeft:  

- vergelijk en maak 
onderscheid 
tussen ideeën. 

- zoek waarden die 
deze theorie 
bevestigen. 

- maak keuzes 
gebaseerd op 
argumentatie. 

- verifieer je 
gegevens. 

- herken 
subjectiviteit. 

 

Beoordeel, geef 
standpunt, geef 
prioriteit aan,   
onderzoek, 
besluit, geef 
rangorde aan, 
waardeer, test, 
meet, beveel aan, 
overtuig, 
selecteer, 
beoordeel, 
verklaar, 
onderscheid, 
ondersteun, 
concludeer, 
vergelijk, vat 
samen. 
 
 

Onderzoek de 
toeristische 
mogelijkheden in je land 
en schrijf een folder 
waarmee je toeristen 
naar je land wilt trekken. 
 
 

Synthese Synthese is de 
meest complexe 
manier van denken. 
Het gaat hier om het 
creëren van 
originele gedachten, 
ideeën of 
producten. Ook het 
combineren van 
gedeelten van oude 
ideeën om zo tot 
iets nieuws te 
komen is 
synthetiseren. 

Herverdelen van 
afzonderlijke delen is 
een manier om 
leerlingen te laten 
synthetiseren:  

- gebruik oude 
ideeën om nieuwe 
te maken.  

- generaliseer op 
basis van gegeven 
feiten.  

- geef relatie aan 
tussen 
verschillende 
gebieden of 
onderdelen.  

- voorspel, trek 
conclusies. 

 

Ontwerp, 
voorspel,  
combineer, 
integreer, pas aan, 
herschik, vervang, 
plan, maak nieuw, 
ontwerp, verzin, 
wat als?, 
componeer, 
formuleer, bereid 
voor, generaliseer, 
herschrijf. 

Ontwerp een nieuwe 
feestdag. Kies een naam, 
reden voor de dag, 
maand en hoe het 
gevierd gaat worden. 
Geef aan waarom je dat 
hebt gekozen, hoe het 
bij het land past. 
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Bijlage 5: TASC-model 
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Bijlage 6: Invulling leren leren, leren denken, leren leven in de plusklas 
Bij het formuleren van specifieke leerdoelen is het van belang dat de onderwijsbehoeften van de leerling 

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

algemene onderwijsbehoeften van (hoog)begaafden als uitgangspunt worden genomen. Deze algemene 

onderwijsbehoeften worden vaak als volgt omschreven:  

1. Leren leren. 

2. Leren denken. 

3. Leren (voor het) leven.  

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

  

Ad. 1  Leren leren 

Bij het ‘leren leren’ staan de werkhouding, het werken volgens plan en de manieren van leren centraal. Met dit 

laatste wordt onder meer het hanteren van leer- en aanpakstrategieën en het doorzetten wanneer een 

opdracht moeilijk is, bedoeld. Goed om te weten hierbij is dat het aanbod van de reguliere onderwijsmethoden 

op de basisschool in belangrijke mate gericht is op de gemiddelde leerling, met soms een kleine aanpassing 

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

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

beheersen, of met weinig inspanning vlot zullen beheersen. Op de lange duur kan dit gevolgen hebben voor 

deze groep. Denk bijvoorbeeld aan faalangst, perfectionisme, onderpresteren, motivatieproblemen en het 

verliezen van vaardigheden om leerstrategieën toe te passen.  

 

Voorbeelden van doelstellingen bij onderwijsbehoefte ‘leren leren’:  

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

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

• Leren structureren van taken. 

• Het kunnen aannemen van een juiste werkhouding. 

• Het kunnen formuleren van eigen leerdoelen. 

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

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

• Feedback kunnen geven en ontvangen.  

• Eisen aan werkverzorging. 

Voorbeelden van plusklasactiviteiten ter ondersteuning van deze leerdoelen:  

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

een activiteit of project (bijvoorbeeld met behulp van het TASC-model), agendatraining, het opzetten van en 

werken met een mindmap, het evalueren van eigen werkproces en presenteren van eigen werk, en het spelen 

van strategische denkspellen. 

 

Ad. 2  Leren denken 

Bij het ‘leren denken’ staat naast het beroep doen op het analytisch en kritisch denkvermogen ook het 

stimuleren van het creatief denkvermogen van (hoog)begaafde leerlingen centraal. In vrijwel alle theorieën 

rondom hoogbegaafdheid wordt aangenomen dat (hoog)begaafde leerlingen over dit vermogen beschikken. 

Dit kan verklaard worden uit de aanname dat de hersenen van hoogbegaafde leerlingen deels anders 

functioneren dan die van gemiddelde en zwakke leerlingen. Bij hoogbegaafden is de frontale kwab, die gebruikt 

wordt bij het creatief oplossen van problemen, meer ontwikkeld en wordt ook bij voorkeur gebruikt. Bij 

leerlingen met een gemiddelde of zwakke intelligentie is juist de pariëtale en temporale kwab meer 

ontwikkeld. Deze hersengebieden zijn vooral nodig bij het oplossen van taken met een eenduidig antwoord. 

