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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

Op 18  mei 2015 heeft de inspectie voor het onderwijs een bezoek gebracht aan onze school. 

Het inspectie rapport was zeer positief en de inspectie was erg tevreden over hoe het 

onderwijs op PCBS De Hoekstee wordt vormgegeven. Een verbeterpunt voor onze school is 

het beleid op hoogbegaafdheid. In het inspectierapport is dit als volgt omschreven: 

 

Voor de betere leerlingen is er een plusklas. De school kan het beleid ten aanzien van meer- en 

hoogbegaafde leerlingen versterken, waardoor het leerstofaanbod beter kan aansluiten op hun 

onderwijsbehoeften. 
Bron: Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek De Hoekstee, inspectie van het onderwijs 

 

Om dit punt binnen ons onderwijs te verbeteren zijn wij: Rianne, Alitha en Henriëtte hier 

mee aan de slag gegaan. We zijn de opleiding tot begaafdheidsspecialist gaan volgen. De 

kennis die wij tijdens deze opleiding hebben opgedaan willen wij gaan gebruiken om het 

onderwijs aan meer begaafde leerlingen binnen onze school te verbeteren. Daarom ligt hier 

nu het beleidsplan hoogbegaafdheid van PCBS De Hoekstee voor u.   

 

In hoofdstuk 2 vindt u de theoretische onderbouwing. Deze is gebaseerd op de opgedane 

kennis tijdens de opleiding. Ook is er veel kennis opgedaan door het lezen van boeken. Om 

een goed beeld te krijgen van de (hoog)begaafde leerling vinden wij het nodig deze 

theoretische onderbouwing te vermelden in dit beleidsplan. 

 

In hoofdstuk 3 vindt u het beleid rondom (hoog)begaafdheid zoals wij deze gaan uitvoeren 

op de Hoekstee. 
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Hoofdstuk 2: Theoretische onderbouwing 

  

2.1: Doelgroep 

We kunnen leerlingen indelen in verschillende doelgroepen als het gaat om intelligentie.  

 

2.1.1 Hoogbegaafd 

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafd is 

meer dan alleen een IQ boven de 130.  Want naast een IQ van boven de 130 spelen ook een 

aantal persoonskenmerken een rol.  Deze persoonskenmerken bij hoogbegaafden kunnen 

we onderscheiden in leervermogen en gedrag. 

 

Persoonskenmerken m.b.t. leervermogen: 

� Hoge intelligentie 

� Snel van begrip 

� Grote algemene interesses 

� Taalvaardig 

� Hoog leertempo, grote denk- en leerstappen 

� Verworven kennis goed toepassen 

� Goed geheugen 

� Doorvrager en waarnemer 

� Groot analytisch inzicht en probleemoplossend vermogen 

� Creativiteit en originaliteit 

� Denkt buiten reguliere kaders 

 

Persoonskenmerken m.b.t. het gedrag: 

� Geestelijk vroegrijp (of wekken de indruk daarvan) 

� Sterk rechtvaardigheidsgevoel 

� Perfectionistische instelling 

� In staat tot zelfreflectie 

� Zoekt ontwikkelingsgelijken in oudere kinderen 

� Accepteert regels en tradities niet klakkeloos, maar bevraagt ze 

� Grote behoefte aan autonomie 

 

Hoogbegaafden vertonen uitzonderlijk gedrag of hebben de potentie om dit te doen op een 

van de volgende gebieden: 

� Algemeen intellectueel vermogen 

� Specifiek academische aanleg 

� Creatief denken 

� Leiderschapstalent 

� Visuele of uitvoerende kunsten 
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2.1.2 Hoog intelligent 

Hoog intelligente leerlingen hebben eveneens een IQ boven de 130. Het verschil met 

hoogbegaafde leerlingen is dat zij niet beschikken over persoonskenmerken die wij wel bij 

hoogbegaafde leerlingen zien. 

 

2.1.3 Begaafd 

Begaafde leerlingen hebben een IQ tussen de 115 en de 130. Daarnaast beschikken zij ook 

over een aantal specifieke persoonskenmerken. Deze zijn alleen minder sterk aanwezig dan 

bij hoogbegaafde leerlingen. 

 

2.1.4 Intelligent 

Intelligente leerlingen hebben een IQ tussen de 115 en de 130. Zij beschikken alleen niet 

over de persoonskenmerken die we wel bij begaafde leerlingen zien. 

 

2.1.5 Ontwikkelingsvoorsprong 

Bij kleuters spreken we nog niet van hoogbegaafdheid. Dit omdat kleuters zich 

sprongsgewijs ontwikkelen. Doordat dit sprongsgewijs gaat kan een kleuter ook een tijdelijke 

ontwikkelingsvoorsprong hebben. Dit is de reden dat we bij kleuters spreken voer een 

ontwikkelingsvoorsprong. 

 

2.1.6 Talent op één gebied 

Dit zijn leerlingen die op één gebied behoefde hebben aan een extra uitdagend 

onderwijsaanbod. 
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2.2 Profielen (Betts & Neihart) 

 

George T. Betts en Maureen Neihart hebben op grond van jarenlange ervaring in de vorm 

van observaties, interviews en literatuuronderzoek zes profielen opgesteld van begaafde 

leerlingen. Deze profielen gaan in op het gedrag, de gevoelens en de behoeften van de 

verschillende typen begaafde leerlingen. Deze zes profielen zijn weer te geven in een 

schema. Dit schema is uitgezet volgens twee dimensies: 

 

� Sociaal: van (te) aangepast tot onaangepast 

� Prestaties: van goed tot slecht presterend 

 

 

 
 

Bron: George T. Betts and Maureen Neihart (1988). Profiles of the gifted and talented. Gifted Child Quarterly, 32(2), 248-253. 

           George T. Betts and Maureen Neihart (2010). Revised profiles of the gifted and talented. 

 

De profielen zijn niet statisch. Leerlingen kunnen zich mede afhankelijk van de omgeving 

anders profileren in verschillende situaties. Het is belangrijk om te weten dat verschillende 

begaafde leerlingen zich anders profileren. 

 

2.2.1 Profiel 1: De aangepaste succesvolle leerling 

De aangepaste succesvolle leerling levert goede prestaties. Deze prestaties zijn alleen niet 

naar eigen vermogen. Daardoor is hier sprake van relatief onderpresteren. Deze leerling is 

perfectionistisch ingesteld en is bang om fouten te maken. Hij wil graag succesvol blijven. De 

leerling gaat hierdoor risico’s vermijden en gaat zich afhankelijk opstellen ten opzichte van 

volwassenen. Hij kan bijvoorbeeld (onnodig) bevestiging zoeken bij de leerkracht. Hij is 

gevoelig voor en gericht op het voldoen aan verwachtingen van anderen. Als deze leerlingen 

niet uitgedaagd wordt boven het beheersingsniveau (de zone van de naaste ontwikkeling), 

bestaat het risico op het ontwikkelen van faalangst en onderduikend gedrag. 
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Gevoelens en houding Gedrag Behoeften 

� Inschikkelijk 

� Afhankelijk 

� Goed academisch zelfbeeld 

� Faalangstig 

� Extrinsieke motivatie 

� Kritisch over zichzelf 

� Werkt voor een cijfer 

� Onzeker over de toekomst 

� Krijgt graag bevestiging 

� Heeft een fixed mindset 

over intelligentie 

� Presteert en bereikt doelen 

� Zoekt goedkering en 

bevestiging van de leraar 

� Vermijdt risico’s 

� Perfectionistisch 

� Doet niet meer dan 

gevraagd 

� Accepteert en conformeert 

zich 

� Kiest veilige activiteiten 

� Haalt goede cijfers 

� Wordt een consument van 

kennis 

 

� Uitgedaagd worden 

� Zwakke kanten leren zien 

� Risico leren nemen 

� Assertiviteitsvaardigheden 

leren  

� Creativiteit ontwikkelen 

� Growth mindset 

ontwikkelen 

� Zelfkennis verbeteren 

� Onafhankelijke 

studievaardigheden 

aanleren 

 

 

 

Omdat bij de aangepaste succesvolle leerling het onderpresteren vaak niet wordt herkent en 

omdat de leerling vaak geneigd is om niet meer te doen dan dat van hem gevraagd wordt, 

wordt hij vaak over het hoofd gezien. Begeleiding is juist nodig om de leerling te leren leren. 

In het onderstaande overzicht staat suggesties voor ondersteuning thuis en/of op school. 

 

Ondersteuning thuis Begeleiding op school 

� Durf los te laten 

� Bied onafhankelijkheid 

� Geef ruimte om eigen keuzes te maken 

� Laat nieuwe, risicovolle ervaringen opdoen 

� Sta negatieve gevoelens (stress, verdriet) bij 

het kind toe 

� Bekrachtig het vermogen van het kind om 

met uitdagingen om te gaan. 

� Versneld en verrijkt onderwijsleerplan 

� Leerstofinkorting bijvoorbeeld door vooraf 

toetsen 

� Tijd voor een persoonlijk onderwijsleerplan 

� Activiteiten die de leerling uitdagen 

� Ontwikkeling van vaardigheden voor 

onafhankelijk leren 

� Bied verdiepingsmogelijkheden 

� Mentoraat 

� Coaching in growth mindset 

� Geef tijd voor samenwerking met 

ontwikkelingsgelijken 

 

2.2.2 Profiel 2: De uitdagende creatieve leerling 

De uitdagende creatieve leerling is creatief en komt met bijzondere oplossingen of 

invalshoeken. Hij heeft een scherpe waarneming. Hij is kritisch tegenover beweringen en 

neemt niet zomaar iets aan, ook niet van de leerkracht. Hij komt op voor zijn eigen 

opvattingen, is eerlijk en (te) direct. Zijn resultaten zijn wisselend. Hij is competitief ingesteld 

en kan grote stemmingswisselingen laten zien. Deze leerling heeft behoefte aan erkenning 

van zijn sterke kanten, hij wil graag gezien worden.  
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Gevoelens en houding Gedrag Behoeften  

� Zeer creatief 

� Verveeld en gefrustreerd 

� Wisselende zelfwaardering 

� Ongeduldig en defensief 

� Verhoogde gevoeligheid 

� Onzeker over sociale rollen 

� Kwetsbaar 

� Sterke motivatie om 

innerlijke overtuigingen te 

volgen 

� Wil onrecht recht zetten 

� Staat open voor het 

doordenken van 

vraagstukken die niet 

eenduidig zijn 

� Heeft veel energie 

� Laat impulsief gedrag zien 

� Daagt de leraar uit 

� Stelt regels en beleid ter 

discussie 

� Is eerlijk en direct 

� Is emotioneel labiel 

� Kan een slechte zelfcontrole 

hebben 

� Drukt zich op creatieve 

manier uit 

� Houdt vol in 

interessegebieden en 

passies 

� Komt op voor eigen 

overtuigingen 

� Kan in conflict raken met 

ontwikkelingsgelijken 

� In verbinding gebracht 

worden met anderen 

� Tact, flexibiliteit, 

zelfbewustzijn en 

zelfcontrole leren 

(afstemmen) 

� Ondersteuning op gebied 

van creativiteit 

� Duidelijke afspraken door 

middel van contracten 

� Minder druk tot aanpassen 

� Interpersoonlijke 

vaardigheden leren om 

anderen te bekrachtigen 

� Strategieën leren om met 

mogelijke psychologische 

kwetsbaarheid om te gaan 

 

De begeleiding van de uitdagende creatieve leerling richt zich op het ontwikkelen van zijn 

sterke, creatieve kanten. Er moeten uitdagende leeractiviteiten worden aangeboden waarbij 

de leerling zelf keuzen kan maken. De leerling zal moeten leren meer rekening te houden 

met de ander. Hij heeft baat bij een positieve ondersteuning van eigen doelen en keuzes. 

 

Ondersteuning thuis Begeleiding op school 

� Respecteer hun eigen doelen 

� Tolereer hogere niveaus van afwijkend 

gedrag 

� Sta hen toe interesses / passies na te streven 

� Doe gewenst gedrag voor 

� Organiseer familieactiviteiten 

� Deel je vertrouwen in hun mogelijkheden 

met hen 

� Bekrachtig hun sterke kanten 

� Onderken psychologische kwetsbaarheden 

en kom in actie indien nodig 

� Creëer tolerantie 

� Beloon nieuw denken en nieuwe 

invalshoeken 

� Plaats hem bij passende leraren 

� Directe en heldere communicatie 

� Sta gevoelens toe 

� Geef domeinspecifieke training 

� Sta non-conformisme toe 

� Koppel leerling aan begripvolle mentor 

� Geef directe instructie in 

interpersoonlijke vaardigheden 

� Coach in doelgericht kiezen en handelen 

 

2.2.3 Profiel 3: De onderduikende leerling 

De onderduikende leerling doet alles om niet op te vallen en ondermijnt hiermee zijn eigen 

ontwikkeling. De leerling zal uitdagingen uit de weg gaan. Hij is onzeker en faalangstig. De 

leerling heeft het gevoel dat het halen van hoge prestaties en tegelijkertijd sociaal 

geaccepteerd worden niet samen kunnen gaan. De onderduikende leerling is zoekende naar 

sociale acceptatie en zal veel wisselen van vriendschappen. Hij heeft moeite om zijn plek in 

de groep te vinden. Hij weet niet goed wat hij zelf wil. Hij streeft geen eigen doelen naar. 

Doordat deze leerling zich voortdurend te veel aanpast kan hij psychosomatisch klachten 

zoals hoofdpijn of buikpijn ontwikkelen. Er bestaat een risico dat deze leerling steeds verder 

terug trekt en depressief wordt.  
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Uiteindelijk kan dit uitval in het onderwijs tot gevolg hebben. De behoefte aan stimulering 

van de eigen ontwikkeling staat centraal. Dit begint bij het zien en accepteren van de 

kwaliteiten van de leerling. Deze leerling heeft aanmoediging en activering nodig die gericht 

is op autonomie en anders mogen zijn. 

 

Gevoelens en houding Gedrag Behoeften 

� Zoekt sociale acceptatie, wil 

ergens bij horen 

� Voelt zich onzeker 

� Voelt zich onder druk staan 

� Bekritiseert zichzelf en 

anderen 

� Voelt zich schuldig en/of 

onveilig 

� Onzeker of hij recht op zijn 

emoties heeft 

� Verminderd gevoel van 

zichzelf (eigen identiteit) 

� Heeft ambivalente, 

tegenstrijdige gevoelens 

over prestaties 

� Betrekt maatschappelijke 

problemen en conflicten op 

zichzelf en internaliseert ze 

� Kan gedrag gericht op 

prestatie zien als verraad 

aan eigen sociale groep 

� Onderwaardeert de eigen 

begaafdheid, dingt er op af 

of ontkent deze 

� Valt uit bij deelname aan 

verrijkingsprogramma’s 

� Wijst uitdagingen af 

� Verandert regelmatig van 

vriendengroep 

� Heeft wisselende 

vriendschappen, blijft hierin 

zoekende 

� Heeft (vrijwel) geen band 

met de leraar of de klas 

� Is onzeker over welke 

richting hij zelf op wil 

� Wil geen ander werk doen 

dan andere kinderen 

� Ruimte om keuzes te 

maken 

� Leren conflicten expliciet te 

maken 

� Leren af te stemmen 

� Leren van regels te 

veranderen 

� Netwerken van begaafde 

kinderen 

� Ondersteuning en 

aanmoediging bij 

ontwikkeling van talenten 

� Rolmodellen die 

groepsculturen 

overbruggen 

� Rolmodellen uit 

verschillende culturen 

� Zelfbegrip en zelfacceptatie 

ontwikkelen 

� Gehoord worden door 

anderen 

 

De ondersteuning thuis en op school zal zich moeten richten op het aspect dat iedereen er 

mag zijn wie hij is en wie hij wil zijn. Dit geldt voor de onderduikende leerling zelf maar ook 

voor alle mensen in zijn omgeving. Omdat deze leerling zelf geen uitdagende activiteiten ter 

bevordering van zijn eigen groei zal opzoeken, zal dit voorgedaan moeten worden door zijn 

omgeving. De leerling zal moeten ervaren dat groei goed voelt en dat je kan laten zien wat je 

kan en wie je bent, zonder dat je daar op aangekeken wordt, maar juist op wordt 

gewaardeerd. Het is belangrijk om de eigenheid van de leerling hierbij niet uit het oog te 

verliezen. Je moet de leerling keuzes laten maken. 
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Ondersteuning thuis Begeleiding op school 

� Normaliseer hun gevoel van ‘dissonantie’: 

help ze te leren te handelen vanuit eigen 

behoeften en te vertrouwen op eigen 

gevoelens en gedachten 

� Help hun tolerantievermogen vergroten 

� Ondersteun bij studie en carrièreplanning 

� Zoek (samen) begaafde rolmodellen  

� Wees zelf een rolmodel voor een leven lang 

leren 

� Geef ruimte om eigen keuzes te maken 

� Neem de spanning weg bij het aangaan van 

nieuwe ervaringen: creëer ruimte voor het 

opdoen van verschillende ervaringen en 

reflecteer hierop met hen door dit 

bespreekbaar te laten zijn 

� Vergelijk niet met broers en zussen, of 

anderen 

� Laat zien hoe je (groeps)culturen kunt 

overbruggen 

� Bouw aan waardering en begrip voor 

culturele verschillen 

� Voer open discussies over klassenverschil, 

racisme of sexerollen 

� Kader concepten als maatschappelijke 

verschijnselen 

� Leef voor hoe je (groeps)culturen kunt 

overbruggen 

� Creëer leeromgevingen waar de leerling zich 

thuisvoelt 

� Bied rolmodellen, meisjes hebben een 

vrouwelijk voorbeeld nodig 

� Help hen bij het opzetten van 

supportgroepen 

� Geef directe instructie in sociale 

vaardigheden 

� Maak expliciet en ondersteun bij het eigen 

maken van vaardigheden die normaliter niet 

onderwezen maar impliciet wel verwacht 

worden 

� Geef informatie en bied ondersteuning bij de 

planning van opleidings- en 

beroepsmogelijkheden 

� Bespreek wat succes van je vraagt 

bijvoorbeeld durven leren, motivatie, 

inspanning, doorzetten 

� Maak ook de nadelen van succes 

bespreekbaar en ondersteun hen om 

hiermee om te leren gaan 

 

2.2.4 Profiel 4: De risicoleerling (drop-out I) 

De risicoleerling is creatief en over het algemeen erg gevoelig. Hij is niet gemotiveerd voor 

schoolse taken en zoekt buiten school uitdaging om zijn interesses te volgen. Deze leerling 

heeft vaak een negatief zelfbeeld, dit uit zich in verwaarlozing, isolatie en een kritische 

houding ten opzichte van zichzelf en anderen. Hij voelt zich snel aangevallen of afgewezen. 

De risicoleerling is een onderpresteerder, hij presteert gemiddeld of minder. Hij heeft baat 

bij alternatieve leerervaringen. Deze leerling is op school slechts nog fysiek aanwezig, maar 

voelt en toont zich niet echt betrokken. Hij neemt vaak onregelmatig deel aan het onderwijs. 

Er is een risico dat deze leerling uiteindelijk, soms zonder diploma, het onderwijs verlaat. In 

de schoolse situatie laat deze leerling vaak negatief gedrag zien, hij verzet zich tegen alles 

wat met school te maken heeft. Hij steekt zijn energie in het niet-presteren. Vaak vertaalt dit 

negatieve gedrag zich ook naar de thuissituatie en uit zich daar in oppositioneel en 

onverantwoord gedrag.  
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Gevoelens en houding Gedrag  Behoefte 

� Rancuneus en boos 

� Depressieve gevoelens 

� Roekeloos en manipulatief 

� Gebrekkig / zwak zelfbeeld  

� Defensief 

� Onrealistische 

verwachtingen 

� Voelt zich niet geaccepteerd 

� Verzet zich tegen autoriteit 

� Niet gemotiveerd voor 

beloningen die door leraren 

bedacht zijn 

� Een subgroep is antisociaal 

� Creëert crisissen en 

verstoort situaties 

� Zoekt spanning 

� Wil werken voor de relatie 

� Neemt onregelmatig deel 

aan onderwijs, sport, e.d. 

� Volgt buitenschoolse 

activiteiten die zijn 

interesse hebben 

� Lage schoolprestaties 

� Kan zichzelf isoleren 

� Vaak creatief 

� Bekritiseert zichzelf en 

anderen 

� Levert inconsistent werk 

� Veiligheid en structuur 

� Een andere omgeving als 

alternatief 

� Een individueel programma 

� Confrontatie en 

verantwoordingsplicht 

� Alternatieven 

� Professionele counseling 

� Richting en korte 

termijndoelen 

 

Het is heel belangrijk voor ouders en school om te blijven vertrouwen op de potentiële 

talenten van deze leerling. Ook is het belangrijk om dit te bespreken met de leerling en met 

hem in contact te blijven. Ouders van deze leerling hebben vaak begeleiding in het gezin 

nodig. Goede communicatie tussen ouders en school is hierin zeer belangrijk. De begeleiding 

van deze leerling moet zeer intensief zijn, er moet externe begeleiding bij betrokken 

worden. Er moeten leerervaringen geboden worden bijten de klassensituatie om. 

Begeleiding heeft pas een kans van slagen wanneer de leerling zelf betrokken is bij zijn eigen, 

uit te zetten, leerroute. In geval van onverantwoord gedrag, moeten er grenzen worden 

aangegeven en kan (groeps)therapie nodig zijn. 

Ondersteuning thuis Begeleiding op school 

� Zoek begeleiding voor het gezin 

� Vermijd machtsstrijd 

� Toon betrokkenheid voor buitenschoolse 

activiteiten 

� Stel vast of er sprake is van gevaarlijk gedrag 

� Blijf in gesprek en blijf beschikbaar 

� Spreek aan op verantwoordelijkheid 

� Beperk straffen tot het minimum 

� Stel vertrouwen in hun vermogen obstakels 

te overwinnen en deel dit met hen 

� Blijf investeren in de relatie 

� Houd de verwachtingen op peil en stel niet 

naar beneden bij 

� Laat diagnostisch onderzoek doen 

� Bied niet-traditionele studievaardigheden 

� Bied verdiepingsmogelijkheden aan 

� Mentoraat en coaching 

� Volwassenenonderwijs 

� Coaching m.b.t. schoolloopbaan 

� Huisbezoeken 

� Bevorder veerkracht 

� Bespreek alternatieve mogelijkheden 

� Blijf pleidooi voeren ten gunste van de 

leerling en blijf zoeken naar alternatieven 

 

2.2.5 Profiel 5: De dubbel bijzondere leerling 

De dubbel bijzondere leerling laat naast kenmerken van begaafdheid ook kenmerken van 

leer- en/of gedragsproblemen zien. Wanneer gedragsproblemen op de voorgrond staan 

word begaafdheid vaan onvoldoende (h)erkend. Andersom kan ook, dan worden eventuele 

leerproblemen onderkent door sterke compensatiemogelijkheden als gevolg van de 

begaafdheid. Deze leerling werkt inconsistent, presteert gemiddeld of lager, verstoort en is 

chaotisch.  
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Hoewel een leer- of gedragsstoornis oorzaak kan zijn van de gesignaleerde problemen, kan 

ook een gebrek aan (h)erkenning van de mogelijkheden van deze leerling de oorzaak zijn van 

afwijkend gedrag of tegenvallende resultaten. Er bestaat een risico dat deze leerling een 

onjuiste diagnose krijgt waardoor hij inadequaat ondersteund wordt in de ontwikkeling van 

zijn talenten. Deze leerlingen ervaren al jong een disharmonie in zichzelf waarbij bij de één 

de belemmerende factoren de boventoon voeren en bij een ander juist de kwaliteiten. Deze 

leerling voelt zich vaak door die dubbele bijzonderheid gefrustreerd, dom en niet begrepen. 

Dit kan zich uiten in problematisch gedrag.  Wanneer de kwaliteiten wel gezien worden en 

bekrachtigd worden, dan blijft compensatie voor de belemmerende factoren nodig. De 

leerling zal moeten gaan geloven in zijn mogelijkheden. In de praktijk betekend dit vaak dat 

deze leerling heel hard moet werken.  

 

Gevoelens en houding Gedrag Behoeften 

� Aangeleerde hulpeloosheid 

� Intense frustratie en woede 

� Stemmingswisselingen 

� Gevoelig voor ontmoediging 

� Moet werken om mee te 

kunnen 

� Gebrekkig/zwak academisch 

zelfbeeld 

� Ziet zichzelf niet als 

succesvol 

� Weet niet waar hij bij hoort 

� Maakt gemakkelijk contact 

� Laat inconsistent werk zien 

� Lijkt een gemiddelde 

leerling of beneden 

gemiddeld 

� Lijkt op jongere leerlingen 

in sommige aspecten van 

sociaal en emotioneel 

functioneren 

� Kan storend zijn 

� Kan niet-taakgericht zijn 

� Goed probleemoplossend 

vermogen 

� Gedragsproblemen 

� Denkt in concepten/ideeën 

� Houdt van nieuwigheden 

� Houdt van complexiteit 

� Is ongeorganiseerd 

� Heeft een (relatief) trage 

informatieverwerking 

� Kan moeite hebben met 

omgang met begaafde 

leerlingen 

� Accent op sterke kanten 

� Strategieën leren om met 

bepaalde situaties / 

belemmeringen om te gaan 

� Ontwikkelen van 

vaardigheden 

� Voortdurende monitoring 

op bijkomende 

stoornissen, of (kenmerken 

van) leer- en/of 

gedragsproblemen 

� Leren volhorden en 

doorzetten 

� Omgeving waarin sterke 

kanten ontwikkeld kunnen 

worden 

� Leren voor zichzelf op te 

komen 

 

Deze leerling wordt vaak onderkent en niet herkend. Wanneer er een vermoeden bestaat 

dat het een dubbel bijzondere leerling is, dan is een breed onderzoek nodig waarbij gekeken 

wordt naar de manier waarop de kwaliteiten van deze leerling zijn ontwikkeling kan 

versterken. Als de leerling eenmaal (h)erkend is, zal de begeleiding altijd tweezijdig 

georiënteerd moeten zijn. Zijn sterke kanten moeten bevorderd en gestimuleerd worden. 

Daar waar nodig moet er ook gecompenseerd worden. Deze leerling heeft begeleiding nodig 

om zijn hulpeloosheid af te leren. Hij moet leren weer voor ontwikkeling te durven gaan. 

Samen met de leerling realistische doelen stellen en ondersteuning voor zelfregulatie en 

sterker worden is heel belangrijk. Plaatsing in een programma voor begaafde leerlingen kan 

de leerling helpen om een positief zelfbeeld op te bouwen. 
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Ondersteuning thuis Begeleiding op school 

� Focus op de sterke kanten 

� Help tegelijkertijd zwakke 

kanten/onvermogen te compenseren 

� Ontwikkel de wil om te slagen 

� (H)erken en bekrachtig begaafdheid en 

capaciteiten 

� Daag uit daar waar hij sterk in is 

� Zorg voor mogelijkheden om risico te nemen 

en buiten de gebaande paden te gaan 

� Bemiddel op school 

� Zorg voor gezinsbetrokkenheid 

� Voed op wat betreft zelfcontrole 

� Leer hoe je realistisch doelen stelt en bereikt 

� Geef prioriteit aan uitdagen daar waar de 

sterke kanten liggen 

� Versnelling op de sterke gebieden 

� Tref voorzieningen ter compensatie voor de 

leerproblemen 

� Onderzoek de vraag ‘wat is nodig voor dit 

kind om hier succesvol te kunnen zijn?’ 

� Geef directe instructie in strategieën voor 

zelfregulatie 

� Laat tijd doorbrengen met 

ontwikkelingsgelijken 

� Leer voor zichzelf op te komen 

� Leer doelen stellen 

 

2.2.6 Profiel 6: De zelfsturende autonome leerling 

De zelfsturende autonome leerling weet wat hij kan en laat dit ook zien. Deze leerling heeft 

een goed zelfbeeld en is sociaal vaardig. Deze leerling werkt zelfstandig, ontwikkeld eigen 

doelen, is ondernemend, komt op voor eigen opvattingen en is bereid tot het nemen van 

risico’s. Toch blijft het belangrijk om ook deze leerling te ondersteunen. De focus ligt hierbij 

vooral op het zo veel mogelijk faciliteren van mogelijkheden tot onbegrensd leren. De 

zelfsturende autonome leerling is in balans met zichzelf en met zijn omgeving. Vanuit 

zichzelf is hij op groei en ontwikkeling gericht. Hij ervaart in dit ontwikkelingsproces geen 

persoonlijke belemmeringen. De zelfsturende autonome leerling durft te leren en is trots op 

hetgeen hij bereikt. 

 

Gevoelens en houding Gedrag Behoeften 

� Zelfverzekerd 

� Accepteert zichzelf 

� Heeft een growth mindset 

over vermogen / 

intelligentie 

� Optimistisch 

� Intrinsiek gemotiveerd 

� Ambitieus, enthousiast en 

laat zich uitdagen 

� Hoeft school of 

academische studie niet als 

hoogste prioriteit te zien 

� Vindt het niet erg fouten te 

maken en leert hiervan 

� Laat tolerantie en respect 

naar anderen zien 

� Goede sociale vaardigheden 

� Werkt onafhankelijk, 

zonder bevestiging 

� Stelt doelen voor zichzelf 

� Zoekt uitdaging 

� Sterk zelfsturend 

� Goede zelfregulering 

� Werkt enthousiast voor 

passies en is bevlogen 

� Komt op voor eigen 

overtuigingen 

� Veerkrachtig 

� Ontwikkelaar van kennis 

� Beschikt over zelfinzicht en 

zelfacceptatie 

� Heeft méér ondersteuning 

nodig, niet minder 

� Stimulans om nieuwe 

richtingen te kiezen en 

onafhankelijkheid te 

vergroten 

� Feedback over sterke 

kanten en mogelijkheden 

� Gefaciliteerd worden om te 

kunnen blijven groeien 

� Aanmoediging om risico te 

nemen, om niet voor zeker 

te gaan 

� Relaties die ontwikkeling 

en voortgang mogelijk 

maken 

� Meer bedreven raken in 

het managen van zichzelf 

� Behoefte aan supportteam 
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Ook al geeft de autonome leerling de indruk het allemaal zelf te kunnen, toch zal de 

omgeving, ouders en school, ook in deze leerling moeten blijven investeren. Dit betekent 

vooral ruimte geven, stimuleren, de blik verruimen, de relatie verdiepen, feedback geven en 

niet tegenhouden. Faciliteren in mogelijkheden die leiden tot onbegrensd leren. 

 

Ondersteuning thuis Begeleiding op school 

� Zorg ervoor dat je nabij bent voor het kind, 

ook op school en in de sociale omgeving 

� Zorg voor mogelijkheden die gerelateerd zijn 

aan interessegebieden en passie 

� Sta vrienden van allerlei leeftijden toe 

� Neem belemmeringen (om iets te leren) in 

tijd en ruimte weg 

� Help hen een support team op te bouwen 

� Betrek hen bij je eigen passies als ouder 

� Betrek hen bij familie overleg en besluiten 

� Sta en niet in de weg en geef veel ruimte 

� Creëer ruimte voor het ontwikkelen van een 

lange termijn, geïntegreerd studieplan 

� Neem belemmeringen in tijd en ruimte weg 

� Bied diverse, onderling samenhangende, 

verdiepingsmogelijkheden 

� Bied mentoraat en bemiddeling 

� Bied een grote verscheidenheid aan opties 

om te versnellen 

� Wijk af van gebruikelijk schoolbeleid en 

regels 

� Geef hen ruimte, rem niet af 

� Maak de nadelen van succes bespreekbaar 

en ondersteun hen om hiermee om te gaan 
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2.3 Signalering – Diagnostisering- Uitvoering 

2.3.1 Wat is signalering en wat signaleren we? 

In deze fase gaat het om het signaleren van leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong 

hebben of waar mogelijk sprake is van (hoog)begaafdheid. In de fase signaleren staat de hele 

groep centraal. De eerste fase in het proces van de leerlingbegeleiding is altijd de 

signalering. De leerkracht neemt hierbij een centrale positie in. Dit is de persoon binnen de 

school die in de eerste instantie signaleert welke kinderen mogelijk meer zorg behoeven.  

Signalering vindt per definitie plaats bij alle leerlingen. Signaleren betekent feitelijk niets 

anders dan de signalen die door de leerling, de ouders van de leerling of andere betrokkenen 

bij de leerling, afgegeven worden, opvangen en op een juiste wijze interpreteren. 

Om dit goed te kunnen doen is een gestructureerde aanpak noodzakelijk. Zo moet gezorgd 

worden dat alle mogelijke bronnen worden benut, er geen overhaaste conclusies worden 

getrokken en er een duidelijk vervolgplan met betrekking tot het al dan niet overgaan tot 

diagnostisch onderzoek uitgezet wordt. Als hulpmiddel wordt hierbij de Quick Scan van 

Hoogbegaafdheid in Zicht van Desiree Houkema ingezet. 

 

2.3.2 Zonder kennen geen (h)erkennen 

Om (hoog)begaafde kinderen te kunnen (h)erkennen, is in de eerste plaats kennis over 

(hoog)begaafdheid een vereiste. Bijvoorbeeld over de kenmerken die kunnen duiden op 

(hoog)begaafdheid. Wanneer dergelijke kenmerken gesignaleerd worden, is het belangrijk 

om ook andere beschikbare informatie over het kind goed te analyseren en interpreteren. 

Andersom kan ook gelden dat deze informatie juist aanleiding is om een vermoeden van 

mogelijke (hoog)begaafdheid bewust te verkennen. Het kan dan nodig zijn om hierbij nog 

aanvullende gegevens te verzamelen, zodat een nauwkeuriger beeld ontstaat. Hierdoor kan 

(nog) beter aangesloten worden bij de specifieke behoeften van het betreffende kind. 

 

2.3.3 Begaafdheidskenmerken  

 

Bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen we de volgende 

ontwikkelingskenmerken en leereigenschappen zien. 

� Taalontwikkeling: 

Heeft een goede zinsopbouw, maakt gebruik van een ruime woordenschat en kan de 

eigen gedachten duidelijk onder woorden brengen. 

� Intense betrokkenheid: 

             Kan intens met iets bezig zijn en beschikt op die momenten over veel energie. 

� Diep denken: 

Denkt na over levensvragen en filosofeert over alledaagse zaken. 

� Kennishonger: 

Is nieuwsgierig, weet veel, stelt veel vragen en heeft belangstelling voor zaken die 

niet direct verklaarbaar zijn; ruimte, techniek, prehistorie, kunst. 

� Logisch denken: 

Ziet verbanden, patronen en kan relaties ontdekken en herkennen. 

� Fantasie en creativiteit: 

Is vindingrijk en bedenkt creatieve oplossingen, ook in spelsituaties. 

� Symboolverkenning: 

Is geïnteresseerd in functie en toepassing van cijfers en letters. 
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� Sterk geheugen: 

Heeft een opvallend sterk geheugen. 

� Aanpassingsvermogen: 

Heeft snel door wat er verwacht wordt en kan zich gemakkelijk aanpassen. 
Bron:  360grView. 

 

Op oudere leeftijd kunnen onderstaande kenmerken signalen zijn van (hoog)begaafdheid. 

       Het kind... 

� heeft een scherp observatievermogen, ziet/hoort veel en genuanceerd, heeft oog 

voor details  

� is in veel onderwerpen geïnteresseerd en/of weet veel over één of meer specifieke 

onderwerpen, vraagt door en wil het écht begrijpen  

� is snel van begrip en denkt zelf verder door, begrijpt of ontdekt iets al voordat het is 

uitgelegd  

� brengt wat hij/zij eerder heeft gezien, gedaan of geleerd snel en makkelijk in verband 

met nieuwe kennis / situaties  

� ontwikkelt theorieën / ideeën om te begrijpen hoe iets werkt, zoekt naar 

verklaringen  

� is intensief bezig met activiteiten en onderwerpen, waartoe hij/zij zich voelt 

aangesproken  

� werkt enthousiast voor passies, is gedreven om (eigen) gestelde doelen te bereiken  

� is initiatiefrijk en ondernemend, heeft veel energie, houdt zich veel bezig met 

verschillende (buitenschoolse) activiteiten  

� is creatief / vindingrijk, komt met ongebruikelijke, originele vragen of oplossingen en 

legt brede verbanden, die niet direct voor de hand liggen  

� maakt grote denksprongen, ziet vanuit verschillende invalshoeken diverse 

mogelijkheden om dingen te combineren, draagt meerdere oplossingen aan  

� staat kritisch tegenover beweringen, neemt niet zomaar iets aan, is opmerkzaam in 

geval van tegenstrijdigheden  

� is sterk gevoelig voor verwachtingen van anderen, ziet en begrijpt het gezichtspunt 

van anderen  

� heeft een subtiel, genuanceerd gevoel voor humor, denkt graag door, neemt dingen 

(bewust) letterlijk  

� houdt van uitdagingen, voelt zich aangetrokken tot moeilijke opdrachten, is bereid 

risico's te nemen  

� streeft naar perfectie, staat kritisch ten opzichte van zichzelf  

� heeft weinig sturing nodig, wil graag dingen zelf ontdekken of bepalen  
Bron: Hoogbegaafdheid in Zicht 

 

2.3.4 Het doel van signalering 

De signaleringsfase is bedoeld om binnen korte tijd helder te krijgen of de leerling al dan niet 

in aanmerking komt voor verder diagnostisch onderzoek met betrekking tot 

(hoog)begaafdheid. Het doel van verdere verkenning zal niet zijn om uiteindelijk 

(hoog)begaafdheid 'vast te stellen'! Dit is namelijk niet eenduidig mogelijk. De verkenning is 

bedoeld om gericht naar specifieke leer- en persoonlijkheidskenmerken te kijken die kunnen 

duiden op (hoog)begaafdheid, omdat deze kenmerken in samenhang vragen om afstemming 

hierop van aanbod en begeleiding. Meer inzicht in de kenmerken van een leerling is dus 
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vooral van belang om in het praktisch handelen hierop af te stemmen. Het labelen als 

'(hoog)begaafd' draagt hier niet aan bij.  

 

2.3.5 Diagnosticeren  

 

Kenmerkend voor diagnostiek is, dat het gebeurt bij die leerlingen, waarvan het vermoeden 

van hoogbegaafdheid bestaat. Dit kan het gevolg zijn van het invullen van de Quick Scan en 

observaties. 

Diagnostiek rondom hoogbegaafdheid is bedoeld om vast te stellen of een leerling in 

aanmerking komt voor een aangepast aanbod. Het gaat hierbij om leerlingen, waarvan 

vermoed wordt, dat ze (hoog)begaafd zijn, of waarvan men al weet dat ze hoogbegaafd zijn 

door middel van een psychologische test of eerdere versnelling. De diagnosefase is, altijd 

een samenwerking tussen ouders, leerkracht en intern begeleider. 

 

Het doel van de diagnosefase is bij de leerling vaststellen wat zijn specifieke leer- en 

begeleidingsbehoeften zijn.  

 

2.3.6 Diagnosticeren kent de volgende fases  

 

� Observatie van leerkracht en ouders. 

Eigen observaties van de leerkracht zijn een indicatie voor niveaubepaling, dan gaat het 

vooral over de manier waarop het kind met ontwikkelingsmateriaal werkt en op welk niveau 

het kind hiermee aan de slag gaat. Het is hierbij belangrijk, dat het om een gericht aanbod 

door de leerkracht gaat. Als het kind zelf materiaal zou mogen kiezen, kan het een 

vertroebeld beeld geven omdat een aantal kinderen zich toch al ongemerkt hebben 

aangepast. Zij kiezen dan veelal materiaal, dat onder hun eigen ontwikkelingsniveau ligt.  

Tevens vult de leerkracht een uitgebreide observatielijst  over de leerling in. Ook de ouders 

wordt gevraagd een observatielijst in te vullen. Deze vragenlijsten lijken inhoudelijk sterk op 

elkaar, maar kunnen in nuance verschillen. De manier waarop de vragenlijsten zijn opgezet 

verschilt echter niet van elkaar. 

Er worden ook vragen gesteld op gebied van zowel eventuele begaafdheid, als werk- en 

leerstrategieën, prestatiemotivatie, zelfbeeld en sociaal functioneren. Zowel de leerkracht 

als de ouders kunnen de vragenlijst online invullen. Ook is het mogelijk de vragenlijst af te 

drukken en handmatig in te vullen. 

 

� Didactische prestaties.  

Het kan nodig zijn dat de leerling wordt door getoetst om te bepalen wat de voorsprong op 

didactisch gebied is. We doen dit alleen wanneer er sprake zou kunnen zijn om een leerling 

te laten versnellen. 

Kinderen uit groep 1 en 2 kunnen worden door getoetst bij rekenen en taal. Kinderen van 

groep 3 t/m 8 kunnen worden door getoetst bij begrijpend lezen en rekenen. Er wordt door 

getoetst tot er een gemiddelde score behaald wordt (II of III).  

Het is belangrijk domein gebonden toetsen te gebruiken, waarbij de prestaties van het kind 

afgezet worden tegen een landelijk gemiddelde prestatie, hetgeen niet het geval is bij de 

methode gebonden toetsen. Als een leerling niet wordt door getoetst kan in feite niet goed 

worden bepaald of een leerling een voorsprong heeft op andere kinderen. Wanneer een 

leerling een vaardigheidsscore behaalt waarbij het functioneringsniveau meer dan 
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een jaar hoger is dan het niveau van de toets, dan was deze toets voor deze leerling veel te 

gemakkelijk en is de meting minder nauwkeurig. Daarom is het aan te raden om sterke 

leerlingen die veel verder zijn in de lesstof een toets van een hoger niveau aan te bieden. 

Hier kan ook de informatie uit worden gehaald voor het eventueel verrijken of versnellen. 

 

� Informatie van de leerling. 

Om een duidelijk beeld te krijgen van het welbevinden van de leerling, voert de leerkracht 

een diagnostisch gesprek. Daarbij kan de leerkracht de vragenlijst voor de leerling gebruiken 

als leidraad. Deze vragenlijst kan de leerling zelf invullen vanaf het moment dat het daar zelf 

toe in staat is.. De leerling-vragenlijst geeft inzicht in de manier waarop de leerling zichzelf in 

de schoolse situatie beleeft. Met jongere leerlingen kan de leerkracht een gesprekje houden 

over het welbevinden van de leerling en deze gegevens invoeren bij overige bronnen.  

  

� Eindverslag 

Als alle gegevens in de computer zijn ingevoerd, komt daar een verslag uit. Daarna volgt een 

oudergesprek, waarin bevindingen worden toegelicht en ouders hun informatie kunnen 

aanvullen of nuanceren. Op basis van alle verkregen informatie wordt het eindverslag 

geschreven.  

 

� Conclusie na diagnostisering 

Op basis van het eindverslag wordt de beslissing genomen of de leerling deel gaat nemen 

aan de plusgroep. Ook wordt dan besloten welke aanpassingen deze leerling in zijn reguliere 

schoolwerk gaat krijgen. In incidentele gevallen kan hiervan worden afgeweken, 

bijvoorbeeld als het gaat om een onder presterende leerling, waardoor de resultaten van het 

protocol minder betrouwbaar zijn.  

De conclusie kan ook zijn, dat er geen sprake van begaafdheid blijkt te zijn, of dat er 

psychodiagnostisch onderzoek vereist is. Bijvoorbeeld als er sprake is van een leerprobleem 

als dyslexie, dyscalculie, NLD, een gedragsprobleem zoals Asperger, PDD-NOS of als er een 

verschil van inzicht bestaat tussen ouders en school over de (hoog)begaafdheid. 

2.3.7 Waarom kiezen wij voor de Screening van Hoogbegaafdheid in Zicht? 

Wij kiezen het als een hulpmiddel om beter zicht te krijgen op mogelijk (hoog)begaafde 

leerlingen 

Deze screening is ontwikkeld ter ondersteuning van de besluitvorming rondom 

onderwijsaanpassingen en begeleidingsmogelijkheden die specifiek bedoeld zijn voor 

(hoog)begaafde leerlingen, zoals in ons geval deelname aan onze plusgroep. Hierin creëren 

we  voorzieningen zodat er ruimte is  voor omgang en samenwerking met gelijkgestemden. 

Ook wordt het aanbod en de begeleiding afgestemd op de kenmerken en behoeften van 

deze doelgroep. Het instrument kan ook worden gebruikt als hulpmiddel om beter af te 

kunnen stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. 

Het doel van deze screening is om dan ook om zo goed mogelijk zicht te krijgen op een 

individuele leerling om in te kunnen schatten of de leerling waarschijnlijk (hoog)begaafd is 

en om te bepalen of bijvoorbeeld de doelstellingen van een specifieke voorziening of 

arrangement aansluiten op de (onderwijs)behoeften van de leerling, en andersom. 
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Door doelgericht informatie te verzamelen, waarbij naar relevante kenmerken wordt 

gekeken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid, kan op een efficiënte wijze een beter 

totaalbeeld van de leerling verkregen worden dan op basis van oppervlakkige, toevallige 

waarnemingen het geval is. 

Het is van belang dat dit gebaseerd is op het beeld van verschillende betrokkenen en andere 

beschikbare informatiebronnen. Door zowel objectieve als subjectieve informatie te 

combineren - afkomstig van verschillende betrokkenen en op verschillende manieren 

verkregen - ontstaat een nauwkeuriger beeld van een leerling. 

2.3.8 Voordelen van de Screeningsvragenlijsten van Hoogbegaafdheid in Zicht 

� Het verzamelen van informatie is doelgericht 

o Het biedt voldoende houvast voor het beantwoorden van de relevante vragen 

en is hierop ook expliciet gericht 

� De tijdsinvestering voor de betrokkenen is zo efficiënt mogelijk 

o Uitvoering van de procedure is praktisch haalbaar, uitvoerbaar (en betaalbaar) 

� De lijsten worden allereerst door de leerkrachten ingevuld. Tevens wordt ook aan de 

ouders gevraagd om de oudervragenlijst in te vullen. Daarna wordt ook met de 

leerling zelf gepraat. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen de vragenlijst voor leerlingen 

in. 

o Ouders zijn als ervaringsdeskundige een belangrijke informatiebron 

o Beeld van de leerling geeft een indruk van hoe de leerling zichzelf ervaart en 

biedt aanvullende informatie bij verschillen van inzicht 

o Gesprekken met ouders en leerlingen zijn erg belangrijk en kunnen effectiever 

plaatsvinden aan de hand van vooraf verzamelde informatie 

� De antwoorden zijn eenvoudig en systematisch te vergelijken 

o Overeenkomsten en verschillen van inzicht tussen leerkrachten en ouders 

worden in één oogopslag duidelijk, zowel met betrekking tot de ingevulde 

antwoorden als de omschrijvingen waarop deze van toepassing zijn 

� Gegevensverwerking is waar mogelijk en zinvol geautomatiseerd  

o Er is geen extra bewerking nodig als dit in feite, gebaseerd op de ingevulde 

antwoorden van verschillende respondenten, ook geautomatiseerd verwerkt 

kan worden tot een verslag dat overzichtelijk en direct bruikbaar is als basis 

voor de vervolgstappen  

� De resultaten worden overzichtelijk verwerkt tot grafische weergaven  

o Bij terugkoppeling naar de ouders en leerkracht kan dit gebruikt worden als 

hulpmiddel bij het gesprek en bijdragen aan een voor de betrokkenen 

transparante werkwijze 

� De resultaten dienen ter ondersteuning van een deskundige op het gebied van 

(hoog)begaafdheid 

o Voor de uiteindelijke interpretatie is deskundigheid altijd een vereiste en vindt 

eerst terugkoppeling met de respondenten plaats, de resultaten zijn basis voor 

een gesprek 

o Er worden geen automatische adviezen of suggesties gegenereerd, dit is en 

blijft de taak en verantwoordelijkheid van de deskundige gebruiker. 
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2.4 Compacten en verrijken 

 

2.4.1 Compacten 

Compacten wordt meestal gezien als het schrappen van herhalings- en oefenstof. Maar 

compacten is meer dan dat. Het is het afstemmen van het leerstofaanbod op de 

leerbehoeften van begaafde leerlingen. Compacten betekent dat de organisatie van het 

leerstofaanbod veranderd en dat vergt extra tijdsinvestering van de leerkracht.  

 

Er zijn twee redenen waarom compacten voor begaafde leerlingen nodig zijn: 

� Het aansluiten bij de leereigenschappen van begaafde leerlingen. 

� Tijd vrijmaken voor het werken aan verrijkingsopdrachten.  

 

Begaafde leerlingen bezitten over leereigenschappen die samenhangen met hoge 

intellectuele capaciteiten. Deze leerling: 

� Heeft minder behoefte aan instructie; 

� Heeft niet of nauwelijks behoefte aan herhalingsstof; 

� Kan toe met minder oefenstof; 

� Kan grotere leerstappen nemen; 

� Is sneller klaar met zijn werk.  
Bron: Drent en van Gerven, 2012  

 

In onderstaand schema is te zien dat hoogbegaafde leerlingen sneller de leerstofdoelen van 

de differentiatieniveaus in de methode bereiken. Compacten is dan een passende manier 

waarop de doelen verantwoord bereikt kunnen worden. Drent en van Gerven, 2012 

 
Bron: Van Gerven en Hoogenberg-Engbers (2011) lesblok 5 ‘Didactische behoeften’ Specialist Begaafdheid SE/ZOO 

Almere/Tilburg: Slim! Educatief/Zicht op Onderwijs 

 

Compacten pas je toe tijdens elke fase van het aanbieden van lesstof. 

Instructieonafhankelijke leerlingen, zoals de begaafde kinderen, beginnen vaak direct met 
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hun eigen werk. Bij nieuwe elementen in de lesstof doen ze mee met de instructie. Zo 

worden wel de juiste strategieën aangeboden.   

In de verwerkingsfase is het van belang dat er een selectie gemaakt wordt uit de oefenstof. 

Hierbij kunnen de volgende richtlijnen gebruikt worden die Drent en Van Gerven in 2001 

vastgesteld hebben. De eerste leerlijn is geschikt voor begaafde leerlingen en de tweede 

leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen. 

 

Eerste leerlijn 

� Meedoen belangrijke instructiemomenten. 

� Schrappen 25 – 50 % van de oefenstof. 

Hierdoor komen er gemiddeld ongeveer 1 – 2 lessen per week per vakgebied beschikbaar 

voor verrijkingsstof.  

 

Tweede leerlijn 

� Meedoen instructie bij nieuwe elementen in de leerstof. 

� Schrappen 50 – 75 % van de oefenstof. 

Hierdoor komen er gemiddeld ongeveer drie lessen per week per vakgebied beschikbaar 

voor verrijkingsstof.  

 

SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) heeft routeboekjes ontwikkeld om 

het compacten per methode uit te werken.  Deze zijn beschikbaar voor de methode Taal op 

Maat, onze gebruikte taalmethode.  

 

Reis en Renzulli (1992) hebben een aantal stappen ontwikkeld om tot compacten te komen: 

� Stap 1: het selecteren van de leerlingen die in aanmerking komen voor compacten. 

� Stap 2: het afnemen van de methode gebonden toets voorafgaand aan een nieuw 

blok leerstof. 

� Stap 3: vaststellen welke onderdelen van de leerstof beheerst worden. 

� Stap 4: een selectie maken uit de oefenstof van het komende blok.  

 

2.4.2 Verrijken 

Door lesstof te compacten is er tijd over voor verrijking. Deze twee zijn dus met elkaar 

verboden. Verrijkingsaanbod kan verdieping van de lesstof zijn, of verbreding.  

 

Er zijn drie redenen waarom verrijkingsstof van belang is: 

� Als er alleen compacten toegepast wordt, zonder dat er daarnaast verrijkt wordt gaat 

de leerling in een (zeer) snel tempo door de leerstof en moet er vervroegd worden 

doorgestroomd. 

� Verrijkingsstof doet een beroep op de leereigenschappen van begaafde leerlingen 

(deze zijn eerder al genoemd). Hierdoor ontstaat een leerstofaanbod waardoor de 

leerling in de zone van de naaste ontwikkeling komt. Daardoor leert de begaafde 

leerling te ‘leren’ met behulp van goede werk- en leerstrategieën  en een goede 

leerattitude.  

� Door compacten en verrijken in te zetten wordt het ontwikkelingsperspectief 

verruimd. Dat wil zeggen dat de leerlingen een bredere basis aan kennis en 

vaardigheden ontwikkelen.  
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Verrijkende leerstof wil niet zeggen dat je ‘meer van hetzelfde’ aanbiedt. De opdrachten 

moeten uitstijgen boven het niveau van de gewone lesstof. Ook moet het materiaal in de 

dagelijkse praktijk goed bruikbaar zijn.  

 

Drent en Van Gerven (2012) zeggen dat een uitdagende leertaak de volgende kenmerken 

heeft: 

� Bevat open vraagstellingen (hoe-, wat-, waarom-vragen) 

� Beschikt over een hoge complexiteit 

� Bevat opdrachten met een probleemgericht karakter 

� Maakt meerdere oplossingsstrategieën mogelijk. 

� Doet een beroep op creativiteit 

� Overstijgt het didactisch niveau van de leerling 

 

Ook binnen verrijkingstaken kan onderscheid gemaakt worden tussen materiaal voor 

begaafde leerlingen (eerste leerlijn) en materiaal voor hoogbegaafde leerlingen (tweede 

leerlijn). 

 

Materiaal  dat aansluit bij de eerste leerlijn heeft als eerste kenmerk dat het aansluit bij de 

gewone lesstof. Het bestaat uit op zichzelf staande opdrachten en vereist begrip en inzicht. 

De opdrachten zijn gericht op het toepassen van verworven kennis en de omvang van de 

leerstappen zijn beperkt. Het materiaal is vaak zelf instruerend.  

 

Materiaal dat aansluit bij de tweede leerlijn  is materiaal dat het nieuwe elementen biedt in 

de leerstof. Het is vakoverstijgend en thematisch. De opdrachten vragen om een hoog 

analytisch en creatief oplossend vermogen. De omvang van de leerstappen worden door de 

leerlingen zelf bepaald en het materiaal vraagt om instructie en begeleiding door de 

leerkracht.  

Het leerstofpakket voor de begaafde leerling moet bestaan uit reguliere stof plus 

verrijkingsstof. Een leerlijn is alleen compleet als beide vormen van leerstof worden 

aangeboden. Compacten en verrijken krijgt daardoor een verplichtend karakter. Het proces 

is daarbij ook steeds belangrijker.  

Het leerstofpakket is in onderstaande figuur terug te zien.  
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Bron: Van Gerven en Hoogenberg-Engbers (2011) lesblok 5 ‘Didactische behoeften’ Specialist Begaafdheid SE/ZOO 

Almere/Tilburg: Slim! Educatief/Zicht op Onderwijs 

 

Er is een onderscheid te maken tussen incidenteel en structureel inzetbaar 

verrijkingsmateriaal.  

� Incidenteel inzetbaar verrijkingsmateriaal: bestaat veelal uit kortdurende, losse 

opdrachten die in willekeurige volgorde en onafhankelijk van elkaar gemaakt kunnen 

worden. Er worden geen specifieke leerdoelen nagestreefd en de materialen zijn 

inzetbaar bij de eerste en tweede leerlijn. De opdrachten zijn in te zetten tijdens vrije 

keuzemomenten, op bijvoorbeeld een weektaak of als beloning. 

� Structureel inzetbaar verrijkingsmateriaal: bestaat uit opdrachten die samenhang 

vertonen doordat ze allemaal over een bepaald thema of onderwerp gaan. Soms zijn 

deze materialen vakoverstijgend. Ze zijn gedurende een langere periode inzetbaar en 

meestal wordt er ook een bepaald leerdoel nagestreefd. Dit materiaal wordt 

structureel ingepland op een weektaak en heeft een verplichtend karakter. Er is 

duidelijk een onderscheid te maken tussen materiaal  voor de eerste en tweede 

leerlijn. Drent en van Gerven, 2012 

 

Organisatorisch kan gezegd worden dat bij compacten en verrijken de volgende 

aandachtspunten van belang zijn: 

� Bepalen van de doelgroep. 

� Vaststellen van het verrijkingsaanbod, waardoor een doorgaande lijn ontstaat die 

niet leerkrachtafhankelijk is. 

� Het verrijkingswerk moet serieus genomen worden. Dit betekent dat het werk: 

o Moet worden ingepland 

o Worden uitgelegd en begeleid 



Beleidsplan PCBS De Hoekstee Pagina 25 

 

o Moeten worden geëvalueerd 

 

2.4.3 Versnellen 

Versnellen wordt ook wel vervroegde doorstroming genoemd. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om te versnellen op de basisschool.  

1.Een groep overslaan.  

Als een leerling een groep overslaat bied je een leerling de leerinhouden uit het 

overgeslagen leerjaar niet aan. In de praktijk is dit de keuze die het meest gemaakt 

wordt voor leerlingen in groep 1 en 2, er wordt versneld doorgestroomd naar groep 

3. De reden hiervoor is dat de ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters vaak te merken is 

door een didactische voorsprong bij lezen, schrijven en rekenen. Een structureel 

aanbod van deze vakken is in de kleutergroepen soms lastig te realiseren.  

2.Twee leerstofjaren in één schooljaar. 

Vervroegde doorstroming door het leerstofaanbod van twee leerjaren in één 

schooljaar aan te bieden is een ‘veilige’ manier. Je voorkomt dat er kennishiaten 

zullen ontstaan. Door middel van compacting maak je ruimte in het leerstofaanbod.  

Deze manier van versnellen past bij leerlingen die sociaal-emotioneel wel een 

voorsprong hebben, maar waarbij de didactische voorsprong niet zodanig is dat de 

leerling qua leerstof gemakkelijk kan doorstromen. 

3.Tempodifferentiatie 

Dit houdt in dat je leerlingen in een eigen tempo door de leerstof laat werken. Zo kun 

je leerstof uit een hoger leerstofjaar aanbieden als de leerling hieraan toe is. Een 

nadeel is dat er zo een didactische voorsprong gecreëerd wordt. De voorsprong 

ontstaat dan niet door de eigen ontwikkeling, maar door de aanpak van de 

leerkracht. Vaak wordt de reguliere lesstof niet gecompact en wordt er ook geen 

verrijkende leerstof aangeboden. Hierdoor wordt geen beroep gedaan op de 

specifieke leereigenschappen van begaafde leerlingen.  
Bron: Drent en van Gerven, 2012 

 

Het besluit voor vervroegde doorstroming moet zorgvuldig worden genomen.  Hiervoor gaan 

we als school een protocol ontwikkelen.  
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2.5 De Mindset 

 

2.5.1 Wat is Mindset? 

Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren Heel jonge kinderen zijn dagelijks 

bezig met leren. Ze doen dit vol overgave. Ze vinden het nooit moeilijk en zijn niet bang om 

fouten te maken, ze gaan door met leren en geven niet op. Vreemd genoeg verdwijnt soms 

deze passie voor leren. Er zijn kinderen die dan hun motivatie lijken te verliezen wanneer ze 

iets moeten gaan doen wat moeilijk voor ze is. Dat kan op school zijn, maar ook bijvoorbeeld 

bij de muziekles of tijdens de sporttraining. Waarom dit gebeurt wordt verklaard vanuit de 

mindsettheorie van Carol Dweck. 

De term ‘mindset’ staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen) denken over 

zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij kan onderscheid 

gemaakt worden tussen: 

� Een vaste mindset / Fixed mindset 

� Een groei mindset / Growth mindset 

 

2.5.2 Fixed mindset 

Kinderen met een fixed mindset hebben het gevoel dat hun kwaliteiten onveranderlijk zijn. 

Ze vinden het belangrijk om vaak te kunnen laten zien over hoeveel talent ze beschikken. 

Deze kinderen voelen zich slim wanneer iets snel en perfect gaat. Daarom doen ze liever 

geen dingen die ze moeilijk en lastig vinden. Wanneer je immers de uitdaging aangaat is de 

kans op fouten maken groot. Kinderen met een fixed mindset vinden fouten maken vreselijk. 

Voor kinderen met een fixed mindset zijn dingen eigenlijk duidelijk : òf je kan het, òf je moet 

er hard voor werken.  Voor kinderen met een fixed mindset is het zo dat dat als je voor iets 

veel inspanning moet leveren dat dat betekend dat je ergens helemaal niet goed in bent. 

 

2.5.3 Growth mindset 

Kinderen met een growth mindset genieten van uitdagingen. Zij gaan ervanuit dat je altijd 

beter kunt worden in iets. Ze genieten van moeilijk werk omdat ze het gevoel krijgen dat ze 

zich aan het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er bij kinderen met een growth mindset 

gewoon bij.  Ze zullen ook niet opgeven wanneer iets moeilijk wordt. Ze weten dat ze hard 

moeten werken om je verder te ontwikkelen.  

 

Een growth mindset leidt tot een passie voor leren. Het is belangrijk dat een kind een growth 

mindset ontwikkeld. Je kunt je mindset veranderen. Volwassenen kunnen kinderen helpen 

om een growth mindset aan te leren of te behouden.  De overgang van een fixed mindset 

naar een growth mindset is niet eenvoudig.  
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Alles wat een kind eerder vermeed, zoals uitdagingen aangaan, fouten maken en 

inspanningen leveren, moeten ze nu opeens gaan doen. Dat is voor een kind best spannend.  
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Hoofdstuk 3: Beleid en uitvoering op de Hoekstee 

 
3.1 Visie 

Onze school is niet alleen een plek om te leren, maar is ook een ontmoetingsplek, 

waar kinderen een plezierige tijd doormaken. 

Door onze manier van lesgeven leren kinderen samen te werken en respect te hebben 

voor elkaar. 

Op onze school werken enthousiaste mensen met aandacht voor ieder kind. Het zijn 

leerkrachten met ervaring en met diploma’s op ieder gebied. Voor kinderen die soms 

wat extra aandacht nodig hebben is voldoende tijd en ruimte in de school. 

We zijn een kleine school met veel mogelijkheden. Vernieuwingen en veranderingen 

hoeven niet jaren op zich te laten wachten. Planmatig kunnen verbeteringen in korte 

tijd ingevoerd worden. Een kleine school is flexibel en overzichtelijk. 

We zijn een Christelijke school. Dit is terug te vinden in de omgang met elkaar, in 

onze waarden en normen. We besteden veel aandacht aan de Bijbel en aan de vieringen. 

Ook andersdenkenden zijn welkom op onze school. Respect voor elkaar is 

immers de belangrijkste Christelijke leefregel. 

 

3.1.1 Visie op onderwijs, onze missie 

Het gezicht van de school, zoals het vormgegeven is in de praktijk, kent drie dimensies: 

de levensbeschouwelijke, de onderwijskundige en de pedagogische identiteit. 

Deze hebben geleid tot de missie van onze school: 

‘De kinderen van onze school zijn allemaal verschillend, maar voor het team van 

PCBS De Hoekstee allemaal even waardevol’. 

Als kinderen na groep 8 onze school verlaten willen wij 

� dat de kinderen over genoeg kennis beschikken om in het voortgezet onderwijs 

probleemloos mee te kunnen komen, ieder op zijn eigen niveau. 

� dat kinderen hebben geleerd zelf verantwoordelijk te zijn voor hun handelen. 

� dat kinderen weten dat ieder mens sterke, maar ook zwakke kanten heeft. We 

hopen de kinderen geleerd te hebben hier respectvol mee om te gaan. 

� dat kinderen kennis hebben gemaakt met een ‘optimistisch’ Christelijk geloof. 

� dat kinderen hebben ervaren dat leren en school leuk kan zijn! 

 

3.1.2 Visie op (hoog)begaafdheid 

Onze specifieke visie op onderwijs aan (hoog)begaafden sluit aan bij onze 

onderwijskundige missie: 

 

‘De kinderen van onze school zijn allemaal verschillend, maar voor het team van PCBS De 

Hoekstee allemaal even waardevol’. 

 

De grondpijlers binnen onze school voor de visie op (hoog)begaafdheid zijn: 

� het bevorderen van de relatie tussen de leerlingen onderling, de leerlingen en 

leerkrachten en ouders. Dit omdat wij het model van Renzulli en Mönks als basis 

gebruiken voor ons onderwijs op (hoog)begaafde leerlingen 

� het bevorderen van competenties en autonomie van de leerlingen. 

� het stimuleren van de motivatie, het creatief denkvermogen en het benutten en 

onderhouden van de intellectuele capaciteiten 
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Het meest gehanteerde model van hoogbegaafdheid is het model van de wetenschappers 

Renzulli en Mönks. Volgens het 

over buitengewone capaciteiten (een IQ boven 130), een grote motivatie en creativiteit.

Het Triadisch Interdepentiemodel van Mönks breidt het drieringenmodel uit met het belang 

van omgevingsfactoren. Volgens dit model is de houding en de inbreng van het gezin, de 

school en de vrienden bepalend voor het tot uiting komen van de buitengewone 

capaciteiten van een kind. 

 

 

  

 

Het meest gehanteerde model van hoogbegaafdheid is het model van de wetenschappers 

Renzulli en Mönks. Volgens het drieringenmodel van Renzulli beschikt een hoogbegaafde 

over buitengewone capaciteiten (een IQ boven 130), een grote motivatie en creativiteit.

Het Triadisch Interdepentiemodel van Mönks breidt het drieringenmodel uit met het belang 

olgens dit model is de houding en de inbreng van het gezin, de 

school en de vrienden bepalend voor het tot uiting komen van de buitengewone 

model van de wetenschappers Renzulli en Mönks. 

 

Pagina 29 

Het meest gehanteerde model van hoogbegaafdheid is het model van de wetenschappers 

drieringenmodel van Renzulli beschikt een hoogbegaafde 

over buitengewone capaciteiten (een IQ boven 130), een grote motivatie en creativiteit. 

Het Triadisch Interdepentiemodel van Mönks breidt het drieringenmodel uit met het belang 

olgens dit model is de houding en de inbreng van het gezin, de 

school en de vrienden bepalend voor het tot uiting komen van de buitengewone 
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3.2 Begaafdheid op de Hoekstee 

 

3.2.1 Signalering:  

We maken de volgende afspraken: 

� Voordat de kleuter op school komt heeft de leerkracht een intake gesprek met de 

ouder(s) waarbij alle ontwikkelingsgebieden ter sprake komen. Bij opvallende zaken 

vraagt de leerkracht door.  

� In groep 1 wordt meteen bij binnenkomst gesignaleerd. In de eerste weken 

observeert de leerkracht zoveel mogelijk de nieuwe leerling, waarbij de leerkracht 

vooral let op eerder genoemde kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong. Dit 

gebeurt door de leerkracht met behulp van de observatielijst “kleuters met een 

ontwikkelingsvoorsprong”. Deze is opgenomen in onze bijlage. 

� In groep  3, 5 en 7 wordt na 6 weken gesignaleerd. Dit gebeurt door de leerkracht. 

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de Quick Scan van Hoogbegaafdheid in Zicht. 

(http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/)  

Iedere leerkracht kan hiervoor een eigen inlog maken. Deze site is gratis. 

Iedere leerkracht vult deze Quick Scan in voor zijn/haar eigen groep.   De quick scan is 

opgenomen in de bijlage.  

� Uit de Quick Scan komt door middel van een grafiek een soort advies, waaruit blijkt 

of een kind waarschijnlijk, mogelijk of waarschijnlijk niet begaafd is. Maar: zoals de 

Quick Scan zelf ook aangeeft is het heel belangrijk om vooral ook het kind actief te 

observeren. Ook moet je een zo rijk mogelijke leeromgeving creëren zodat het kind 

het ook kan laten zien. Gebruik de Quick Scan, maar vooral ook je eigen gevoel.  

� Aan de hand van deze Quick Scan wordt in overleg met duo-partner, IB-er en 

hoogbegaafdheidsspecialist besloten bij welk kind nader onderzoek (diagnostisering) 

plaatsvindt. 

� De leerkrachten kunnen altijd kinderen aanmelden waarvan zij het vermoeden 

hebben dat er sprake is van (hoog)begaafdheid.  

3.2.2 Diagnostisering 

Mocht uit de signaleringsfase blijken dat er nader onderzoek gewenst is dan gaan we over 

tot diagnostisering. Hiervoor gebruiken we het screeningsinstrument, zoals beschreven in 

(Hoog)begaafdheid in Zicht. 

Deze screening bestaat uit de volgende onderdelen: 

� De leerkracht vult de schoolgegevens, de algemenen indruk en de observatielijst 

leerkracht in. (zie bijlage: Vragenlijst bij de Screening) 

� De leerkracht vraagt aan de ouders om het oudergedeelte in te vullen. Dit kan zowel 

digitaal als in een uitgeprinte versie. 

� De leerkracht vult samen met de leerling de vragenlijst voor de leerling in. Vanaf 

groep 5 doet de leerling dit zelf. 

� Deze gegevens worden de leerkracht samengevoegd, daaruit komt een automatisch 

gegenereerde rapportage.  

� Samen met de duo-er, IB-er en begaafdheidsspecialist wordt er naar deze uitslag 

gekeken. Ook maken zij afspraken over het vervolgtraject van deze leerling. 

� De leerkracht voert gesprekken met de ouders en de leerling om eventueel nog 

dingen op te helderen. Tevens wordt er in dit gesprek gesproken over welke 
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aanpassingen er eventueel worden gemaakt binnen het onderwijs. Ook kan in dit 

gesprek  een besluit worden genomen over eventuele deelname aan de plusgroep. 

 

3.2.3 Uitvoering en leerlingbegeleiding: 

� Er wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd. Dit wordt vermeld in het 

groepsplan.  

� De leerling wordt toegevoegd aan de plusgroep. 

� De leerling gaat compacten en verrijken zoals beschreven staat in paragraaf 3.6. 

� In uitzonderingsgevallen kan worden besloten tot versnelling.   
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3.3 Mindset op PCBS De Hoekstee 

 

3.3.1 Pedagogisch klimaat 

Om ons pedagogisch klimaat te laten bijdragen aan het ontwikkelen van een groeimindset 

gaan we het zelfvertrouwen van de kinderen stimuleren door complimenten te geven. Elke 

leerkracht is zich er echter van bewust dat complimenten geven op vaststaande kwaliteiten 

of intelligentie een vaste mindset in de hand werken. De complimenten die gegeven worden 

zijn gericht op het groeiproces. Complimenten zijn gericht op de vooruitgang, op het harde 

werken en oefenen en op het doorzettingsvermogen. Op deze manier wordt namelijk een 

groeimindset gestimuleerd. We kunnen complimenten/feedback geven met de focus op de 

volgende onderdelen: 

� Focus op het proces 

� Focus op inspanning 

� Focus op groei 

� Focus op leren 

� Focus op het leren van fouten 
Bron: Werkboek Mindset, blz. 10 en 11 

 

3.3.2 Fixie en Growie 

Alle kinderen maken kennis met Fixie & Growie. Er wordt in elke groep aandacht besteed 

aan deze twee figuurtjes. Ze worden al vanaf groep één gekoppeld aan de vaste mindset 

(Fixie) en aan de groei mindset (Growie).  

 

 
 

Bouw Inzet Accent ligt op 

Onderbouw De kinderen leren Fixie en Growie 

kennen. Ze leren hoe zij denken 

en maken al knutselend kennis 

met deze twee personages. De 

leerkracht zal tijdens zijn/haar 

lesgeven regelmatig Fixie en 

Growie benoemen of laten 

benoemen wat Fixie of wat 

Growie zou hebben gedaan of 

hebben gedacht. 

 

 

Kennis maken met Fixie en Growie. 

Leren wat is een groeimindset en wat 

is een fixed mindset. 
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Middenbouw In de middenbouw blijft de 

leerkracht tijdens haar lesgeven 

telkens de link leggen naar Fixie 

en Growie. Ze laat dit ook 

benoemen door de kinderen zelf. 

Tijdens de lessen van de 

kanjertraining wordt hier nog 

eens extra op ingegaan. 

Het leren benoemen wanneer er 

sprake is van een fixed mindset en 

wanneer van een growth mindset. 

Bovenbouw In de bovenbouw blijft de 

leerkracht tijdens haar lesgeven 

telkens de link leggen naar Fixie 

en Growie. Ze laat dit ook 

benoemen door de kinderen zelf. 

Tijdens de lessen van de 

kanjertraining wordt hier nog 

eens extra op ingegaan. 

Daarnaast komen ook thema’s als 

doorzettingsvermogen, hulp 

durven vragen en faalangst aan 

bod. 

De kinderen leren dat je van een fixed 

mindset kunt groeien naar een growth 

mindset 

 

 

Om de lessen vorm te geven kan er gebruik gemaakt worden van het volgende: 

� YouTube: Afspeellijst TalentenLab (alle filmpjes over Mindset verzameld) 

� Pinterest:  Het TalentenLab (quotes en foto's over thema's rondom Mindset) 

 

Tijdens de lessen mindset kan er ook gebruik worden gemaakt van extra uitdagende 

materialen, dit om de growth mindset te stimuleren zoals (let op: dit moet geen vrijblijvend 

iets zijn voor de kinderen, er moeten wel eisen worden gesteld!): 

� Spelletjeskist slimme kleuters voor groep 1 en 2 

� Pienter deel 1, opdrachtkaarten voor groep 1 en 2  

� Pienter deel 2, opdrachtkaarten voor groep 3 en 4 

� Maurits Escher, Verrijkingswerk groep 5-6  

� Peter de Grote, Verrijkingswerk groep 5-6  

� Verenigde Staten, Verrijkingswerk groep 7-8  

 

3.3.3 “Nog niet” 

Binnen onze school gaan we de uitspraak die kinderen regelmatig doen: “Dat kan ik niet” 

ombuigen naar “Dat kan ik nog niet”. Hierdoor geven voortdurend aan dat we geloven in de 

ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.  

 

3.3.4 Werkboek mindset 

Op school is het werkboek mindset aanwezig. De map is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 

van ongeveer 7 tot 12 jaar. Deze map gaat als volgt worden ingezet:  

� In groep 5/6 wordt het werkboek mindset behandeld. 

� In de plusgroep om deze leerlingen nog bewuster te maken van hun eigen mindset.  
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� Daarnaast kunnen leerkrachten er materialen uit halen om te gebruiken in de 

groepen.  

� Incidenteel kan de map ook worden ingezet bij kinderen die sterk belemmerd 

worden door een vaste mindset.  
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3.4 Het grote vooruitwerklabboek 

De kinderen van de plusgroep gaan aan de slag met het Grote Vooruitwerklabboek van Els 

Schrover. Het boek bestaat uit tien lessen die geschikt zijn voor slimme leerlingen van 6 t/m 

12 jaar.  In de lessen zit een opbouw: elke les bouwt voort op kennis verkregen in de vorige 

lessen. Het boek is gebaseerd op de theorie van de drie intelligenties ontwikkeld door 

Robert Sternberg. 

� Analytische intelligentie 

� Creatieve intelligentie 

� Praktische intelligentie 

 

3.4.1 Analytische intelligentie  

Is de vaardigheid die we vooral met schoolse activiteiten verbinden: inzicht, logisch denken, 

hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, overzicht bij complexe opdrachten, vermogen om 

te evalueren. Dit is de intelligentie die volgens Sternberg samenvalt met wat bij de meeste 

IQ-tests vooral gemeten wordt: logisch nadenken, hoofd- en bijzaken onderscheiden, 

denkprocessen en oplossingsrichting overzien, objectiviteit, informatie opnemen en 

weergeven. 

 

3.4.2 Creatieve intelligentie  

Is het vermogen om veel informatie tegelijkertijd met elkaar in verband te brengen: 

associëren en brainstormen, maar ook flexibiliteit van denken en inlevingsvermogen, 

originaliteit en vormgeving zijn aspecten van creatieve intelligentie. Meestal worden deze 

vaardigheden gekoppeld aan de creatieve vakken op school, zoals kunst en drama. Maar het 

creatieve denkvermogen speelt ook een grote rol in wetenschap , probleemoplossend 

vermogen en samenwerking met anderen. 

 

3.4.3 Praktische intelligentie  

Is het vermogen om wat je bedacht hebt ook concrete te maken in een maatschappelijk 

waardevol product. Dat kan een werkstuk zijn dat op tijd wordt ingeleverd, een 

beeldhouwwerk dat op een plein komt te staan. Doelgericht werken, plannen, 

doorzettingsvermogen, kennis van je zwakke en sterke kanten, teamwork en 

overtuigingskracht zijn aspecten van praktische intelligentie. Een ander aspect is de  omgang 

met de materie: het vermogen om het idee in je hoofd vorm te geven in materiaal. 

 

3.4.4 De drie vormen van intelligentie  

De drie vormen van intelligentie zijn in iedereen minstens als een mogelijkheid aanwezig. 

Meestal is er één dominante denkvaardigheid aan te wijzen en zijn de andere redelijk 

ontwikkeld. Het is zeer uitzonderlijk dat iemand op alle drie de manieren even 

vanzelfsprekend en gemakkelijk denkt en werkt. Sternberg ziet dit als verschillende 

denkprofielen. 

 

3.4.5 Stress 

Het boek beschrijft de leerzame spanning, het boek staat vol leuke opdrachten die ook de 

nodige stress veroorzaken die hoogbegaafde leerlingen nodig hebben. 

Drie soorten stress worden genoemd 
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� Kinderen worden tot aan (en over) hun grenzen (comfortzone) geduwd. Ze worden 

gedwongen zichzelf en hun manier van denken en doen te observeren en evalueren. 

Ze moeten op een nieuwe manier onbekende problemen aanpakken. Slimme 

kinderen hoeven zich niet zo vaak in te spannen voor een opdracht. Daarom is het 

goed dat ze op deze manier hun grenzen ervaren. 

� Kinderen moeten samenwerken: hun eigen ideeën kunnen uitleggen; anderen 

overtuigen; luisteren naar anderen;  taken verdelen – en hun eigen gedrag en inzet 

benoemen. Samenwerken gaat nooit vanzelf , maar in het geval van hoogbegaafde 

leerlingen kan het extra moeilijk zijn, omdat ze gewend zijn dingen liever maar alleen 

te doen. Ook krijgen ze nu meer weerwoord  in deze les met andere hoogbegaafden.  

� Het materiaal is goedkoop en krakkemikkig. Het moet niks zijn, tot hun slimme 

gedachten er wat van maken. Maar het gaat er niet om hoe het eindproduct er uit 

ziet. Maar het belangrijkste is het leerproces. 

Ook de tijdsdruk schroeft de stress op. Ze hebben maar heel weinig tijd, er moet hard en 

effectief gewerkt worden. 

3.4.6 Rol van de leerkracht: 

Bij deze opdrachten gaat het niet om het begeleiden naar een bepaald eindproduct. Ook de 

leerkracht laat zich verrassen door de oplossingen waar kinderen mee komen. Het is vooral 

het proces dat belangrijk is.  In het boek wordt precies bij elke les aangegeven wat er van de 

leerkracht wordt verwacht. 

 

3.4.7 Leerdoelen voor de leerling, de kinderen moeten: 

� De drie manieren van denken kunnen benoemen en herkennen (kennis en inzicht) 

� Hun eigen denkprofiel kunnen benoemen (zelfkennis) 

� Weten welke manier van denken handig is voor een bepaalde opdracht (flexibiliteit) 

� Ze moeten kunnen benoemen waarom ze met iemand samenwerken door aan te 

geven welke meerwaarde van denken die toevoegt (samenwerken) 

� Leerdoelen stellen voor zichzelf op het meta-gebied van denkprocessen. 
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3.5 Slimme kleuterkist 

 

3.5.1 Inhoud 

Vanaf groep 1 kan er gebruik worden gemaakt van de spellen uit de slimme kleuterkist. In 

deze kist zitten de volgende spellen: 

 Hieronder vindt u het complete aanbod van materialen wat er in de kist aanwezig is: 

� TomTect 

� Halli Galli Speed Cups 

� Nikitin N8 

� Roosterfiguren Dieren 1 

� Castle Logix 

� Zonnespel - Max de kat 

� Concentra 

� Colour Code 

� IQ Fit 

� Archelino 

� Chicken Shuffle 

� Ivanhoe 

� Bill & Betty Bricks 

� Borboleta 

� Denkstap 

 

3.5.2 Voor wie is de slimme kleuterkist 

De slimme kleuterkist kan voor alle kleuters en leerlingen van de basisschool worden 

ingezet. De materialen kunnen ingezet worden op de volgende manieren: 

� Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 

� Voor leerlingen die moeite hebben met ruimtelijk inzicht 

� Ter bevordering van de sociale vaardigheden 

� Ter bevordering van de concentratie 

 

Wanneer de materialen worden ingezet bij leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong is 

het belangrijk dat: 

- De materialen niet vrijblijvend worden ingezet. Er moeten, ook al gaat het om jonge 

kinderen, eisen gesteld worden.  

- De materialen moeten structureel worden ingezet. Op de Hoekstee zetten wij deze 

materialen in tijdens vaste momenten in de week. De leerkracht biedt het materiaal 

klassikaal aan en gaat dit daarna structureel inzetten bij leerlingen met een 

ontwikkelingsvoorsprong. Hiervoor worden bijhoudbladen gebruikt. De leerkracht 

heeft hier een begeleidende en sturende rol. Het is belangrijk dat de leerling de 

uitdaging leert aangaan. Dat er eisen worden gesteld hoeveel de leerling maakt.  
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3.6 Compacten en verrijken op de Hoekstee 

 

3.6.1 Groep 3 

Leren lezen 

In groep 3 gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen om te leren lezen. Deze methode 

geeft de leerkracht al handvaten om te differentiëren. De methode werkt namelijk met twee 

leerlijnen: maan en zon en daarbinnen drie aanpakken: maan, ster en zon.  

Kinderen die al beschikken over een volledige letterkennis kunnen de zon leerlijn volgen als 

ze in groep 3 zitten. Naast letterkennis moet er ook een vlotte beheersing van de letters zijn 

en het voldoende vlot kunnen lezen van klankzuivere woorden met een medeklinker – 

klinker – medeklinker structuur. Ook moeten deze kinderen zelfstandig kunnen werken.  

De zon lijn gaat uit van leesboekjes en werkboekjes met leerstof op een hoger niveau. 

Hierdoor kan er na een klassikale start op eigen niveau verder gewerkt worden.  

Dit gebeurt in een zonwerkboekje, met een zon leesboekje, Feestneus en de 

methodesoftware.  Met behulp van een overzichtskaart kunnen de zonkinderen zelf hun 

werk per dag plannen. Een voorbeeld van de overzichtskaart is toegevoegd in de bijlage. 

 

Rekenen 

Voor rekenen gebruiken we in groep 3 de methode Pluspunt. De methode biedt voor de 

sterke leerlingen een extra werkboek ‘Pluspunters’ aan.  Pluspunters bestaat uit 

puzzelachtige opdrachten. 

Door voorafgaand aan een blok alle leerlingen te toetsen kan de lesstof voor leerlingen die 

90 % of hoger scoren per blok door de leerkracht gecompact worden. Daardoor blijft er tijd 

over om te verrijken met Pluspunters. 

 

3.6.2 Groep 4 t/m 8 

Taal 

Voor taal gebruiken we de methode Taal op maat, oude versie. Vanaf groep 4 werken de 

leerlingen op een tablet met het programma Snappet. Voor begaafde leerlingen zien de 

taallessen er als volgt uit: 

 

Les Gebied Wat wordt gemaakt Verrijken 

1 Spreken en luisteren Hele les  

2 Woordenschat Opgave 1 t/m 4 Taal op maat 

pluswerkboek 

3 Woordenschat Opgave 1 t/m 4 Taal op maat 

pluswerkboek 

4 Taalbeschouwing Opgave 1 t/m 4 Taal op maat 

pluswerkboek 

5 Taalbeschouwing Opgave 1 t/m 4 Taal op maat 

pluswerkboek 

6/7 Stellen Hele les, in 

stelschrift 

 

8 Herhaling: 

woordenschat/taalbeschouwing 

Hele les  

9/10 Differentiatie 10 min. Eigen 

doelen 

Taal op maat 

pluswerkboek 
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Het pluswerkboek bevat extra uitdagende  taal- en spellingopdrachten.  

Spelling groep 4/5 

Voor spelling gebruiken we de methode Taal op maat, oude versie. Vanaf groep 4 werken de 

leerlingen op een tablet met het programma Snappet. Voor begaafde leerlingen zien de 

spellingslessen er als volgt uit: 

 

Les Wat wordt gemaakt Verrijken 

1 Opgave 4 t/m 9 Toepassen van de spellingscategorieën in 

verrijkingswerk zoals: 

2 Opgave 4 t/m 9 Stelopdracht 

3 Opgave 4 t/m 9 Taal op maat pluswerkboek 

4 Opgave 4 t/m 9  

5 Opgave 4 t/m 9  

6 Opgave 4 t/m 9  

7 Opgave 4 t/m 9  

Dictee Hele dictee  

8   

 

Spelling groep 6 t/m 8 

Voor spelling gebruiken we de methode Taal op maat, oude versie. Vanaf groep 4 werken de 

leerlingen op een tablet met het programma Snappet. Voor begaafde leerlingen zien de 

spellingslessen er als volgt uit: 

 

Les Wat wordt gemaakt Verrijken 

1 Opgave 4 t/m 9 Toepassen van de spellingscategorieën in 

verrijkingswerk zoals: 

2 Opgave 4 t/m 9 Stelopdracht 

3 Opgave 4 t/m 9 Taal op maat pluswerkboek 

4 Opgave 4 t/m 9  

5 Opgave 4 t/m 9  

6 Opgave 4 t/m 9  

7 Opgave 4 t/m 9  

Dictee Hele dictee  

8   

 

Wanneer het een werkwoordspellingsles betreft. Wordt de hele les gemaakt.  

 

Rekenen groep 4 t/m 8 

Voor rekenen gebruiken we in groep 4 t/m 8 de methode Pluspunt. De methode biedt voor 

de sterke leerlingen een extra werkboek ‘Pluspunters’ aan.  Pluspunters bestaat uit 

puzzelachtige opdrachten. 

Door voorafgaand aan een blok alle leerlingen vooraf te toetsen kan de lesstof voor 

leerlingen die 90 % of hoger scoren per blok gecompact worden. De leerlingen maken dan 
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van elke les opgave 1 t/m 3. Daardoor blijft er tijd over om te verrijken met Pluspunters of 

Rekentijgers.  

 

3.6.3 Differentiatiemodellen 

In groep 4 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van tablets. Hierbij wordt gewerkt met het 

programma Snappet. Voor begaafde leerlingen gaan we uit van differentiatiemodel 3. 

 

Bron: O21 

3.6.4 De Plusgroep 

De doelgroep bij ons op school, die deel zullen nemen zijn leerlingen van groep 5 t/m 8 die 

hoogbegaafd, hoog intelligent, begaafd of intelligent zijn. We zijn een kleine school, met 

relatief weinig kinderen. Hierdoor kunnen we binnen een plusgroep een ruimere groep 

kinderen uitdagen.   

Deze leerlingen komen naar voren d.m.v. de QuickScan, observatie van de leerkracht en 

gesprekken met ouders.  

Bij deze leerlingen zal er naast de plusgroep ook binnen de groep waarin ze zitten ook 

worden verrijkt. Ook leerlingen met talent op 1 gebied zullen verrijking krijgen aangeboden 

binnen de groep. Leerlingen met een talent op één gebied komen naar voren a.d.h.v. hoge 

scores op methode- en Cito toetsen. 
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3.7 Tijdspad 

 

Schooljaar 2015 - 2016 

� Alitha, Henriëtte en Rianne ronden de cursus ‘begaafdheidsspecialist’ af op 9 mei. 

� Verdieping in verrijkingsmaterialen voor begaafde leerlingen. 

� Team enthousiasmeren, scholen en coachen in het herkennen van de begaafde 

leerling. 

 

Schooljaar 2016 – 2017 

� Opstarten quickscan afname in groep 1, 3, 5 en 7. 

� Beleidsplan plusgroep uitvoeren. 

� Aanschaf verrijkingsmaterialen voor begaafde leerlingen. 

� In de inhoudelijke vergaderingen wordt het beleidsplan stapsgewijs ingevoerd en 

geëvalueerd. 

 

Schooljaar 2017 – 2018 

� Beleidsplan borgen en aanpassen. 
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Hoofdstuk 4: conclusie 
 

De afgelopen periode zijn we tot de conclusie gekomen dat de inspectie bij hun bezoek in 

mei 2015 meer dan gelijk had. Door de opleiding ‘begaafdheidsspecialist’ en door de gelezen 

literatuur hebben wij de opgedane omgezet in dit beleidsplan. Wij denken nu dat er een 

mooi begin ligt voor goed onderwijs aan begaafde leerlingen.  

We hebben geleerd anders te kijken naar opbrengsten en gedrag van leerlingen. De 

afgelopen jaren ging de zorg in het onderwijs vaak naar de laagscorende leerlingen. Deze 

opleiding is de eyeopener geweest, dat ook begaafde leerlingen zeker extra begeleiding 

nodig hebben. 

 

Onze taak is nu om het beleidsplan handen en voeten te geven en onze kennis te delen met 

het team, zodat het beleidsdocument een werkdocument wordt.  

We zien dat als een mooie uitdaging. 
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Hoofdstuk 4: Overzicht gebruikte literatuur en bronnen 

� 360grView. 

� Betts en Neihart 

� Drent en van Gerven, (2012) Passend onderwijs voor begaafde leerlingen 

� George T. Betts and Maureen Neihart, (1988) Profiles of the gifted and talented. 

Gifted Child Quarterly, 32(2), 248-253. 

� George T. Betts and Maureen Neihart, (2010) Revised profiles of the gifted and 

talented. 

� Hoogbegaafdheid in Zicht 

� Inspectie van onderwijs, Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek de Hoekstee 

� O21 

� Schrover, Het grote vooruitwerklabboek  

� Slimme kleuterkist 

� Van Gerven en Hoogenberg-Engbers (2011) lesblok 5 ‘Didactische behoeften’ 

SpecialistBegaafdheid SE/ZOOAlmere/Tilburg: Slim! Educatief/Zicht op Onderwijs 

� Veilig leren lezen methode  

� Werkboek Mindset,  

� www.eurekabreda.nl/scholen/aan-de-slag-met-compacten-en-verrijken/ 

� www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/ 

� www.SLO.nl – talent stimuleert 
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De drie intelligenties van Sternberg' 
 

Vragenlijst 'Schets je eigen denkvaardighedenprofiel' 
Hieronder zie je een lijst met 36 verschillende manieren van werken en denken. Het is de bedoeling dat je er 15 

tot 18 van uitzoekt die bij jou passen, door een 'x' te zetten in het vakje voor het nummer. 

 

 Naam: 

 

 

 Dit doe ik graag óf: ja, dit doe ik eigenlijk heel vaak: 
 

 1 Karakters analyseren wanneer ik lees of luister naar een verhaal 

 2 Nieuwe dingen ontwerpen 

 3 Dingen uit elkaar halen en repareren 

 4 Vergelijken hoe mensen over dingen denken 

 5 Met nieuwe ideeën komen 
 6 Dingen leren door gewoon te beginnen om ze te doen 

 7 Kritisch kijken naar mijn eigen werk en dat van anderen  

 8 Mijn fantasie gebruiken 

 9 Vrienden maken en vriendschappen onderhouden 

 10 Alles wat met logisch nadenken te maken heeft 

 11 Spelletjes waarbij je rollen speelt of doet alsof 

 12 Nadenken over hoe iemand anders op iets zal reageren 

 13 Mijn eigen standpunt en dat van anderen analyseren 

 14 Ongewone oplossingen bedenken voor dingen waar niet iedereen over nadenkt 

 15 Dingen die ik geleerd heb toepassen door ze te doen 

 16 Mijn gedrag en dat van anderen beoordelen 

 17 Nadenken over dingen die andere mensen heel gewoon vinden 

 18 Ruzies tussen mensen oplossen 

 19 Moeilijke dingen uitleggen aan anderen 

 20 Denken in beelden 

 21 Advies geven aan mijn vrienden over hun problemen 

 22 Problemen logisch oplossen 

 23 Nieuwe dingen bedenken: recepten, woorden, spellen, uitvindingen… 

 24 Iemand overhalen om iets te doen 

 25 Denkpuzzels oplossen 

 26 Me voorstellen hoe het zou zijn als de dingen heel anders waren 

 27 Iets nieuws leren door met anderen samen te werken 

 28 Logisch stap voor stap redeneren: als dit, dan dat… 

 29 Dagdromen over van alles 

 30 Mijn kennis toepassen op nieuwe dingen 

 31 Van alles sorteren en categoriseren 

 32 Componeren: liedjes of melodieën 

 33 Werken in een team 

 34 Rustig in m'n eentje zitten nadenken over dingen 

 35 Toneelspelen en rollenspel 

 36 Me aanpassen aan nieuwe situaties. 

 
Bron: VOORUIT - nummer 5, augustus 2002 2009, Excel-versie gemaakt door: Desirée Houkema 
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Bijlage: Observatielijst kleuters met een 

ontwikkelingsvoorsprong (in te vullen door de leerkracht) 

naam leerling: 

leerkracht/groep: 

datum: 

Taal – denkontwikkeling: 

• Het kind maakt een vlotte start met de taalontwikkeling. 

• Heeft een grote woordenschat, heeft een intensief taalgebruik en gebruikt abstracte 

woorden. 

• Heeft behoefte aan kennis, wil veel weten en past de kennis vaak direct toe. 

• Het kind neemt vaak zelf initiatief tot het stellen van vragen. 

• Vindt rijmpjes en versjes vaak erg leuk. 

Reken – denkontwikkeling: 

• Kind vindt tellen en rekenspelletjes leuk en kan gemakkelijk tot 10 en 20 tellen. 

• Kind kan resultatief tellen. 

• Beheerst reeds enkele rekenbegrippen en kan deze ook goed toepassen. 

• Beheersen vaak reeds: 

• het naleggen van blokpatronen 

• het spiegelen 

• het naleggen van twee- en vierzijdige mozaïekfiguren. 

Motorische ontwikkeling: 

• Kind is intens bezig, is erg actief. 

• Werkt erg geconcentreerd, met veel inzet; heeft veel energie. 

• Heeft vaak minder behoefte aan slaap (check dit bij de ouders). 

Sociaal – emotionele ontwikkeling: 

• Het kind doet veel een beroep op de ouders. 

• Denkt na over de zin van het leven. 

• Heeft vaak al een groot sociaal inzicht (wil niet zeggen dat het er ook als  

   zodanig naar kan handelen).         

• Het kind heeft vaak al een vroeg ontwikkelde eigen identiteit. 

Speel – leertaakontwikkeling: 

• Speelt en werkt vaak zelfstandig. 

• Werkt geconcentreerd en heeft een groot doorzettingsvermogen; kan goed 

   taakgericht werken. 

• Kan bovendien zichzelf goed een taak opleggen. 

• Streeft naar perfectie. 

• Kan goed dingen onthouden. 

Interesses: 

• Heeft vaak een bijzondere interesse/ hobby of verzamelt iets. 

Kindertekening: 

• Tekeningen zijn vaak erg gedetailleerd. Het komt nogal eens voor dat de motorische 

uitwerking tegenvalt. Let vooral op de gedetailleerdheid en minder op de uitvoering. 

 

 

 

Bijlage: Vragenlijst leerkracht Quick Scan (uit (Hoog)begaafdheid in Zicht van Desiree 

Houkema) 
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In te vullen voor alle leerlingen: 

Vragenlijst leerkracht   Groep:    Datum: 

Om de leerlingen in uw klas zo goed mogelijk in beeld te brengen, is de indruk die u van uw leerlingen heeft 

belangrijk. Hieronder staan een aantal omschrijvingen. Kruis aan (x) welke omschrijvingen op uw leerlingen van 

toepassing zijn en licht de aangekruiste items toe  met een voorbeeld waaruit dit blijkt. Als u twijfelt, of er 

onvoldoende zicht op heeft, vult u een ‘!’ in. U hoeft niets in te vullen als een omschrijving niet van toepassing is.  

 

Omschrijving 1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 

1
0

. 

1
1

. 

1
2

. 

1
3

. 

1
4

. 

1
5

. 

1 heeft een scherp observatievermogen, ziet/hoort 

veel en genuanceerd, heeft oog voor details 

               

2 is in veel onderwerpen geïnteresseerd en/of weet 

veel over één of meer specifieke onderwerpen, 

vraagt door en wil het écht begrijpen 

               

3 is snel van begrip en denkt zelf verder door, 

begrijpt of ontdekt iets al voordat het is uitgelegd 

               

4 brengt wat hij eerder heeft gezien, gedaan of 

geleerd snel en makkelijk in verband met nieuwe 

kennis / situaties 

               

5 ontwikkelt theorieën / ideeën om te begrijpen hoe 

iets werkt, zoekt naar verklaringen 

               

6 is intensief bezig met activiteiten en onderwerpen, 

waartoe hij/zij zich voelt aangesproken 

               

7 werkt enthousiast voor passies, is gedreven om 

(eigen) gestelde doelen te bereiken 

               

8 is initiatiefrijk en ondernemend, heeft veel energie, 

houdt zich veel bezig met verschillende 

(buitenschoolse) activiteiten 

               

9 is creatief / vindingrijk, komt met ongebruikelijke, 

originele vragen of oplossingen en legt brede 

verbanden, die niet direct voor de hand liggen 

               

10 maakt grote denksprongen, ziet vanuit 

verschillende invalshoeken diverse mogelijkheden 

om dingen te combineren, draagt meerdere 

oplossingen aan 

               

11 staat kritisch tegenover beweringen, neemt niet 

zomaar iets aan, is opmerkzaam in geval van 

tegenstrijdigheden 

               

12 is sterk gevoelig voor verwachtingen van anderen, 

ziet en begrijpt het gezichtspunt van anderen 

               

13 heeft een subtiel, genuanceerd gevoel voor humor, 

denkt graag door, neemt dingen (bewust) letterlijk 
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14 houdt van uitdagingen, voelt zich aangetrokken tot 

moeilijke opdrachten, is bereid risico's te nemen 

               

15 staat kritisch ten opzichte van zichzelf, streeft naar 

perfectie 

               

16 heeft weinig sturing nodig, wil graag dingen zelf 

ontdekken of bepalen 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Vragenlijst bij de screening (in te vullen door de leerkracht)  voor leerlingen die 

signalen geven vanuit de Quick Scan  

uit (Hoog) begaafdheid in Zicht van Desiree Houkema 
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Geachte leerkracht, 

Op de volgende pagina's wordt u gevraagd diverse gegevens in te vullen. Naast enkele 

algemene gegevens, dient u verschillende vragen in te vullen. Doel hiervan is om goed 

zicht te krijgen op het beeld dat u heeft van de leerling, op grond van uw observaties. 

De vragen hebben onder andere betrekking op de cognitieve vaardigheden, kenmerkende 

eigenschappen, (aandachtspunten bij) het functioneren van de leerling, het schoolverloop 

en zijn/haar (leer)prestaties.  

Er is geprobeerd de hoeveelheid werk zoveel mogelijk te beperken door u de 

mogelijkheid te geven antwoorden eenvoudig aan te kruisen in vakjes. Dit wordt op 

verschillende manieren gevraagd:  

o Bij omschrijvingen die worden voorafgegaan door een vierkantje (�) kunt u deze eenvoudig 

aankruisen (�) indien het van toepassing is.  

o Bij omschrijvingen waar u gevraagd wordt aan te geven in hoeverre u dit herkent bij de 

leerling, kunt u een keuze maken uit een aantal opties. In dergelijke gevallen gaat u als volgt 

te werk: 
o Per vraag kiest u de mate waarin de betreffende uitspraak van toepassing is op de leerling. 

o U mag geen vragen onbeantwoord laten.  

o U mag geen kruisjes zetten op de lijn tussen twee hokjes. 

o Indien u behoefte heeft om een specifiek antwoord toe te lichten, is er bij ‘Toelichting’ 

gelegenheid om dit te doen en kunt u specifiek verwijzen naar het item.  

o U kunt kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden:  

‘Zelden/Niet’, ‘ (Bijna) altijd’ en ‘Soms’  (<< of >>).  

In het laatste geval (‘soms’) maakt u een keuze waar het antwoord het meest naar neigt:  

o De uitspraak is vaker niet dan wel van toepassing (<<)  

o De uitspraak is vaker wel dan niet van toepassing (>>) 

o Ga in principe af op uw eerste indruk, denk er niet té lang over na en zwak het niet te snel 

af. Bij twijfel kan een gerichte extra observatie wellicht helpen. 

 

Voorbeeld: 

 

De leerling … 

Zelden/  

Niet 

Soms (Bijna) 

altijd << >> 

gaat sterk in iets op als het haar interesse heeft, kan een 

onderwerp helemaal ‘verslinden’ 
  

x 
 

In dit geval herkent u dat de leerling  ‘soms’ (vaker wél dan niet) sterk in iets op kan gaan als 

het zijn/haar interesse heeft, maar is dit niet ‘(bijna) altijd’ het geval. 

 

Op diverse plaatsen wordt ook om een toelichting (�) van uw kant gevraagd. Vult u dit 

vooral in om het beeld verder te verhelderen, bijvoorbeeld door het geven van concrete 

voorbeelden. Het is overigens altijd mogelijk om elders ook een toelichting te geven of 

een opmerking te plaatsen. Aanvullende informatie is altijd welkom! 

Naar schatting kost het invullen van de gegevens u ca. 30-40 min. Bij voorbaat dank 

voor uw medewerking. 
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Nog een enkele tip 

De leerling zit inmiddels al enige tijd op school. Wanneer u de vragenlijst invult, dient u er rekening 

mee te houden dat er sprake kan zijn van aanpassingsgedrag of onderpresteren. De leerling kan 

zijn/haar talenten verbergen of niet tonen in onderwijssituaties. In dat geval kunt u vooral kijken 

naar de vrije situaties in de klas en op het plein. 

Voorwaarde is verder dat u zo onbevooroordeeld mogelijk tracht de lijst in te vullen. Kijk puur en 

objectief naar de leerling. Grijp bijvoorbeeld ