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Voorwoord 
 
Dit beleidsplan heeft betrekking tot de leerlingen van OBS de Polsstok in Berkenwoude en OBS Prins Bernhard 
in Lekkerkerk. Dit zijn twee kleine scholen die vanaf het schooljaar 2016-2017 een samenwerking aan zijn 
gegaan en eenzelfde directrice delen. Beide scholen hebben een leerlingenaantal tussen de 30 en 50. De 
populatie is heel divers, met voornamelijk autochtone kinderen. De leerlingen van de Polsstok wonen bijna 
allemaal in Berkenwoude. De leerlingen van de Bernhard komen voornamelijk uit Lekkerkerk en Krimpen aan 
de Lek, maar ook uit andere plaatsen.  
Ouders maken een bewuste keuze voor onze scholen. Onze scholen hebben een goede naam op het gebied 
van passend onderwijs. Wij streven ernaar om het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften 
van de alle leerlingen. Met dit beleidsplan streven wij ernaar het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de 
begaafde leerlingen van OBS de Polsstok en OBS Prins Bernhard. In dit protocol staan handreikingen om 
begaafde leerlingen te signaleren en te begeleiden. Doel van het plan is een goede signalering en een 
doorgaande lijn in begeleiding te bewerkstelligen en te borgen. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich 
optimaal ontwikkelt, met plezier naar school gaat en voldoende uitgedaagd wordt om te leren, zodat de 
leerling in staat is op een evenwichtige wijze zijn/haar weg in de maatschappij te zoeken en te vinden. 
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Hoofdstuk 1 De doelgroep 
 

1.1  Definitie 
 

Begaafde leerlingen: 
Tien procent van alle kinderen zijn begaafd. Zij hebben een IQ van 120 en hoger. 25% van deze 
kinderen hebben een IQ score van boven de 130. Deze kinderen noemt men hoogbegaafd (Brouwer 
& Ahlers, 2011; Drent & Van Geven, 2012).  

 
Normaalverdeling van intelligentie (Drent & Van Gerven, 2012) 
 
In dit onderzoek wordt er geen onderscheid gemaakt tussen begaafde en hoogbegaafde leerlingen. 
Begaafde leerlingen hebben specifieke leer- en persoonlijkheidseigenschappen.  
 

Leereigenschappen Persoonlijkheidseigenschappen 

 snel van begrip;  

 grote denk- en leerstappen maken;  

 een goed geheugen;  

 een brede algemene kennis en interesse;  

 groot probleemoplossend vermogen;  

 in staat zijn om verworven kennis toe te 
passen;  

 in staat zijn om nieuwe kennis met oude 
kennis te integreren; 

 een groot analytisch vermogen. 

 taalvaardigheid;  

 creatieve en originele oplossingen 
bedenken;  

 geestelijk vroegrijp;  

 van uitdagingen houden;  

 een groot doorzettingsvermogen; 

 perfectionistisch ingesteld; 

 intuïtieve denkers;  

 een hoge mate van autonomie;  

 het vermogen tot (zelf)reflectie;  

 sociaal competent. 

(Drent & Van Gerven, Passend onderwijs voor begaafde leerlingen, 2012) 

Een IQ-onderzoek is niet altijd nodig om een leerlingen begaafd te noemen. Daarnaast hoeft een 
leerling ook niet altijd hoge prestaties te halen. Het kan zijn dat een leerling onderpresteert (Brouwer 
& Ahlers, 2011; Drent & Van Geven, 2012; Van Gerven, 2011). 
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1.2  Wat is begaafdheid? 
 

In 1983 kwam Gardner met zijn theorie over Meervoudige Intelligentie. Hij stelt daarin dat er acht 
domeinen zijn waar intelligentie uit bestaat. De acht domeinen zijn: taalkundig, logisch 
mathematisch, ruimtelijk, muzikaal, lichamelijk, inter- en intrapersoonlijk en naturalistisch. Mensen 
kunnen verschillen in hun aanleg op deze domeinen. 
In 1985 komt Gagné met het Differentiatiemodel van Begaafdheid en Talent. In een proces van 
informeel en formeel leren is een leerling in balans en uit balans. De leraar begeleidt de leerling om 
vanuit een comfortzone naar de zone van naaste ontwikkeling te komen.  
Renzulli was in 1986 van mening dat begaafdheid bestond uit een hoge intelligentie (IQ > 130), een 
groot doorzettingsvermogen en een hoge mate van creativiteit.  
In 1995 kwam Mönks met het Triadisch Interdeendentiemodel. Dit model duidt aan dat naast een 
hoge intelligentie, groot doorzettingsvermogen en hoge mate van creativiteit ook de omgeving 
(gezin, ontwikkelingsgelijken en school) van invloed zijn op prestaties op hoogbegaafd niveau. Een 
kind kan pas presteren op (hoog)begaafd niveau wanneer de zes factoren een goed samenspel zijn 
(Drent & Van Geven, 2012). Dit beaamt het dynamisch model van hoogbegaafdheid van Hoogeveen 
(2009) ook (Brouwer & Ahlers, 2011). 

 
Het Triadisch Interdepentiemodel van Mönks (Drent & Van Geven, 2012) 
 
In het Multifactorenmodel van Heller wordt het Triadisch model van en Mönks, de theorie van 
Renzulli en de theorie van Gardner samengevat.  
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Het Multifactorenmodel van Heller (Drent & Van Geven, 2012) 
 
  
Begaafde leerlingen kunnen door: 
• begaafdheidsfactoren (intellectuele capaciteiten, creatieve vermogens, sociale competenties, 
praktische intelligentie, artistieke capaciteiten, muzikaliteit en psychomotoriek) 
• stimulerende omgeving (leerhouding gezin, gezinsklimaat, kwaliteit instructie, groepsklimaat 
en ingrijpende gebeurtenissen)  
• persoonlijke kenmerken (hanteren stress, prestatiemotivatie, werk-/en leerstrategieën, 
faalangst en locus of control)  
tot uitzonderlijke prestaties komen in acht domeinen (wiskunde, natuurwetenschappen, techniek, 
informatica, kunst, talen, sport en sociale relaties). 
Het model van Heller verklaart waardoor het komt dat een succesvolle begaafde tot uitzonderlijke 
prestaties komt, maar ook waarom er begaafde leerlingen onderpresteren (Drent & Van Geven, 
2012).  
 
Betts en Neihart (1988; 2010) onderscheiden zes verschillende profielen hoogbegaafden. Door deze 
profielen kan men hoogbegaafde leerlingen herkennen en begeleiden. Het is van belang dat 
leerkrachten op de hoogte zijn van deze profielen. In bijlage I staat er per profiel wat de 
gedragskenmerken zijn, hoe je de leerling kan herkennen en hoe je de leerling kan begeleiden op 
school. De zelfstandige leerling is het uitgangpunt. Deze leerling heeft zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. 
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1.3  Onderpresteren 
 
Het is van belang dat begaafdheid zo vroeg mogelijk wordt opgemerkt. Al in de eerste week van de 
basisschool past een kind zich aan. Herkenning wordt lastig als het kind zich ongemerkt heeft 
aangepast en is gaan onderpresteren. Meisjes vertonen dan gewenst gedrag en jongens zie je vaak 
negatief of ongewenst gedrag vertonen.  
Onderpresteren is langdurig minder presteren dan op basis van de aanwezige mogelijkheden van 
iemand verwacht mag worden. Dit kan zich manifesteren op en relatieve en absolute manier. 
Relatief onderpresteren. Deze kinderen presteren op dezelfde manier als de gemiddelde leerling. Ze 
presteren echter niet op hun eigen niveau. Deze kinderen vallen niet op. Ze maken zelden echte 
fouten en leren zich niet echt in te zetten in een leerproces, omdat dat niet nodig is om een goed 
cijfer te halen. 
Bij absoluut onderpresteren is sprake van prestaties die ver onder het gemiddelde liggen. Deze 
kinderen vallen op door bv. het constant aandacht vragen, agressief gedrag, een laag werktempo of 
een gebrek aan concentratie en een slechte werkhouding. 
Om vroegtijdige signalering te bevorderen wordt bij aanmelding de lijst van aanmelding van SIDI-3 
afgenomen. Bij het vermoeden van onderpresteren (ook op andere momenten in de 
schoolloopbaan), wordt de SIDI-3 signaleringslijst onderpresteren (6.B) door de leerkracht ingevuld. 
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Hoofdstuk 2 Signalering 
 

2.1 Het belang van signaleren 
 
Je herkent een hoogbegaafd kind niet zo makkelijk. Wel als het een ‘zelfstandige leerling’ is; een 
leerling die zelf wil leren, enthousiast, sociaal goed functioneert. Van deze leerling zal iedereen 
zeggen dat dit een hoogbegaafde leerling is. 
Maar het kan ook anders en dan wordt het veel moeilijker om een begaafde leerling te herkennen. Er 
zijn begaafde leerlingen die niet eens bovengemiddeld presteren en toch behoren tot de groep van 
begaafde leerlingen. 
Het is belangrijk dat iedereen weet dat er begaafde leerlingen zijn en niet presteren. Dat de 
begaafdheid het belangrijkste probleem is dat de kinderen niet presteren.  
Hoogopgeleide ouders zullen eerder attent zijn op mogelijk hoogbegaafdheid van hun kind en in 
gesprek met school gaan. Kinderen van ouders die niet hoogopgeleid of van allochtone afkomst zijn, 
zullen minder snel gesignaleerd. 
 
Signaleringslijsten zijn alleen goed wanneer degene die de signaleringslijst gebruikt ook kennis van 
zaken heeft. Bij het invullen wordt er al geïnterpreteerd.  
 
2.2 SIDI 3 
 

 
 

 
Stap 1.A. De lijst bij aanmelding 

 Groep 1 
 Formulier 1.A. 

 
Kinderen hebben al op jonge leeftijd in de gaten welk gedrag in welke situaties wenselijk is. Net als 
elk kind willen ze bij de groep horen, aardig gevonden worden en geaccepteerd worden. Het gevolg 
is dat slimme kleuters zich aanpassen aan het groepsniveau. Daardoor is het lastig hen te signaleren. 
Een vroege signalering bij kleuters is belangrijk (Drent & Van Gerven, Passend onderwijs voor 
begaafde leerlingen, 2012). 
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Bij de peuterspeelzaal wint de leerkracht informatie in over de voorschoolse ontwikkeling van het 
kind. 
Gedurende de eerste 6 weken wordt het kind geobserveerd. 
Levert het scoreverloop een sterk grillig en onduidelijk beeld op of staan de bevindingen van ouders 
en leerkracht haaks op elkaar, dan kan besloten worden een extern deskundige in te schakelen. 
Is de school niet handelingsverlegen en wensen de ouders toch een onderzoek, dan zijn de kosten 
hiervan voor de ouders. 
 

 Bij aanmelding krijgen ouders het formulier mee naar huis, zodat zij het thuis rustig kunnen 
invullen.  

o Actie: directie 

 Bij het intakegesprek met de leerkracht nemen de ouders het formulier mee en wordt het 
besproken. De leerkracht kan verhelderingsvragen stellen. 

o Actie: leerkracht 

 De gegevens van het formulier worden overgenomen op de digitale versie. 
o Actie: leerkracht 

 
Slimme kleuters: 
- zijn snel van begrip; 
- maken grote denk- en leerstappen; 
- beschikken over een goed geheugen; 
- beschikken over een groot probleemoplossend vermogen en komen met creatieve oplossingen; 
- hebben een brede algemene interesse en kennis; 
- zijn in staat verworven kennis toe te passen en kunnen nieuwe kennis integreren met oude 

kennis; 
- beschikken over een groot analytisch vermogen; 
- zijn taalvaardig en kunnen spelen met taal; 
- zijn vaak geestelijk vroegrijp; 
- houden van uitdagingen en beschikken over een groot doorzettingsvermogen; 
- kunnen heel perfectionistisch zijn; 
- hebben behoefte aan een hoge mate van autonomie (zijn onafhankelijk en kunnen alleen spelen 

en werken); 
- zijn sociaal competent (gevoelig, empathie, zorgzaam) (Drent & Van Gerven, Passend onderwijs 

voor begaafde leerlingen, 2012); 
- hebben een hoge score op kleutertoetsen/ontwikkeling van functies; 
- hebben een specifieke, gedurende lange tijd, interesse op een bepaald terrein; 
- zijn nieuwsgierig, stellen vragen, zijn opmerkzaam, observeren; 
- zijn betrokken en nemen initiatieven; 
- zijn onderzoekend, experimenteren, bouwen, ontwerpen; 
- hebben een rijke fantasie en groot voorstellingsvermogen; 
- hebben een sterke concentratie; 
- hebben een oorspronkelijke humor. 
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Stap 1.B. De jaarlijkse signalering 

 Groep 1 t/m 8 

 Formulier 1.B. (1-2) en (3-8) 

 Actie: leerkracht 

 
In alle groepen wordt bij alle leerlingen de SIDI 3 signaleringslijst in oktober door de leerkracht 
ingevuld. 
Bij de leerlingbespreking tijdens de overdracht, wordt aangegeven welke kinderen gesignaleerd zijn 
als meerkunner. 
Bij een beperkte groep leerlingen, die opvallen op het gebied van begaafdheid, wordt het onderzoek 
voortgezet door middel van: 

1. Een oudervragenlijst – stap 2  
(staan de bevindingen van ouders en leerkracht haaks op elkaar, dan kan besloten worden 
een extern deskundige in te schakelen en gelden dezelfde afspraken als eerder genoemd bij 
de kleuters)  

2. Een leerkrachtdiagnose – stap 3 
3. Toetsgegevens 
4. Een leerling vragenlijst – stap 5 

 
Periode van invullen 

 In oktober wordt deze lijst voor alle leerlingen ingevuld.  

o Men vult alleen die kenmerken in die op een leerling van toepassing zijn. 

o Starten met deel 1 (leeraspecten). 

 Het kan voorkomen dat in de loop van het schooljaar signalen bij een leerling worden gezien die 

mogelijk kunnen duiden op een begaafde leerling, terwijl deze leerling in oktober geen of weinig 

signalen liet zien. 

In dit geval wordt de groepslijst voor alleen deze leerling ingevuld. 

 
Groep 1 

 Bij de aanmelding/intake van de leerlingen is er al een gesprek gevoerd moet de ouders over een 
eventuele ontwikkelingsvoorsprong. Indien dat geconstateerd is, hoeft de leerkracht voor deze 
leerling(en) de groepslijst niet opnieuw in te vullen. 

 Voor leerlingen die tussen de maanden november en juli op school zijn gekomen en na de 
vakantie in groep 1 blijven, wordt de groepslijst wel ingevuld. 

 
Leerlingen die al geïndiceerd zijn 

 Voor de leerlingen die in groep 1 t/m 5 zijn geïndiceerd als leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong of als begaafd, hoeft de leerkracht niet opnieuw in te vullen. 
In groep 6 wordt de groepslijst voor alle leerlingen ingevuld. 

 
- Eerst wordt deel 1 leeraspecten ingevuld.  
- Bij een score van 5 of meer items op het onderdeel leeraspecten, wordt deel 2 zelfbeeld, omgang 

en werkhouding ingevuld. 
- Deel 2 zelfbeeld, omgang en werkhouding geeft summier aspecten aan  
 
Resultaten, conclusie van de jaarlijkse signalering 

 Voor elke geselecteerde leerling wordt een leerlingprofiel aangemaakt.  

 De bevindingen van punt 1.B. worden overgenomen. 

 Wanneer er uit deel 2 zorgen zijn, gaat men over naar stap 2. 
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 Wanneer er uit deel 2 geen zorgen zijn, gaat men over naar stap 4 

 Formulier ‘Resultaten en conclusie van de jaarlijkse signalering (deel 3)’ wordt met de CLZ’er 
besproken. 

 
Opslaan 

 De jaarlijkse signalering wordt opgeslagen onder de naam van de groep (vb. SIDI groep 4 2016-
2017). 

 Daarna wordt dit groepsdocument gebruikt voor de individuele analyse en diagnose. Dit 
document wordt opgeslagen onder de naam van de leerling. Dit document komt in het mapje 
van de groep. 

 
Signalering op initiatief van de ouders 

 Formulier 1.C.  

Kinderen kunnen thuis zich anders gedragen of andere dingen laten zien dan op school. Het is 
belangrijk dat ouders serieus worden genomen als zij bij hun kind een ontwikkelingsvoorsprong of 
begaafdheid vermoeden. Op school kunnen leerlingen zich aanpassen aan de verwachtingen van 
groepsgenoten en de leerkracht.  
Een leerling doet op school wat hem of haar gevraagd wordt en valt in de groep niet op. De leerling 
kan gaande de dag frustratie opbouwen en reageert deze frustratie in de veilige thuishaven af. 
Meisjes passen zich makkelijker aan de groepsnorm aan. Jongens reageren doorgaans hun frustratie 
af op school en kunnen storend gedrag vertonen. Het komt ook voor dat leerlingen, die op school de 
cognitieve uitdaging missen, die uitdaging buiten school zoeken.  
Aan de hand van een oudergesprek kan er een diagnostisch traject in gang gezet worden, om er 
achter te komen wat er speelt. 
De leerkracht stelt de CLZ op de hoogte, maar de leerkracht heeft de regie. 
 

 Eerste gesprekken met ouders: actie leerkracht 
 Formulier 1.C. laten invullen door ouders: actie leerkracht 
 Formulier 1.C. wordt door de leerkracht met CLZ besproken. 
 CLZ en leerkracht besluiten of formulier 2.A. (groep 1 en 2) 2.B (groep 3 t/m 8) wordt 

ingevuld. 

 
Stap 2. De oudervragenlijst 

 Formulier 2.A. groep 1 en 2 
 Formulier 2.B. groep 3 t/m 8 
 Formulier ‘Resultaten oudergesprek – voor dossier’ 
 Actie: leerkracht 

 

 Deze stap wordt alleen gedaan met de leerlingen die uit stap 1 naar voren kwamen als mogelijk 
begaafd. 

 De oudervragenlijst wordt door de ouders thuis ingevuld. 

 Na het invullen van de oudervragenlijst wordt de lijst op school ingeleverd. Na een paar dagen 
wordt de lijst in een gesprek toegelicht. Bij dit gesprek kan de CLZ aanwezig zijn ter 
ondersteuning van de leerkracht. 

 Na het oudergesprek worden de resultaten van de oudervragenlijst en de conclusie van het 
oudergesprek genoteerd in het formulier ‘Resultaten oudergesprek – voor dossier’. 
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Stap 3. De leerkrachtdiagnose 

 Formulier Diagnoselijst 1-2 of 3-8 
 Observatielijst invullen: actie leerkracht 
 Conclusie en interventies voor een plan van aanpak: actie leerkracht en CLZ 
 Formulier ‘Resultaten leerkrachtdiagnose – voor dossier’   

 

 De observatielijst wordt door de leerkracht ingevuld.  

 Na het invullen wordt er automatisch een grafiek gemaakt. In deze grafiek wordt vervolgens 
zichtbaar hoe evenwichtig of wisselvallig een profiel is opgebouwd. 

 In het formulier ‘Resultaten leerkrachtdiagnose – voor dossier’  worden de resultaten en 
conclusies genoteerd. 

 
Let op! Bij vermoeden van onderpresteren kan formulier 6.B. al ingevuld worden. 

 
Stap 4. Toetsgegevens groep 1-8 

 Actie leerkracht en CLZ 
 

 Deze stap wordt niet in SIDI gedaan. 

 Uiteraard worden de toetsgegevens bekeken en er wordt doorgetoetst. Er wordt doorgetoetst 
om het didactisch beheersingsniveau van de leerling vast te stellen. Er wordt doorgetoetst totdat 
een leerling lager dan een B II scoort. 

 Aan de hand van de resultaten van de toetsen wordt bepaald welk leerstofaanbod een leerling 
krijgt: 

o Compacten en verrijken 
 Voorsprong van 6 maanden  B II 

o Stevig compacten en verrijken op een hoger (+ 6 maanden) niveau 
 Voorsprong 6 maanden  A I 
 Voorsprong 12 maanden  B II 

o Extra compacten en verrijken op nog hoger niveau (+9 maanden). Optie versnellen 
(stap 6.C.) 

 Voorsprong 6 maanden  A I 
 Voorsprong 12 maanden  A I 

 Van elke toets wordt een foutenanalyse gemaakt. 

 Indien de scores van de leerling beduidend lager zijn dan op grond van talent verwacht mag 
worden, dan is er wellicht sprake van (een vorm van onderpresteren). Dan wordt stap 6.B. 
uitgevoerd. 

 
Stap 5. De leerlingvragenlijst 3-8 

 Formulier 5.(3-8) leerlingvragenlijst 
 Actie: leerkracht 

 

 De leerlingvragenlijst is een instrument om er achter te komen hoe het kind zelf over de school 
denkt. De leerlingvragenlijst is een korte inventarisatie. 

 Aan de hand van de lijst kan de leerkracht met de leerling in gesprek gaan. 
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Plan van aanpak 
 
Als het signalering- en diagnostisch traject is doorlopen, stelt de leerkracht in november een plan van 
aanpak op. De leerkracht kan hierbij een beroep doen op de expertise van de specialist begaafdheid. 
De resultaten van de signalering en het plan van aanpak worden besproken met de specialist 
begaafdheid. Bij kinderen die al gesignaleerd zijn loopt het plan van aanpak in principe door tot en 
met november van het volgende schooljaar. In overleg kan de leerkracht van het nieuwe schooljaar 
aanpassingen maken als dat nodig is.  
 
Bij de groepsbespreking wordt dit met de coördinator leerlingenzorg besproken en komen deze 
leerlingen aan bod. 
 
Als laatste in het traject vindt overleg plaats tussen de specialist begaafdheid en de coördinator 
leerlingenzorg. 
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Hoofdstuk 4 Diagnosticeren   
 
‘Hoewel psychodiagnostisch onderzoek in de meeste gevallen niet nodig is ter bevestiging van een 
vermoeden van (hoog)begaafdheid, kan hiertoe in sommige gevallen toch besloten worden.’ 
Wanneer wordt besloten om nader psychodiagnostisch onderzoek te doen, is het van belang dat dit 
gedaan wordt door iemand met specifieke expertise op het gebied van (hoog)begaafdheid. Er zijn 
diverse Schoolbegeleidingsdiensten, Adviesbureaus voor Opleiding en Beroep of particuliere bureaus 
die dergelijke onderzoeken kunnen uitvoeren. Indien wordt besloten tot een onderzoek bij een 
particulier bureau is het belangrijk altijd te checken of de betreffende persoon, psycholoog, 
orthopedagoog of diagnostisch geschoold onderwijskundige, geregistreerd is bij het NIP, Nederlands 
Instituut van Psychologen of de NVO Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.  
Is de school niet handelingsverlegen en wensen de ouders toch een onderzoek, dan zijn de kosten 
hiervan voor de ouders. 
 
Wanneer het onderwijsaanbod van de school goed aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van 
individuele leerlingen is het echter in de meeste gevallen niet nodig om een uitgebreid 
psychodiagnostisch onderzoek af te nemen bij een vermoeden van (hoog)begaafdheid. Het 'etiketje' 
(hoog)begaafd heeft in zo'n geval weinig meerwaarde. Over het algemeen is uitgebreid 
psychodiagnostisch onderzoek bij een vermoeden van (hoog)begaafdheid alleen nodig indien er 
onenigheid bestaat tussen ouders en de school over de capaciteiten van de leerling of wanneer er 
andere bronnen van zorg zijn waardoor de leerling ondanks zijn (hoog)begaafde vermogens niet 
komt tot (hoog)begaafde prestaties. Zo kan er naast (hoog)begaafdheid ook sprake zijn van een 
leerprobleem zoals dyslexie of kan de leerling belemmerd worden door een taalachterstand, 
bijvoorbeeld in geval van een andere culturele achtergrond.  
 
Redenen voor een diagnose kunnen zijn:  

begeleiders. Er kan dan gericht gehandeld worden n.a.v. onderzoekgegevens. De vraag blijft: ‘Wat 
heeft dit kind nodig op deze school in deze groep bij deze leerkracht?’  
Een goed afgenomen test geeft veel meer informatie dan een IQ cijfer. Een degelijke test en 
rapportering ervan, ook over resultaten op de subtesten en de houding van het kind tijdens de test, 
kunnen handvatten geven voor verdere actie. Wanneer er onduidelijkheden zijn wat betreft het wel 
of niet meer of hoogbegaafd zijn van een leerling kan er tot een onderzoek gekomen worden.   
Onderzoeken die afgenomen worden, worden afgenomen door Zien in de klas. Zien in de klas komt 
op school om dergelijk onderzoek af te nemen. Kosten hiervan zijn voor rekening van de 
zorgverzekering.   



Beleidsplan begaafde leerlingen  17 
 

Hoofdstuk 5 Begeleiding 
 
 

5.1 Onderwijsbehoeften 
 
Begaafde leerlingen hebben… 
 
Een instructie nodig die: 

 compact is: begaafde leerlingen hebben behoefte aan een korte instructie en nabespreking 
(Drent, 2011; Drent & Van Geven, 2012; Brouwer & Ahlers, 2011). 

 aansluit op de interesses en inspeelt op het hogere orde denken (Brouwer & Ahlers, 2011). 

 op een hoger moeilijkheidsniveau ligt qua inhoud, proces en resultaat (Brouwer & Ahlers, 2011). 

 doelen, kernpunten en oplossingsstrategieën kort bespreken waarna de leerling zelfstandig aan 
het werk kan (Verlinden et al., 2014). 

 top-down is (Verlinden et al., 2014). 

 waarbij de informatie wordt gevisualiseerd (Verlinden et al., 2014). 
 
Opdrachten en materialen nodig die: 

 compact zijn: begaafde leerlingen hebben niet of nauwelijks behoefte aan herhalingsstof (Drent 
& Van Geven, 2012). 

 begaafde leerlingen tot kritisch denken aanzetten (Drent & Van Geven, 2012). 

 open vraagstellingen hebben (Drent & Van Gerven, 2009 in Drent & Van Geven, 2012). 

 een hoge complexiteit hebben (Drent & Van Gerven, 2009 in Drent & Van Geven, 2012; Brouwer 
& Ahlers, 2011) 

 een probleemgericht karakter hebben (Drent & Van Gerven, 2009 in Drent & Van Geven, 2012; 
Freeman, 1998 in Termeer, 2011). 

 een beroep doen op de creativiteit (Drent & Van Gerven, 2009 in Drent & Van Geven, 2012; 
Freeman, 1998 in Termeer, 2011). 

 het didactisch niveau van de leerling (zone van naaste ontwikkeling) overstijgt (Drent & Van 
Gerven, 2009 in Drent & Van Geven, 2012). 

 het leren centraal zet en minder de nadruk op het eindresultaat (Drent, 2011). 

 gepland zijn op de weektaak (Drent & Van Geven, 2012). 

 een hogere denkniveau (taxonomie van Bloom) van de leerling vereisen: analyseren, evalueren 
en creëren (Termeer, 2011). 

 
Leeractiviteiten nodig die: 

 passen bij de grotere leerstappen (versnelling) (Drent & Van Geven, 2012). 

 begaafde leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden leren, leren doorzetten, plannen en 
organiseren (Mooij et al., 2007). 

 zich richten van een productgerichte benadering naar een procesgerichte benadering (Drent & 
Van Geven, 2012). 

 de leerling abstracte en concrete concepten aanbiedt (Freeman, 1998 in Termeer, 2011). 

 aansluiten bij de belangstellingen van de leerling (Verlinden et al., 2014). 
 
Een leeromgeving nodig: 

 waar leerlingen zelfstandig kunnen werken (Drent & Van Geven, 2012). 

 die gekenmerkt wordt door een veilig leerklimaat (Drent & Van Geven, 2012). 
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Feedback nodig die: 

 gaat over de leervaardigheden van de leerling en hem bewust maakt van zijn eigen leerproces 
(Drent & Van Geven, 2012). 

 gaat over het eigen leergedrag- en resultaten (Termeer, 2011). 

 accent legt op de zelfcontrole- en evaluatie (Verlinden et al., 2014). 

 rekening houdt met fouten ten gevolgde van te ver doordenken (Verlinden et al., 2014). 

 past bij het hogere niveau van functioneren en gericht is op hogere denkvaardigheden (Verlinden 
et al., 2014). 

 de leerling zich laat vergelijken met zichzelf en niet laat vergelijken met andere kinderen 
(Verlinden et al., 2014). 
 

Groepsgenoten nodig die: 

 zelfstandig kunnen werken (Drent & Van Geven, 2012). 

 qua ontwikkeling gelijk zijn (peers) (Drent & Van Gerven, 2007; De Hoop & Janson, 1993 in 
Janson, 2011). 

 met de begaafde leerling zinvol en effectief kunnen samenwerken (Mooij et al., 2007). 

 accepteren dat de leerling begaafder is dan zij (Verlinden et al., 2014). 

 de leerling vragen om mee te spelen (Verlinden et al., 2014). 

 het natuurlijk leiderschap van de leerling accepteren (Verlinden et al., 2014). 
 
Een leerkracht nodig die: 

 oog heeft voor de behoeften van de leerling (Drent & Van Geven, 2012). 

 luistert naar de leerling (Drent & Van Geven, 2012). 

 successen deelt met de leerling (Drent & Van Geven, 2012). 

 de leerling het gevoel geeft dat hij belangrijk is (Drent & Van Geven, 2012). 

 open en eerlijk is en met de leerling met respect behandelt (Drent & Van Geven, 2012). 

 gevoel voor humor heeft (Drent & Van Geven, 2012). 

 een positieve houding heeft t.o.v. begaafdheid (herkennen en erkennen) (Drent & Van Geven, 
2012; Hoogenveen, 2010) 

 de leerling accepteert (leerling mag zijn wie hij is) (Drent & Van Geven, 2012). 

 aandacht heeft m.b.t. het leerproces (begeleiding en feedback) (Drent & Van Geven, 2012). 

 bewaker is van het leerproces (Drent & Van Geven, 2012). 

 de leerling begeleidt bij het werken aan de verrijkingsstof (Drent & Van Geven, 2012). 

 het verrijkingswerk beoordeelt en weergeeft in verslagleggingen (Drent & Van Geven, 2012).  

 van een sturende rol, een begeleidende/coachende rol inneemt: van bepaler van het leerproces 
naar een ondersteunde rol bij het leerproces inneemt (Drent & Van Geven, 2012). 

 veel open vragen stelt (Freeman, 1998 in Termeer, 2011). 

 de juiste eisen stelt (Freeman, 1998 in Termeer, 2011). 

 helpt met zoeken naar de juiste aanvullende informatiebronnen (Freeman, 1998 in Termeer, 
2011). 

 adequate studievaardigheden en structuur aanbiedt (Freeman, 1998 in Termeer, 2011). 

 de leerling aanspreekt op een hoog verbaal niveau (Freeman, 1998 in Termeer, 2011). 

 goed kan organiseren (Hoogenveen, 2010). 

 flexibel kan denken (elk kind is anders) (Hoogenveen, 2010). 

 zelfvertrouwen heeft (erkennen dat er hoogbegaafde leerlingen zijn die meer weten of een 
bepaald onderwerp) (Hoogenveen, 2010). 
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 een brede kennis heeft (Hoogenveen, 2010).  

 in staat om leerlingen te enthousiasmeren en leergierig maken (Hoogenveen, 2010). 
 
Ouders nodig die: 

 een goede communicatie met school hebben (Mooij et al., 2007). 

 accepteren dat hun kind anders leert dan anderen thuis en dit ondersteunen (Hoogenveen, 
2010) 

 
 

5.2 Onderwijsaanbod 
 
De leerkracht moet de juiste attitude, competenties, kennis en vaardigheden hebben om begaafde 
leerlingen te begeleiden (Drent & Van Geven, 2012; Mooij et al., 2007; Brouwer & Ahlers, 2011). Een 
leerkracht doet er toe. Marzano (2007) concludeert dat scholen een bijdrage van 20% hebben in de 
leerresultaten van leerlingen. De andere 80% wordt bepaald door de kenmerken van een leerling en 
zijn thuissituatie. In die 20% heeft de school een aandeel van 1/3 deel en de leerkracht heeft een 
aandeel van 2/3 deel (Pameijer et al., 2011, p. 23). 
Als er een mismatch is met de onderwijsbehoeften van een begaafde leerling en het 
schoolprogramma dan kan een leerling zich aanpassen (onderpresteren) of rebelleren (Hoogenveen, 
2010). 
Er is niet één goede manier om begaafde leerlingen te begeleiden. Voor begaafde leerlingen moet 
het lesprogramma worden aangepast. Het is verstandig om meerdere aanpassingsmogelijkheden 
(compacten en verrijken, versnellen of een eigen klas) op een school te faciliteren (Mooij et al., 2007; 
Hoogenveen, 2010).  
 
Compacten en verrijken 
Compacten en verrijken gebeurt binnen de groep. Compacten is niet alleen het minderen van 
herhalings- en oefenstof. Men compact de stof, omdat ze willen aansluiten bij de leereigenschappen 
van een begaafd kind. Doordat de stof wordt gecompact, is er tijd over voor de 
verrijkingsopdrachten. Er moet worden gecompact tijdens de instructie, verwerking en nabespreking. 
Begaafde leerlingen zijn vrijwel onafhankelijk van de reguliere instructie en hebben veel minder 
behoefte hebben aan herhalings- en oefenstof. Het werk wat zij gemaakt hebben, moet wel 
nabesproken worden. 
Compacten kan op alle vakgebieden. Individueel compacten kost veel tijd. Het gaat over prestaties 
op de korte termijn. Dit is niet goed voor onderpresteerders. De mate van tijd van (individueel) 
compacting verschilt per blok. Hierdoor kan de leerling niet gestructureerd werken aan de 
verrijkingstaken. Een schoolbrede aanpak van compacten heeft daarom de voorkeur (Drent & Van 
Geven, 2012; Drent, 2011). 
 
Bij het verrijken wordt er “rijker en meer gevarieerd leermateriaal aangeboden met een diepere en 
bredere inhoud en methodologie” (Hoogeveen et al., 2004, p. 16). Er wordt verrijkt, omdat leerlingen 
anders te snel door de lesstof heen gaan; om leerlingen werk- en leerstrategieën aan te leren en om 
leerlingen een brede basis aan kennis en vaardigheden geven. De keuze van de verrijkingsstof moet 
aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling en moet altijd in de zone van naaste 
ontwikkeling liggen (Drent & Van Geven, 2012).  
Bij het verrijken is het belangrijk dat leerlingen controle krijgen over hun denk- en werkstrategieën, 
nieuwe kennis en vaardigheden aanleren, leren doorzetten, plannen en organiseren. Leerlingen 
moeten gestimuleerd worden om over hun eigen grenzen heen te gaan (Mooij et al., 2007). 
(Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO)) 
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De taxonomie van Bloom (1956) is geschikt om als uitgangspunt voor de verrijkingstaken te 
gebruiken. Onthouden, begrijpen en toepassen vallen onder het lagere orde denken en analyse, 
synthese en evaluatie vallen onder het hogere orde denken. In het onderwijs ligt vooral de nadruk op 
het lagere orde denken. Het lagere orde denken moet beheerst zijn om opdrachten van het hogere 
orde denken uit te voeren. Om verrijking te bieden aan begaafde leerlingen is het belangrijk dat de 
vragen en opdrachten over het hogere orde denken gaan. Dit zal de leerlingen uitdagen en het 
leerrendement zal hoger worden (Termeer, 2011; Drent & Van Geven, 2012).  
 

 
Taxonomie van Bloom (1956) 

 
Peters (2007) en SlO (2010) beschrijven de drie aspecten van het leren: leren leren, leren denken en 
leren leven. SLO heeft hiervan de ‘Doelen en vaardigheden lijst’ (DVL) gemaakt (Bijlage II). Deze lange 
termijn doelen geven richting aan hoe het verrijkingsonderwijs voor begaafde leerlingen zou moeten 
zijn (Te Boekhorst-Reuver, 2010). 
Begaafde leerlingen denken en leren top-down. Zodra zij een instructie krijgen, denken zij al verder 
over de kennis die zij reeds beschikken. Ze kijken van het geheel naar delen. Het onderwijs is vaak 
andersom (bottum-up), hierdoor kunnen begaafde leerlingen zich afsluiten voor de instructie, omdat 
zij het toch al denken te weten. Door de instructie top-down aan te bieden, houdt men begaafde 
leerlingen nieuwsgierig en leergierig (Verlinden et al., 2014). 
 
Versnellen/vervroegde doorstroming 
Versnellen betekent niet altijd een klas overslaan. Er kan ook versneld worden in een leergebied. Of 
een leerling in een combinatiegroep kan in een jaar twee leerjaren doen (Hoogeveen et al., 2004).  
Er kan gekozen worden voor vervroegde doorstroming als een leerling een didactische voorsprong 
heeft van bijna een jaar en/of als de leerling sociaal-emotioneel niet aansluit bij de klasgenoten en 
dat bij een vervroegde doorstroming wel zal hebben. De leerling moet dan wel enige didactische 
voorsprong hebben (Drent & Van Geven, 2012).  
Versnellen levert vaak geen sociaal-emotionele problemen op, omdat begaafde leerlingen vaak 
sociaal-emotioneel verder zijn dan hun leeftijdsgenoten (Mooij et al., 2007). Er moet altijd gekeken 
worden naar de eventuele risicofactoren (sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfbeeld en 
aanwezigheid werk- en leerstrategieën) bij een vervroegde doorstroming. Bij iedere vervroegde 
doorstroming is er een goede voorbereiding en nazorg van belang. Bij het versnellen is het verstandig 
om een protocol te hebben (Drent & Van Geven, 2012). De Versnellingswenselijkheidlijst van 
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Hoogeveen, Hell & Verhoeven (2004) en de Versnellingswijzer van Verlinden, Oostindie, Bouwman, 
Ottink, & Hoogeveen (2014) zijn hierbij hulpmiddelen. 
 

5.3 Plan van aanpak 
 
Zoals eerder beschreven wordt in november een plan van aanpak opgesteld voor de begaafde 
leerling. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met bovenbeschreven 
onderwijsbehoeften en richtlijnen voor het onderwijsaanbod. Hieronder een selectie van punten 
voor de praktische uitvoering.  
 
Compacten 
Compacten wordt zoveel mogelijk schoolbreed uitgevoerd. Hierbij wordt onder andere gebruik 
gemaakt van de routeboekjes van de methodes voor rekenen, taal en spelling.  
Hoofdzakelijk bestaat wordt de oefenstof en herhaling geminderd.  

 50%-75% van de oefenstof  

 75%-100% van de herhaling  
 
Belangrijke onderdelen om te behouden 

 Belangrijke stappen in het leerproces (leerlijnen) 

 Belangrijke strategieën en werkwijzen  

 Ontdekactiviteiten  

 Reflectieve activiteiten  

 Activiteiten op tempo  

 Introductie van een nieuw thema 

 Verrijkingsaanbod 
 
Verrijken 
Verdiepen: een leerling gaat dieper in op dezelfde stof.   
Verbreden: de leerling verdiept zich in ander werk. Anders dan het reguliere aanbod  op onze school. 
Hierbij kun je denken aan het filosoferen met kinderen, projectmatig werken etc.     
Verrijkingsvormen die aangeboden kunnen worden :  

 de voorkeur gaat uit naar afgeronde leerstofpakketten die niet vooruitlopen op de leerstof van 
het voortgezet onderwijs  

 het werken met verrijkingsmateriaal wordt ingeroosterd en vindt structureel plaats  

 de verrijkingsactiviteiten worden beoordeeld door de groepsleerkracht 

 in de vastgelegde kindgesprekken wordt het onderwerp regelmatig besproken 
Er is een breed scala aan verrijkingsmaterialen binnen de scholen aanwezig. Materialen kunnen ook 
uitgewisseld worden. Een selectie van het aanwezige materiaal is beschreven (Bijlage III). 
 
Versnellen 
Bij versnellen wordt in een hoger tempo dan bij gemiddeld presterende leerlingen de leerstof 
aangeboden. Dit kan door de leerstof te compacten of tempodifferentiatie toe te passen. Als 
versnelling op meerdere vakgebieden plaats vindt kan later besloten worden tot vervroegde 
doorstroming naar een hogere groep. 
Vervroegde doorstroming is te realiseren door: 

 een leerling eerder naar groep 2 te laten gaan 

 het overslaan van een leerstofjaarklas 

 twee leerstofjaren in één schooljaar aan te bieden 
 
Onze uitgangspunten bij vervroegde doorstroming zijn: 
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vervroegde doorstroming gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk ( bijvoorbeeld groep 1, in groep 2 
na de kerstvakantie naar groep 3) 
vervroegde doorstroming blijft beperkt tot één leerjaar ( en één keer in de basisschool) 
vervroegde doorstroming is altijd een individuele beslissing ( per kind bekeken). De ouders worden er 
systematisch bij betrokken. 
  
Aan de hand van de volgende criteria wordt vervroegde doorstroming getoetst: 
basiscriteria:  

 Is er, naast vastgestelde ( hoog) begaafdheid, nog een leer- en persoonlijkheidsstoornis?  
 
Didactische criteria:  

 Is er voldaan aan de voorsprong van meer dan 9 maanden, zoals beschreven in hoofdstuk 2 (stap 
4)? 

 Is er eerder verrijkt? 
 
Pedagogische criteria:  

 Hoe is het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling en hanteert deze handige leer- en 
werkstrategieën?  

 Is er sprake van faalangst en/of onderpresteren? 
 
Strategische criteria:  

 Hoe is het welbevinden in de huidige groep en hoe is het pedagogisch klimaat in de ontvangende 
groep? 

 En wat is de visie van de ouders en van de leerling? 
 

Wanneer overwogen wordt om een leerling te laten versnellen of vervroegd door te laten stromen, 
kan de VersnellingWenselijkheidsLijst (VWL) hierin ondersteuning bieden. Deze wordt door de 
leerkracht en coördinator leerlingenzorg ingevuld en aangevuld en besproken met ouders. De lijst 
kan gebruikt worden vanaf groep 1/2. Omdat het een ingrijpende maatregel is, is het van belang dat 
deze op gefundeerde wijze genomen wordt. De beslissing wordt altijd in overleg met de 
groepsleerkracht, interne begeleider, directie en ouder(s) genomen. De uiteindelijke beslissing ligt bij 
school.    
 
Contact gelijkgestemden 
Contact met gelijkgestemden wordt wanneer binnen de school mogelijk gestimuleerd. Door de kleine 
schoolgrootte is dit echter niet altijd te realiseren en behoort een plusklas binnen de school niet tot 
de mogelijkheden. De contacten worden daarom breder gezocht. De scholen werken samen en de 
leerlingen hebben online contact en kunnen met elkaar samenwerken. Soms worden ook 
gezamenlijke activiteiten georganiseerd. De digitale samenwerking wordt in sommige gevallen ook 
met andere scholen gezocht (bijv. contact met scholen in de stichting of uit het buitenland). 
 
Externe deskundige  
In sommige gevallen is het aan te raden een extern deskundige in te schakelen. Dit kan een 
psycholoog/orthopedagoog zijn of een andere deskundige. Je kunt hierbij denken aan:  

 leerproblemen  

 gedragsproblemen  

 verschil van inzicht school-ouders  

 indien de begeleiding niet aanslaat   
Meer informatie voor de leerkracht hierover is te vinden in het onderdeel ‘Uitzonderingen’ van SIDI 
3. Na overleg met de coördinator leerlingenzorg kan worden overgegaan op het inschakelen van een 
externe deskundige. In eerste instantie kan ondersteuning gevraagd worden van uit het School 
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Ondersteunings Team (SOT). Daarnaast is er specifiek onderzoek of begeleiding mogelijk vanuit het 
samenwerkingsverband. 
Het is van belang in overleg met ouders een goed onderbouwde keuze te maken. Het inschakelen 
van deskundige hulp is vooral zinvol om een goed beeld te krijgen van leerlingen of in geval van een 
meningsverschil met de ouders. Het komt voor dat kinderen zich thuis anders gedragen dan op 
school. Daarnaast is het aan te raden dat er externe hulp wordt ingeschakeld, wanneer een plan niet 
van aanpak onvoldoende effect heeft.  
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Hoofdstuk 6 Rapportage 
 

6.1 Parnassys 
 
Het plan van aanpak wordt door de leerkracht vastgelegd in Parnassys en besproken met de 
specialist begaafdheid en de coördinator leerlingenzorg. 
Tijdens de leerlingbesprekingen wordt dit besproken. Zo nodig worden aanpassingen gedaan. De 
voortgang van deze leerling wordt goed gevolgd en ook met de leerling besproken in 
kindgesprekken. Daarnaast wordt het halfjaarlijks met ouders en leerling besproken en geëvalueerd.  
 
6.2 Met ouders 
 
Het plan van aanpak en alle latere aanpassingen wordt door de leerkracht met de ouders en de 
leerling besproken. De ouders worden ook tussentijds op de hoogte gehouden van de vorderingen 
van hun kind. Daarnaast komt het in het portfolio gesprek aan de orde. 
 
6.3 Portfolio 
 
Op beide scholen hebben de kinderen portfolio’s. Tijdens kindgesprekken worden de individuele 
doelen vastgelegd. Deze worden verwerkt in het portfolio. Het verrijkingswerk, de projecten en het 
werken aan de vaardigheden die horen bij het leren leren dienen als bewijs voor het behalen van 
deze doelen. De projecten worden beoordeeld op proces, creativiteit, inzet, eindresultaat en 
presentatie. 
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Bijlage I: Revised Profiles of the Gifted & Talented  
(Betts & Neihart, 2010) 
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Bijlage II: Doelen en vaardigheden lijst 
(Te Boekhorst-Reuver, 2010) 
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Bijlage III: Selectie verrijkingsmateriaal 
 