Verder wordt aangenomen dat begaafde leerlingen –alhoewel ze van nature niet op deze manier denken- wel 

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

een beroep doen op hogere denkvaardigheden wordt het creatief denkvermogen gestimuleerd. Goed om te 

weten hierbij is dat het regulier onderwijsaanbod over het algemeen gebaseerd op lagere denkvaardigheden 
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zoals reproduceren, begrijpen en toepassen (bottom-up). De Taxonomie van Bloom geeft uitleg over type 

vraagstellingen waarbij een beroep gedaan wordt op lagere denkvaardigheden en vraagstellingen die zich 

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

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

wordt op deze hogere denkvaardigheden, om hiermee het leren denken te stimuleren.   

 

Voorbeelden van doelstellingen bij onderwijsbehoefte ‘leren denken’:  

• Uitdagende lesstof aanbieden, dat buiten het normale patroon van het onderwijsaanbod valt.  

• De leerling laten experimenteren met verschillende materialen of opdrachten die geformuleerd zijn vanuit 

een probleemstelling.  

• Leren om zelfontdekkend te werken.   

• Het leren aanspreken van hogere denkvaardigheden.  

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

Voorbeelden van plusklasactiviteiten ter ondersteuning van deze leerdoelen:  

Filosofie, werken aan thema’s of onderzoeksprojecten, techniek, kunstgeschiedenis, een vreemde taal (bijv. 

Spaans, Chinees), speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld lesmateriaal (ook vanuit het voortgezet onderwijs), 

uitdagend spelmateriaal. 

 

Ad. 3  Leren (voor het) leven  

Bij het ‘leren (voor het) leven’ spelen twee aspecten een rol: de omgang met anderen en inzicht in jezelf. Bij dit 

laatste is niet alleen de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, maar ook de motivatie om te leren en de wil 

om jezelf verder te ontwikkelen belangrijk. Bij het ontwikkelen van het zelfbeeld is het goed om te weten dat 

de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind wordt gestimuleerd in relatie tot de omgeving. Om te 

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

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

heeft zich te spiegelen aan ontwikkelingsgelijken, loopt hij het risico op het ontwikkelen van een scheef 

zelfbeeld. Door het contact met peers leren deze leerlingen zichzelf beter te begrijpen en te accepteren. Een 

positief zelfbeeld zal daarnaast gevoed worden door succeservaringen die toegeschreven worden aan eigen 

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

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

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

 

Voorbeelden van doelstellingen bij onderwijsbehoefte ‘leren (voor het) leven’:  

• Samenwerking met andere leerlingen en de moeilijkheden die daarbij horen (zoals het leren uitpraten van 

meningsverschillen en het bedenken van oplossingen).   

• Leren (te durven) beargumenteren van standpunten. 

• Leren waardering te krijgen én te geven. 

• Leren omgaan met winnen en verliezen.  

• Leren omgaan met je zwakke en sterke eigenschappen. 

• Leren omgaan met gevoelens als faalangst en perfectionisme.    

• Leren beseffen dat je je anders kunt voelen vanwege je cognitieve mogelijkheden en dat dit niet verkeerd 

is.  

Voorbeelden van plusklasactiviteiten ter ondersteuning van deze leerdoelen:  

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

samenwerken, uitvoeren van praktische vaardigheden zoals het organiseren van excursies, tentoonstellingen 

etc.  
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Bijlage 7: Ideeën voor gesprekken met (hoog)begaafde leerlingen 
 

Gevoelens/emoties 

Emotieladder 
 

Doel: emotieherkenning. 
Teken op papier, of maak van karton, een soort ladder waarop van beneden naar boven 
een aantal in heftigheid oplopende emoties staan. Teken hierbij eventueel plaatjes om 
het te visualiseren. Bespreek op vaste momenten, of wanneer de leerling rustig is, aan 
de hand van de emotieladder hoe de leerling zich gevoeld heeft.   

Gevoelsdagboek Doel: gevoelens in kaart brengen. 
Maak een dagboekje voor de hele week, waarbij je een aantal gevoelens noteert, 
bijvoorbeeld: vrij, boos, eenzaam, gelukkig, gespannen, normaal, rustig, verdrietig, 
vrolijk, onzeker, sterk, bang, blij. Teken daarachter een aantal vakjes of een lijn. Laat de 
leerling dagelijks noteren hoe het zich die dag gevoeld heeft, en bespreek na in welke 
situaties dit was.  

Praten met 
poppen 

Doel: gevoelens verwoorden. 
Aan de hand van poppen die een bepaald gevoel vertegenwoordigen, kunnen 
leerlingen in spelvorm een situatie naspelen, en hierbij hun gevoelens onder woorden 
proberen te brengen. Toverstokjes kunnen hierbij behulpzaam zijn om anders tegen 
een situatie aan te kijken.  

Ladder van erg Doel: inschatten ernst van de situatie. 
Teken een ladder met een aantal treden. Maak daarbij een indeling van heftigheid van 
de situatie in neutrale bewoordingen, met daaraan gekoppeld het gedrag dat daarbij 
hoort. Bijv. ‘niet zo erg -> schouders ophalen/diep zuchten en doorgaan’.  Bespreek 
vervolgens met de leerling vooraf een aantal situaties en plaats deze op de ‘ladder van 
erg’.  
Zet de ladder daarna in bij een lastige situatie, waarbij je samen kijkt waar deze situatie 
op de ‘ladder van erg’ staat, en of de reactie van de leerling passend was.   

