
Meer- en hoogbegaafdheid

EXPERTISETEAM HOOGBEGAAFDHEID
D O O R :  LY N S E Y  VA N  S C H A I K
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Expertiseteam Hoogbegaafdheid

Digitale bibliotheek > algemeen – kwaliteitskaarten - executieve functies - lesideeën - mindset - video's - nieuws

HB-diagnostiek > tegen gereduceerd tarief via Monique van Selow

Themabijeenkomsten > TPO of algemeen, zie hiervoor de agenda

Vraagbaakfunctie > praktisch en/of onderwijsinhoudelijk

https://swvutrechtpo.nl/expertiseteam-hoogbegaafdheid/

Hoofddoel van het expertiseteam: versterken van kennis en vaardigheden op de 
reguliere basisscholen van het SWV Utrecht PO.
Expertiseteam draait, website nog in opbouw. Schooljaar 2021/2022 meer uren voor
het opzetten. Tips en suggesties zijn welkom!
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Expertiseteam 
Hoogbegaafdheid

Het expertiseteam wordt primair op het niveau van de sterke basis en de extra 
ondersteuning ingezet. Op het niveau van de specialistische ondersteuning kunnen
een of meerdere leden van het expertiseteam door het SWV Utrecht PO gevraagd
worden mee te denken bij zeer ingewikkelde HB-casuïstiek.
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Voorzieningen Samenwerkingsverband

Startgesprek 

A&O traject

Arrangement

Magis Groepen 

De Boomgaard, USV 
en Montessori Oog 

in Al

Voltijds HB groepen

De Spits, Odyssee, 
De Achtbaan, 

Pantarijn

HB+ groep

SBO Belle van 
Zuylen 

Benoemen HB+ groepen alleen na TLV van de Toelaatbaarheidscommissie, is 
gekoppeld aan SBO. 
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Hoogbegaafdheid & Signalering

Door welke bril kijk jij?

Wat is hoogbegaafdheid?

Hedendaagse visie 

Kindkenmerken

Doel van signaleren

Signaleringsinstrumenten

Valkuilen
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100% hoogbegaafd vs. 100% zeker niet

Maak een korte beschrijving van iemand van wie je 100% zeker weet dat hij/zij 
hoogbegaafd is. 

Maak een korte beschrijving van iemand van wie je 100% zeker weet dat hij/zij 
NIET hoogbegaafd is.

*Dit mag een fictief of bestaand persoon zijn

Menti.com 5557 9549

Waar sta jij nu? Welke ervaring neem je mee, door welke bril kijk jij op dit moment?
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Wat is hoogbegaafdheid?
Er zijn wel meer dan 100 definities en modellen, er is geen consensus. 

Er is dus eigenlijk GEEN definitie!

IQ onderzoek jaren 80 > IQ boven de 130 Bell Curve. 

In de hedendaagse visie valt hoogbegaafdheid niet 

meer samen met alleen een hoog IQ. 

Wanneer je de Bell Curve bekijkt behoort slechts 2% van de wereldbevolking tot de 
categorie ‘zeer intelligent en hoogbegaafd’. Dit was in de jaren 80 noodzakelijk om 
deze doelgroep op de kaart te krijgen. 

Verschillende theorieën en modellen, maar spreken elkaar niet echt tegen. Het 
verschil zit hem in de nadruk die ze erop leggen. Slechts 20% van de HB modellen 
wordt wetenschappelijk ondersteund. 
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Hedendaagse visie

Alles wat we doen is om iedereen inclusief de kinderen met zeer hoge capaciteiten 
zonder zorgen te laten groeien; glimlach – twinkeling in zijn ogen – rust – enthousiast 
– ontspannen – gericht op het gesprek – passie – vrienden – vertrouwen – durven.
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Wie is er hoogbegaafd?

En zij???
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Wat zijn kenmerken
van (mogelijk) 
hoogbegaafde
leerlingen op jullie
school?

Menti.com 
CODE 6449 9619
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Is het een
Cheeta?

https://www.youtube.com/watch?v=IvV5SaX6ED0
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Kijken naar gedrag

Visie is steeds meer: groei en ontwikkeling staat niet vast. 
Dus: let op factoren die ontwikkeling kunnen beïnvloeden!

Wat heb je aan IQ cijfers, als het kind (bijv. op school) toch niet naar 
verwachting presteert?

Nadelen van modellen t.o.v. tests: niet objectief of duidelijk meetbaar, er komt 
immers interpretatie (van gedrag) bij kijken. Hierdoor minder betrouwbaar voor 
vergelijkingen als objectieve tests. IQ onderzoek niet meer als slagboomdiagnostiek 
binnen SWV. Er wordt wel gekeken wat de huidige school al gedaan heeft en wat 
daarin eventueel nog meer mogelijk is voor plaatsing op voltijd HB-onderwijs. Zeker 
als de huidige school nog niet heel veel gedaan heeft. 
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Kindkenmerken
 Hoge intelligentie
 Leert sneller en met minder herhaling
 Creatief denkvermogen
 Analytisch denkvermogen
 ‘Tegendraadse’ attitude
 Motivatie, gedrevenheid (domein specifiek)
 Brede interesses
 Open staan voor nieuwe ervaringen
 Rechtvaardigheidsgevoel
 Perfectionisme

Kijken naar kind kenmerken voorop. Kind kenmerken wordt de norm. Dit mag ook 
een keer niet goed gaan, daar leren we van! 
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Feit of fabel?
Menti.com 

CODE 7538 3709
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Voorbeeld 1

“Voor moeilijkere taken doe ik beter mijn best, omdat 
ik dan ook beter mijn best moet doen.”

De juf zegt: “Je moet het eerst laten zien.”
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Voorbeeld 2
Jason
 4 jaar
 Kan lezen
 Kan zijn naam schrijven
 Vervoegd werkwoorden ALTIJD correct
 Ervaart emoties heel intens
 Is liever beweeglijk
 Kan niet tegen labels in kleding of naadjes in sokken
 Stelt vragen als:

“Waarom gaan mensen dood?”
“Hoe blijft de maan in de lucht hangen?”
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Vervolg voorbeeld 2
“Sociaal emotioneel gezien is hij er echt nog niet klaar voor.” 

Jason
5 jaar

Zegt dat hij niet kan lezen

Kan zijn naam OP SCHOOL niet schrijven

Vervoegd werkwoorden ALTIJD FOUT

Werd teruggetrokken

Stelde geen vragen meer, deed alleen nog wat van hem werd gevraagd

Maar zegt bij extra uitdaging: “Maar dit is toch voor groep 3?”

Was niet meer zindelijk EN DAT MAAKTE HEM NIETS UIT

Voorbeeld tekenen > drie krassen op papier krijgt een compliment het andere kind 
niet. Aanpassingsgedrag = het gevolg.  
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Doel signaleren
 Vroegtijdige signalering draagt bij aan erkenning en zorgt ervoor dat de 

leerling met kenmerken van begaafdheid zich gezien en begrepen voelt 
(Cattenstart, van Dijk en Groenewold, 2014) 

 Vroeg signaleren = sneller aansluiten op de ontwikkeling en de zeer hoge 
capaciteiten

 Helder beeld van de sterke en minder sterke kanten en behoeftes
 Passend leeraanbod en begeleiding
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Geen goede begeleiding en/of
niet begrepen worden

=
aangepast of onaangepast gedrag

Signaleren en identificeren van levensbelang

Aansluiten bij onderwijs- en
ondersteuningbehoeften

Hoe? 
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Autonome, zelfsturende leerling
werkt enthousiast en vol passie.

Succesvolle, aangepaste leerling
prestaties zijn wel ‘goed’, maar vermijdt risico en doet steeds wat het al kan.

Creatieve (uitdagende) leerling
wat meer rebels gedrag, uitdagen, corrigeren en discussiëren.

De onderduikende leerling
wil liever niet opvallen, wil geen extra werk en wil geen uitdaging. Zoekend 
gedrag naar vriendschap maar geen echte aansluiting kunnen vinden. Voelt 
zich niet comfortabel om zich te laten zien.

De leerling met leer- en/of gedragsproblemen
dubbel bijzondere leerling is nog niet veel over bekend, komt steeds meer op. 
Hoe meer diagnoses de leerling heeft, hoe groter de kans dat ze allemaal 
onjuist.

De risicoleerling (drop-out)
de huidige school is afgedaan, daar wordt niet meer geleerd. De motivatie is 
niet genoeg aangesproken in scholen, er is te weinig ingezet op de relatie.

Profielen van Betts & Neihart (2010)

In de regel zien we van alles wat terug. Profiel is NIET statisch. Dit zijn geen
prototypen, maar profielen. Gebruik dit niet om kinderen in hokjes te plaatsen en te
labelen. Geen enkel kind wil in een van deze hokjes zitten, dit zijn geen
karaktereigenschappen! Overal waar je “zijn” voor zet is een gebrek aan het zien van 
iemand! Het zijn gedragingen.
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Zelfsturend autonoom

Volledige document terug te vinden in de digitale bibliotheek op de website van het 
SWV
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Onderduikend
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Signaleringsinstrumenten

Knappe Kleuters (Cattenstart, van Dijk en Groenewold, 2014)

Vroege signalering vanaf dag 1 op BaO
Menstekening volgens de test van Goodenough (Goodenough-Harris, 1963)
Gebruiken 4 profielen; de succesvolle leerling, de zelfstandige leerling, de uitdager en 
de onderduikende leerling
Aanmeldformulier vragen > HIER KUN JE AL BELANGRIJKE SIGNALEN UITHALEN + 
bewust oudste kind hebben ouders geen referentiekader
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SiDi PO

Drie fase:

 Signalering
 Algemene diagnose
 Verdiepende diagnose

Als je de diagnosefase hebt afgerond 
kun je de vertaling maken van 
leerbehoefte naar onderwijsaanbod 
(profiel).

SIDI PO van Eduforce

Online toolbox voor cognitief talent. Met SiDi PO kun je op elk moment in het 
schooljaar een ontwikkelingsvoorsprong en een mogelijke begaafdheid in kaart 
brengen. Er is een opbouw gemaakt in drie fasen: de signalering, de algemene 
diagnose en de verdiepende diagnose. In elke fase kun je gebruik maken van een 
aantal tools om tot een goed beeld te komen.

Instrument om te kijken naar behoeften, leerkracht kan keuzes maken door het 
instrument vanuit hulpvragen. DEMO versie opvraagbaar. 
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DHH-PO

Digitaal handelingsprotocol begaafdheid

Modules
 Quickscan
 Signalering (1-3-5)
 Diagnose
 Leerlingbegeleiding
 Evaluatie

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Kwest Online en ontwikkeld door A. Drent en E. van Gerven (2016)

Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) biedt u met de modules een 
complete online toolkit voor het herkennen en begeleiden van begaafde leerlingen in 
groep 1 tot en met groep 8. Het protocol is zo opgebouwd dat na het proces van 
signalering en diagnostiek iedere leerkracht zelfstandig hoogbegaafde leerlingen kan 
begeleiden.
Leerlingbegeleiding > Richtlijnen voor compacten. Voor het verrijken zijn recensies 
opgenomen van materiaal dat hiervoor in te zetten is. Het protocol biedt 
pedagogische handelingssuggesties en suggesties voor begeleiding op basis van de 
educatieve behoeften van de leerling.
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Quickscan (Hoog)Begaafdheid In-Zicht

www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/quickscan
D. Houkema (2012)

http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/quickscan
Een hulpmiddel voor deskundigen op het gebied van (hoog)begaafdheid om beter 
zicht te krijgen op mogelijkheden en behoeften van leerlingen
Richt zich op leer- en begaafdheidskenmerken (leerling-leerkracht-ouders)
Tools zijn modulair en dus flexibel inzetbaar
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enIQma

enIQma Professionaliseringsspel (hoog)begaafdheid (Bakx et al., 2019)

27



Sterkte/Zwakte
heuristiek
A. Burger-Veltmeijer (2016)

De Sterkte en Zwakte analyse gebaseerd op het diagnostisch proces S&Z Heuristiek 
van Burger-Veltmeijer (2016). De Sterkte en Zwakte analyse kan inzicht geven in de 
soms fors tegenstijdige en conflicterende behoeften van de leerling. De analyse geeft 
aangrijpingspunten voor ondersteuning en handelen en het laat zien of eventueel 
onderpresteren een onderliggende oorzaak kan zijn. Het vormt een systematische 
methode voor het in kaart brengen van de begeleiding voor de leerling. De sterkte 
zwakte analyse is gericht op het uitgebreid verwerven van informatie over kenmerken 
van de leerling, de opvoeding en de onderwijsleersituatie, met als doel problemen te 
verduidelijken, verklaren en aanwijzingen voor handelen te vinden. De analyse is 
gericht op het handelen van de leerkracht en betrekt ouders bij de analyse. De 
sterkte zwakte analyse is gericht op het verkrijgen van een  overzicht van de sterktes 
ten opzichte van de relatieve of absolute zwaktes van de potentieel begaafde leerling 
met problemen.

28



Relatie, competentie & autonomie

De drie basisbehoeften
Relatie

zowel met leerlingen als leerkracht, het gevoel erbij te horen 

Competentie
leerlingen willen laten zien wat ze kunnen

Autonomie
het gevoel hebben de dingen zélf te kunnen doen, zélf beslissen, 
zélf keuzes maken
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Relatie
Aandachtspunten:
 Niet oordelen
 Reëel hoge verwachtingen hebben
 Positieve verwachtingen hebben van kinderen 
 Nagaan wat het kind nodig heeft
 Signalen die kinderen afgeven hebben vaak niets met jou als leerkracht te maken

Strategie: de vijf A’s

 Alert

 Attent

 Aankijken

 Aandacht 

 Authentiek > BELANGRIJK! Kinderen voelen aan of je het meent of alleen zegt

Pedagogische sensitiviteit is van belang voor leerlingen met kenmerken van 
(hoog)begaafdheid. 
Relatie tussen kind en leerkracht is het belangrijkst, deze komt als hoogste naar 
voren. 
Bij leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid is dit nog meer en binnen deze 
groep meer bij meisjes. 
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Valkuilen
Zelfreflectie

Het is belangrijk dat je objectief naar de leerling kijkt om een goed beeld van alle kind kenmerken te kunnen vormen. Wees je bewust van je eigen 
ervaringen die je mogelijk meeneemt in de signalering, wat je wel en mogelijk zelfs niet opmerkt en welke mogelijke invloed dit kan hebben op de 
vorming van je mening. 

Labelen
Leerlingen labelen kan leiden tot misverstanden en is strijdig met actuele psychologische inzichten (Frumau, Derksen & Peters, 2011). Het labelen van 
leerlingen kan leiden tot een beperkte kijk op de behoefte en mogelijkheden van de leerling. Tevens kan het labelen van leerlingen leiden tot faalangst en 
onderpresteren. Door te denken in profielen (Betts en Neihart, 1988;2010) en behoeften kun je uit het labelen van leerlingen blijven.

Diverse groep
Hoogbegaafden komen voor in elke sociaal-maatschappelijk en economische laag van de bevolking, in elk milieu, elk ras en elke culturele subgroep 
(Karaduman, 2013; Siegle & McCoach, 2005).

IQ onderzoek
Er bestaat geen precieze (IQ-)score die ‘begaafd’ van ‘niet-begaafd’ onderscheidt (Pfeiffer & Blei, 2008).

Hoge prestaties en motivatie
Hoogbegaafde leerlingen laten lang niet altijd prestaties zien die passen bij hun mogelijkheden en de leerkrachten kunnen moeilijkheden ondervinden 
om deze leerlingen te motiveren (Bakx, Houtert, Van der Brand & Hornstra, 2019). Het is belangrijk om verder te kijken dan de leerprestaties op methode 
en niet-methode toetsen en de motivatie van de leerling.

.
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Zien is een kwestie van kijken

Hoogbegaafde beslaan geen homogene groepen. 
Daarom aandacht besteden aan:

◦ Scorepatronen
◦ Inconsistenties (in gedrag)
◦ Connecties (tussen observaties en gedrag)

Anders is er een verhoogd risico op 
‘misdiagnoses’ en verkeerde conclusies.

We kijken naar het cognitief potentieel, motivatie, creativiteit, praktische
intelligentie, persoonlijkheid en emotionele intelligentie.
Zorg voor mogelijkheden dat het kind hoger gedrag kan laten zien (rijke hoeken bij
kleuters, dat je tijdens meespelen bijvoorbeeld met geld) Eerste signaal is vaak in de 
klas. Instrumenten komen pas uit de kast als je al gesignaleerd hebt > de leerkracht
doet ertoe!!!
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Aanbod op school

Er is geen kant-en-
klare oplossing Visie en beleid Signalering op orde

Breng 
onderwijsbehoeften 
in kaart

Basisvoorwaarde: 
Vooraf toetsen
Goed compacten en 
verrijken 

Zoek de gemene 
deler 

Wat wil je gaan doen en waarom? Dat is je startpunt van 
je protocol. 
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Om in gedachten te houden
Veel kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid hebben nog niet ervaren wat echt leren en 
doorzetten is.

Deze leerlingen kunnen een moeilijke opdracht zien als een test van hun begaafdheid en willen het risico 
niet nemen.

Labelen kan zorgen voor angst om te falen.

Leerlingen kunnen vanuit een fixed mindset het idee hebben dat ze iets simpelweg wel of niet kunnen. 
Vanuit een vanzelfsprekendheid kunnen ze alles aan.

Motivatie is een belangrijke voorwaarde voor leren, zeker voor de hoogbegaafde leerling.

Motivatie > Betrek de leerling bij het leerproces. Wat wil de leerling leren? Wat wil de 
leerling weten en/of onderzoeken? Geef de leerling eigenaarschap over zijn
leerproces (Ryan & Deci, 1985). De leerkracht coacht de leerling tijdens dit proces. Dit
kan m.b.v. de leeruitdaging.
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En dus…

 Elke leerling heeft recht op passend onderwijs, inclusief de 
leerling met zeer hoge capaciteiten

 Cognitieve intelligentie / hoogbegaafdheid leidt niet vanzelf tot 
passende prestaties

 Leerkrachten met wetenschappelijk onderbouwde inhoudelijke
kennis kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van alle leerlingen, inclusief cognitief intelligente
leerlingen
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Vragen?
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Expertiseteam Hoogbegaafdheid

Digitale bibliotheek > algemeen – kwaliteitskaarten - executieve functies - lesideeën - mindset - video's - nieuws

Vraagbaakfunctie > praktisch en/of onderwijsinhoudelijk

Menti.com 5178 6071

Expertiseteam draait, website nog in opbouw. Schooljaar 2021/2022 meer uren voor
het opzetten. Tips en suggesties zijn welkom!
Rieke Huijgen en Monique van Selow> komende periode van plan workshops, 
website verder ontwikkelen, scholen gaan bezoeken te horen waar jullie staan. 
Contact met besturen
waar ligt behoeften qua workshops ook voor OA, lkr en RT. Verder gaan met 
signaleren HBmeisjes, migrantenachtergrond en dubbelbijzondere > geen homgene
groep. En qua expertise en ondersteuning > ideeën?
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