Socratische 
vragen 

Doel: ‘wortels’ bloot leggen die aan gedachten ten grondslag liggen.  
Basisvragen:  

• Wat is daar zo erg aan?  

• Wat zegt deze situatie over jou?  

• Wat zegt deze situatie over anderen?  
Om nieuwe opvattingen te creëren, ga je vragen stellen in de trant van:  

• Hoe zou jij willen dat jijzelf was?  

• Hoe zou jij willen dat de anderen waren?  

• Wat zou je tegen een vriend(in) zeggen als die zo dacht/voelde zoals jij? 

Diepste 
gevoelens 

Doel: ‘wortels’ bloot leggen die aan gedachten/angsten ten grondslag liggen.  
Basisvraag: waar ben je bang voor?  
Vervolgens: stel dat dat zou gebeuren, wat dan? En als dat dan weer gebeurt, wat dan? 
Etc. Net zolang totdat de leerling niet verder komt. Dan zit je waarschijnlijk bij de 
wortels van de angst.  

 

 

Schoolbeleving en zelfinzicht 

Model van Talent 
Ontwikkeling 

Doel: inzicht krijgen in beleving omgevings- en persoonlijke factoren die meespelen in 
het komen tot resultaten die passend zijn bij het intelligentieniveau (aansluitend op het 
Multifactorenmodel van Heller, zie hoofdstuk 1.1).  
Gebruik het schema zoals hieronder is weergegeven. Leg het schema uit: “je hebt 
aanleg om goed te leren, maar om ook goede cijfers te halen, is er een heleboel meer 
nodig. Je omgeving is belangrijk, maar ook eigenschappen die bij jezelf horen. We gaan 
nu samen bespreken hoe jij tegen al deze dingen aankijkt”. Vervolgens bespreek je 
eerst de punten die horen bij ‘de kracht van je omgeving’ en daarna de punten die 
horen bij ‘de kracht in jezelf’.  

Wereldbol/ 
voetbal 

Doel: inzicht krijgen in schoolbeleving. 
Teken een bol/bal met allerlei vakjes, en zet daarin zo veel mogelijk (schoolse) situaties. 
Laat één vakje open: hier kan de leerling zelf nog een ontbrekende situatie noteren. 
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Laat de leerling vervolgens de vakjes inkleuren met een aantal verschillende kleurtjes, 
die allemaal voor een beleving staan: heel leuk, fijn, gewoon, vervelend, heel vervelend.  
Bespreek de tekening na, waarbij je de leerling om een toelichting vraagt bij opvallende 
gevoelens bij een situatie. 

In 
standhoudende 
factoren  

Doel: in stand houdende factoren bepalen. 
Bekijk samen met ouders, en eventueel de leerling, wat bepaald gedrag in een bepaalde 
situatie in stand houdt. Bepaal eerst een concrete situatie en vervolgens het concrete 
gedrag dat de leerling laat zien. Denk zo breed mogelijk: wat zou dit gedrag de leerling 
opleveren? Probeer hier zo breed mogelijk te kijken.  

W-vragen Doel: inzicht krijgen in de situatie. 
Gebruik zo veel mogelijk vragen met wie, wat, waar, wanneer en waarom. 

Knappe-dingen 
boek 

Doel: zelfbeeld verbeteren. 
Maak samen met de leerling een boekje, waarin je geregeld minimaal één ding noteert 
dat je ‘knap’ vond van de leerling. Probeer hierbij zo veel mogelijk naar vaardigheden te 
kijken, en niet naar producten. Dit in verband met de mindset (zie hoofdstuk 4.2). Laat 
ook de leerling waar mogelijk dagelijks iets in het boekje noteren of tekenen, en geef 
dit boekje regelmatig ter inzage mee naar huis, zodat ouders thuis hier ook positief over 
kunnen spreken met het kind.  

Complimenten-
ladder 

Doel: zelfbeeld verbeteren. 
Maak een strook papier, waarop gedurende de dag of de week complimenten 
genoteerd kunnen worden.  

Vragen naar 
uitzonderingen 

Doel: zoeken naar mogelijke oplossingen. 
Alle problemen hebben uitzonderingen. Uitzonderingen zijn de keren dat het 
probleem/de emotie had kunnen optreden, maar dat op de één of andere manier niet 
deed. Ga met de leerling op zoek naar deze uitzonderingen, en ga na waarom het op 
dat moment niet gebeurde. Ga vervolgens na hoe dit verder uitgebouwd kan worden.  

Coping-vragen Doel: zoeken naar mogelijke oplossingen 
Bij coping-vragen kijk je samen met de leerling hoe het om kan gaan met spannende en 
moeilijke gebeurtenissen. Stel vragen als: wat helpt jou om door deze spannende 
situatie heen te komen? Sommige leerlingen geven op, hoe lukt het jou om door te 
gaan? Wat gaat er beter, ook al is het maar een klein beetje? (opmerking: bij een 
antwoord als ‘niets is veranderd’ kun je een compliment geven en vragen hoe het 
gelukt is om het niet erger te laten worden).  

 

 

Doelen stellen 

Schaalvraag Teken een schaal van 0 tot 10, en bespreek waar de leerling met betrekking tot het 
punt waar je met deze leerling over in gesprek wil, vindt dat het staat. Welk cijfer geeft 
hij zichzelf? Waarom al een .. en geen 1 of een 0? Wat gaat dus al goed? Hoe ziet een 
10 eruit (ideale situatie)? Hoe ziet het gedrag eruit wanneer de leerling één stapje 
verder zou zijn op de schaal? Wat heeft de leerling daarvoor nodig? Hoe kan de 
leerkracht hem daar zo goed mogelijk bij helpen?  

Rubrics Bespreek bepaald concreet gedrag dat je wilt veranderen. Maak een schema van 1 t/m 
4. Laat de leerling het bijbehorende gedrag beschrijven. Bij 1: je kent vast wel kinderen 
die dit heel lastig vinden. Hoe ziet het gedrag er dan uit? Bij 4: je kent ook vast kinderen 
die dit heel goed kunnen. Hoe ziet het gedrag er dan uit? Vervolgens bij 2: hoe ziet het 
gedrag eruit als iemand het een beetje kan? En bij 3: hoe ziet het gedrag eruit als 
iemand het al redelijk kan, maar nog niet helemaal?  
Daarna bespreken: waar zit jij op deze schaal? Wat heb je nodig om één stap verder te 
komen?  

Cirkelgesprek Dit is een techniek vanuit het oplossingsgericht werken.Teken twee cirkels. In de 
binnencirkel beschrijft de leerling waar hij goed in is, waar hij tevreden of trots over is. 
Vraag hierbij niet alleen waar de leerling zelf tevreden over of trots op is, maar ook wat 
anderen zeggen of denken.  
In de buitencirkel beschrijft de leerling vervolgens dingen die hij graag zou willen 
veranderen. Vraag vervolgens wat de leerling wil dat er in de plaats komt van het 
probleem. Je kunt hierbij ook gebruik maken van de wondervraag, relatievragen (wat 
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merken anderen?), uitzonderingen (bijv. wanneer lukte het je de afgelopen week wel?), 
schaalvragen etc.  

 

 

Aanvullende tips/materialen:  

• Op de Junior Coachkaarten (www.coachkaarten.nl) staan allerlei vragen die je aan een leerling voor kunt 

leggen. Zo ga je op een meer speelse manier met een leerling in gesprek.  

• Met de ‘Wijzer in Onderwijsbehoeften’-kaarten van Zien in de Klas kun je in gesprek met de leerling samen 

meer zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van de leerling.  

• Het Kinderkwaliteitenspel (CPS) kan ingezet worden om met een leerling de sterke en minder sterke 

kanten te verkennen.  

• Het boek ‘Slaapklets!’ (M. Janssen, uitgeverij Gezinnig) kunnen ouders gebruiken om met hun kind de dag 

door te nemen. Het bevat allerlei leuke manieren om de dag te bespreken.   

• Het boek ‘Een vulkaan in mijn buik’ van W. Pudney en E. Whitehouse geeft leerkrachten en ouders inzicht 

in de oorzaak van boosheid en driftbuien van kinderen. Per leeftijdscategorie zijn er specifieke oefeningen 

om met deze gevoelens om te leren gaan. Vanaf ca. 5 jaar.  

• Met de oefeningen uit de boeken ‘Teken je gesprek’ (A. de Vreede, uitgeverij Pica) kun je met leerlingen de 

gevoelens en gedachten bij faalangst en gedragsproblemen op een heel inzichtelijke manier visueel maken.  

• Het RET-kwartet (Onderwijs maak je samen) helpt leerlingen om te ontdekken welke gedachten door je 

hoofd gaan in een vervelende situatie, welke gedachten daarbij niet helpen, en welke juist wel.  

• Werken aan doelen vraagt een inspanning van een leerling. Dit is soms moeilijk; de oude weg was 

makkelijker. Om de leerling te helpen is het belangrijk om als leerkracht regelmatig de leerling aan te 

moedigen en te complimenteren. Aanvullend kun je werken met de helpende-gedachtenkaartjes van 

uitgeverij Pica. Kies samen met de leerling een helpende gedachte uit en leg dit kaartje ter aanmoediging 

op de tafel van de leerling.   

 

  

 

http://www.gelukkighb.nl/
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Model van Talent Ontwikkeling (MTO) 
© Jan Kuipers, Cedin/Eduforce 

 

Kunnen doorzetten 
als het moeilijk is 

Fouten durven maken 
en hulp durven 
vragen 

Kunnen nadenken 
over hoe je een taak 
maakt 

Tegenslagen kunnen 
verwerken, kunnen 
omgaan met kritiek 

Gedisciplineerd en 
geconcentreerd 
kunnen werken 

Voor jezelf op kunnen 
komen 

Vertrouwen hebben 
dat je het goed kunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulp van je ouders Juffen en meesters die jou 
begrijpen en goed helpen 

Moeilijke en uitdagende 
leerstof 

De kinderen? uit je 
groep begrijpen jou 

Deelname aan 
(hobby)clubs of 
verenigingen 

Bijzondere gebeurtenissen 
in je leven  

 

 

 

Je hebt aanleg om 

goed te leren 

de kracht in jezelf 

wijze van leren 

de overgang van iets niet 

weten, kennen en kunnen naar 

wel weten, kennen en kunnen 

De kracht van je omgeving 

 

 

 

Je kunt hoge 

prestaties leveren 
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Bijlage 8: Mogelijke interventies bij problemen met de executieve functies  

 

Denkvaardigheden 

Werkgeheugen • Kernwoorden markeren.  

• Grote opdrachten in kleinere stukjes opdelen met deelinstructie. 

• Stappenplannetjes op tafel plakken. 

• Strategiekaartjes gebruiken. 

• Visuele ondersteuning: 1e opdracht samen doen en noteren, zodat 
de leerling een voorbeeld heeft om op terug te vallen. 

• Voorbeeld van uitwerking van een opdracht op het bord laten 
staan. 

• Ezelsbruggetjes.  

• Werken met kladpapier. 

• Externe hulp: bijv. Cogmed Werkgeheugentraining of Jungle 
Memory. 

Plannen/time-management • Samen met de leerling een volgorde in planning maken, en tijd per 
opdracht bepalen.  

• Inzetten kleurenklokje of time-timer. 

• Minimaal 1x tussentijds bij de leerling langs gaan om te kijken of hij 
nog op schema is. 

• Grotere opdrachten opsplitsen, met deelinstructie.  

• Modelleren: hardop voordoen, samendoen, nadoen. 

• Aankruisen welke opdrachten gedaan moeten worden, zodat het 
visueel zichtbaar is, eventueel met volgorde aangeven (1 t/m …). Bij 
de Hema verkopen ze gekleurde plakkertjes die makkelijk te 
verwijderen zijn. Deze kun je gebruiken om aan te geven welke 
opdracht de leerling moet doen.   

• Verbaliseren en herhalen: wat ga je eerst doen, wat daarna?  

• Bij plannen toetsen: in agenda niet alleen laten noteren wanneer 
de toets is, maar ook plannen wanneer je waar aan gaat werken. 
Eventueel (i.s.m. ouders) de leerling laten scoren op vertrouwen: 
‘hoe klaar ben ik voor de toets op een schaal van 1-10?’ 

• Evaluatie van vorderingen op de weektaak op donderdag doen (hoe 
ver ben je? Wat moet je nog?), zodat de vrijdag gebruikt kan 
worden om bij te werken.  

• Afdekken wat nog komt. 

• Let op OB/MB: enkelvoudige instructies (dus niet: ruim de schaar 
op en pak gelijk even een prikpen; maar: ruim de schaar op…) 

• Overgang in taken noteren: bijv. overgang van plussommen naar 
minsommen met een markeerstift aangeven, of alle minsommen 
met een markeerstift aangeven. 

• Leerling vooraf (via schema) laten plannen hoeveel tijd hij nodig 
denkt te hebben voor een opdracht. Achteraf laten beoordelen of 
het gelukt is, met reflectievragen: waarom wel? Waarom niet? Bij 
‘waarom niet’: wat ga je volgende keer anders doen?  

Organisatie • Op vaste momenten (1x per dag, 1x per week) kastje opruimen 
(evt. daarbij helpen).  

• In tekst (zaakvakken, begrijpend lezen) de 10 belangrijkste 
woorden die helpen bij het begrijpen van de begrippen die in de 
(sub)titel staan laten onderstrepen of noteren. 

• Per dagdeel spullen klaar laten leggen in aparte bak. 

• Vaste opruimmomenten inplannen. 

• Placemat (A3-formaat) voor op tafel met materialen die 
klaargelegd moeten worden.   

• Alles een vaste plek geven voor meer structuur. 

Metacognitie • Berenaanpak met nadruk op de laatste fase. 
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• Zelfbeoordeling met rubrics (hierbij een doel stellen: waar zit je, 
waar wil je naartoe?), waarbij de leerling zichzelf beoordeelt, en de 
leerkracht de leerling beoordeelt. Waar zitten de verschillen, waar 
de overeenkomsten?  

• Reflecterende vragen bij weektaak, gericht op één onderdeel waar 
je aan wilt werken: heb je je doel behaald? Zo ja, hoe kwam dat? Zo 
nee, hoe kwam dat? Wat ga je in dat geval volgende keer anders 
doen om je doel wel te behalen? 

• Zelfbeoordeling met een smiley.   

• Bij een stelopdracht bovenaan het werk opschrijven: ‘HOIS’. Dit 
staat voor: hoofdletters, opbouw, interpunctie, spelling. Elke letter 
doorstrepen als de leerling hierop heeft nagekeken.  

• Aangeven hoeveel fouten in een bepaalde opdracht, maar niet 
aangeven welke vraag fout is: dit moet de leerling zelf opzoeken, en 
vervolgens verbeteren. 

Gedragsvaardigheden 

Emotieregulatie • Emoties benoemen: ik zie dat je …, waarna je het probleem 
probeert samen te vatten. Daarna kun je brainstormen over de 
oplossingen.  

• Uit de situatie halen (isoleren). 

• Vaste time-outplek (eventueel bij collega-leerkracht). 

• Pas de situatie bespreken als het kind rustig is geworden. 

• Help de leerling ‘triggers’ te ontdekken die het probleemgedrag 
oproepen. Onderzoek vervolgens of de triggers uitgeschakeld 
kunnen worden, en maak een lijst van dingen die de leerling kan 
doen als vervanging van het probleemgedrag. Oefen zo mogelijk 
het vervangende gedrag. Beloning geven: eerst oefenen in minder 
belastende situaties, daarna in moeilijker situaties.  

• Voor leerlingen met weinig zelfvertrouwen in de OB: ‘knappe-
dingenboek’: een zelfgemaakt boekje waarin je zo mogelijk 
dagelijks (kort) minimaal één ding opschrijft dat je leuk of knap 
vond van deze leerling. Laat de leerling vervolgens ook één ding 
noemen die hij goed vond gaan vandaag.  

• Pauze inlassen als een leerling overstuur raakt van een taak. 
Vervolgens door volwassene met positieve zelfspraak de taak voor 
laten doen, en zo de taak weer oppakken.  

• Werken met helpende gedachten: wat zou je bij jezelf kunnen 
zeggen als het niet lukt? Waar zou je aan kunnen denken als het 
niet lukt?  

Taakinitiatie • Terugblikken en vooruitblikken op de lesstof. 

• Starten met een woordweb (waar mogelijk) voor krijgen van 
overzicht.  

• Grote opdrachten in kleinere stukjes opdelen met deelinstructie. 

• Stappenplannetjes op tafel plakken: wat doe je in welke volgorde? 

• Stappenplan met afvinkvakje (white board).  

• Visuele ondersteuning: 1e opdracht samen doen en opschrijven, 
zodat de leerling een voorbeeld heeft om op terug te vallen. 

• Leerling de instructie laten herhalen. 

• Eerst bewust alle spullen op tafel leggen voordat begonnen kan 
worden.  

• Berenaanpak van Meichenbaum (IJsberen voor kleuters). 

• Aankruisen welke opdrachten gedaan moeten worden, zodat het 
visueel zichtbaar is, evt. met volgorde aangeven (1 t/m ..). 

• Verbaliseren en herhalen: wat ga je eerst doen, wat daarna?  

• Let op OB: enkelvoudige instructies (dus niet: ruim de schaar op en 
pak gelijk even een prikpen; maar: ruim de schaar op…). 
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• MB: op een kopie van het boek werken als de transfer van boek 
naar schrift nog te moeilijk is. 

Responsinhibitie • Duidelijke grenzen, consequent leerkrachtgedrag.  

• Stop-denk-doe methode (eerst oefenen). 

• Korte opdrachten.  

• Situaties voorbespreken.  

• Door klas roepen consequent negeren, maar (zeker in het begin) 
direct met een compliment reageren als de leerling wel z’n vinger 
opsteekt. Zo nodig oefenen in een bepaalde les, waarbij de leerling 
eerst in de ‘aan-stand’ gezet wordt: ‘denk aan wat we besproken 
hebben’). 

• Door klas roepen in heel hardnekkige vorm: niet reageren, maar 
voor iedere keer roepen een streepje op het bord. Vooraf met 
leerling bespreken: minder dan x-aantal streepjes is beloning, meer 
dan x-aantal streepjes is consequentie. 

• Voor een leerling die continu bij je komt: geef hem fiches die hij in 
mag wisselen voor iedere keer contact. Bouw het aantal fiches 
langzaam af. Nog fiches over: beloning.  

• Verhoog het toezicht in bepaalde situaties (bijv. gym). 

• Non-verbale aanwijzingen, bijv. hand op de arm, oogcontact. 

• Ondersteunen met opstarten verrijkingswerk. 

Volgehouden aandacht • Koptelefoon. 

• Rustige werkplek. 

• Ontspanningsmogelijkheid, bijv. WC-kaarten.   

• Vraag de leerling hoe leerkrachten weten of leerlingen zich ergens 
op concentreren. Inventariseer dit, en maak vervolgens samen een 
beschrijving (evt. in de vorm van rubrics of bij OB met picto’s) van 
de manier waarop geconcentreerd bezig zijn zich bij deze leerling 
manifesteert. Ga dit op een specifiek moment oefenen. Zet de 
leerling dan vooraf in de ‘aan-stand’ (‘weet je nog, let op, we gaan 
bij deze les extra letten op jouw concentratie’). 

• Bij werk niet af: zie aanpak bij ‘time-management’. 

• Bij (hoog)begaafde leerlingen: past het niveau van de leerstof bij 
het niveau van de leerling? Let op aspect van de motivatie die hier 
een rol kan spelen!  

• Verrijking: instructie en beoordeling (je doet het dus ergens voor! 
Het is geen ‘bezigheidstherapie’). 

Doelgericht gedrag • Bij de les houden: waar denk jij dat je bent? Je moet nu bij … zijn.  

• Zorgen voor een rustige werkplek.  

• Uitleggen van het nut van een bepaalde oefening/opdracht. 
Bijvoorbeeld bij het leren van keersommen: boek uit de 
bovenbouw erbij met vermenigvuldigen met breuken. 

• Intrinsieke motivatie aanspreken: i.p.v. ‘ik moet topo leren’, ‘ik wil 
topo leren, want ….’ (leren omdenken).  

• Doel opsplitsen in subdoelen en succesfactoren: hoe kunnen we 
zien dat jij je (sub)doel behaald hebt? 

Flexibiliteit • Gebruik maken van overgangsroutines: overgangen aankondigen 
(nog .. minuten), inzet van een time-timer etc. 

• Voorbereiden op veranderingen: vooraf doornemen wat er gaat 
gebeuren en hoe de leerling daarmee om kan gaan. 

• Bespreek dat soms dingen veranderen, bijv. binnen blijven als het 
regent. Dat kan gebeuren.  

• Ladder van ‘erg’ bespreken. (zie ook bijlage 7) 

• Zelf goede voorbeeld geven in flexibel zijn.  

• Maak een ‘verrassing!-kaart’ die je laat zien als er iets gaat 
veranderen. Oefen hier zo nodig in het begin mee door plezierige 
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activiteiten in te zetten. Later kun je deze kaart ook voor neutrale 
dingen inzetten (bijv. taal ipv rekenen) en ten slotte voor minder 
leuke veranderingen (bijv. een activiteit die niet door kan gaan).  

• Aangeven: wat moet af? Evt. met gebruik van time-timer.  

 

Een aantal boeken met concreet uitgewerkte stappenplannen voor het oefenen van de verschillende 

executieve functies:  

• Slim maar…. van Peg Dawson en Richard Guare (stappenplannen voor thuis en school).  

• Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies van Peg Dawson en Richard Guare 

(volledig gericht op het coachen van deze kinderen op school).  

• Executieve functies bij kinderen en adolescenten: een praktische gids voor diagnostiek en interventie, van 

Peg Dawson en Richard Guare (tips, voorbeeldformulieren, vragenlijsten etc.) 

• Helping Children Learn van Jack Naglieiri en Eric Pickering is een Engelstalige, maar goed leesbare, uitgave 

met tips op het gebied van zowel het leerproces als de leerinhoud (o.a. rekenen, spelling, schrijven). 

• Werkhoudingsproblemen, inclusief intensieve concentratieproblemen van Marie-Thérèse Bruys (KIEW) 

biedt voor kinderen van 4-12 jaar allerlei tips en werkbladen. Inclusief CD-Rom. Wel met wat gedateerde 

illustraties.  

 

Oefenboekjes: 

• Werkhouding bij Kleuters van Kaat Timmermans. Een variant op de ‘beertjesaanpak’, specifiek gericht op 

kleuters.  

• Stippestappen van Bieke Santermans, voor het trainen van de werk- en leerhouding bij kinderen uit de 

middenbouw.  

• Het vollehoofdenboek van Linde Kraijenhoff, voor kinderen vanaf 8 jaar, gericht op problemen in de 

informatieverwerking, prikkelgevoeligheid, afleidbaarheid, overzicht kunnen houden.  

• Aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen van Winny Bosch-Sthijns, met 

voorbeelden van stappenplannen.  

• Leerankerkaarten (groep 3 t/m 8) (Bazalt) richten zich op het zelfsturend leren en bevatten concrete 

leertips voor kinderen. Ook geven de kaarten handvatten voor een goede reflectie.  

• Leren kun je leren! Van Wolfgang Endres e.a., gericht op het leren zelfstandig werken (voor kinderen van 

9-12 jaar).  

• Leren leren van Sandra van Bijsterveld, voor de groepen 6-7-8, gericht op een handige taakaanpak en het 

leren zien van verschillende manieren van leren. 

• Werkboek Leren leren, voor groep 7 en 8, gratis te downloaden van 

www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com/lerenleren.html.  

• Ik leer beter leren: verbeteren van studievaardigheden van Inke Brugman & Lenneke Bazen. Specifiek 

bedoeld voor de onderbouw van het VO, maar ook geschikt voor groep 8, ter voorbereiding op het VO.  

• De materialen Kwink! (vanaf 5 jaar), Journalen (vanaf 8 jaar) en Grafische Organisatie Methoden (GOM’s) 

(vanaf 11 jaar) van oudervereniging LICH zijn spellen die zich richten op onder meer het trainen van 

zelfreflectie. Uitgangspunt hierbij is de theorie van de meervoudige intelligentie.    

http://www.museumjeugduniversiteit.nl/
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Bijlage 9: Denkpatronen bij de mindset en mogelijke interventies  
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Mogelijke interventies bij het leren aangaan van uitdagingen:  

• Kijk samen filmpjes die gericht zijn op het aangaan van uitdagingen, bijvoorbeeld het filmpje ‘die komt er 
wel’ (Campinareclame): https://www.youtube.com/watch?v=SN4-UI5d7r0 en bespreek dit filmpje.  

• Bekijk plaatjes uit de serie ‘Life begins at the end of your comfort zone’, bijv. deze: 

 

Bespreek vervolgens samen waarom sommige 
mensen dit doen, wat er leuk aan zou zijn, welke 
voldoening zij hieruit halen. Maak vervolgens de 
vertaalslag naar het leren.  
 

• Maak samen met de leerling een schema met dingen die in zijn comfortzone liggen, in de aanleerzone en 

in de paniekzone. Hierbij kun je bijvoorbeeld onderstaand plaatje gebruiken. De dingen die in de 

aanleerzone liggen, ga je gericht oefenen, zodat ze uiteindelijk ook in de comfortzone komen te liggen.  

 
• Bespreek de ladder van het leren: Waar staat de leerling vandaag op de ladder? Welke stapjes heeft hij al 

genomen om daar te komen?  

 
 

Mogelijke interventies bij het volhouden bij tegenslag:  

• De interventies bij het volhouden bij tegenslag volgen altijd op het leren aangaan van uitdagingen. Probeer 

de leerling door de lastige situaties heen te coachen, door samen terug te kijken naar een gesprekje, door 

het woordje ‘nog’ te gebruiken (ik kan het nog niet, i.p.v. ik kan het niet) en reëele doelen te stellen.  

 

Mogelijke interventies bij het leveren van inspanning:  

• Maak gebruik van metaforen aan de hand van plaatjes, bijvoorbeeld:  

 

Zal een gewichtheffer ooit sterk worden als hij alleen 
met dit soort gewichten blijft oefenen? Nee? Wat zal hij 
dan moeten doen om sterker te worden? Als we nu 
naar jou kijken, wat betekent dit voor jou?  
 

 

• Maak zichtbaar wat de leerling al geleerd heeft. Bekijk methodes van voorgaande jaren. Ooit kon de 

leerling dit niet, nu wel, hoe zou dat komen?  

http://www.vierkantvoorwiskunde.nl/?v=SN4-UI5d7r0
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• Bekijk samen een filmpje waarin het leveren van inspanning centraal staat, bijvoorbeeld het filmpje van de 

mestkever: https://www.youtube.com/watch?v=h6d9h_7Wad4  

 

Mogelijke interventies bij het omgaan met kritiek:  

• Bedenk samen helpende gedachten of toverzinnen die de leerling kunnen helpen. Wat kan de leerling 

denken om zich sterk te voelen? Laat de leerling dit opschrijven of er een tekening over maken, plak het 

eventueel op de tafel.  

• Leer de leerling om de baas over zichzelf te blijven in niet in zijn schulp te kruipen of boos te worden, maar 

rustig te blijven en verhelderingsvragen te stellen: waarom vind je dat? Oefen dit in rollenspellen, 

bijvoorbeeld tijdens sova-lessen, kanjertraining, vreedzame school etc.  

• Bij oudere leerlingen kun je ook de denkhoeden van De Bono gebruiken. Verdeel de denkhoeden tijdens 

een klassengesprek. Iedereen krijgt een denkhoed toegewezen en belicht de situatie vanuit de eigen 

denkhoed. De leerling met de statische mindset geef je de denkhoed die hij nog moet oefenen. Je kunt de 

volgende denkhoeden gebruiken:  

Denkhoed Uitgangspunt Soort reactie 

Witte hoed Kale feiten en cijfers Je gaat uit van objectieve informatie 

Rode hoed Gevoel en intuïtie Je reageert emotioneel (zonder een reden te hoeven 
geven) 

Gele hoed Negatief/pessimistisch Je bent advocaat van de duivel, als anderen ‘ja’ zeggen, 
zeg jij ‘nee’ 

Zwarte hoed Positief/optimistisch Je bekijkt het van de zonnige kant en zoekt naar de 
voordelen 

Groene hoed Creatief Je mag denken wat je wil (vrij associëren, alternatieven 
bedenken) 

Blauwe hoed Beschouwend/controlerend Je houdt het proces in de gaten 

• Leer de leerling dat hij grotendeels zelf verantwoordelijk is voor succes en falen aan de hand van het 

GGGG-schema. De vier G’s staan voor: Gebeurtenis-Gedachten-Gevoel-Gedrag. Stel bij het bespreken van 

een situatie de volgende vragen:  

Stap 1: Wat is er volgens jou gebeurd?  

Stap 2a: Wat dacht je op dat moment?  

Stap 2b: Is deze gedachte waar? Wat zou een betere gedachte kunnen zijn?  

Stap 3: Wat voelde je toen?  

Stap 4a: Wat deed je op dat moment?  

Stap 4b: Welk gedrag ga je de volgende keer in deze situatie laten zien?  

• Het boek Emotiemanagement voor kids werkt ook met het G-denken. Het biedt activiteiten op groeps- en 

individueel niveau, met werkbladen en cd-rom. Activiteiten zijn uitgesplitst voor groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.  

 

Mogelijke interventies bij het omgaan met successen van anderen:  

http://www.plusklashouten.nl/?v=h6d9h_7Wad4
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• Bespreek samen het plaatje van 
de ijsberg. Wat heb je allemaal 
nodig om tot succes te komen? 
Wanneer een andere leerling 
een beter cijfer heeft, wat zou 
die dan onder de ijsberg meer 
gedaan hebben dan jij?   

 

 
 


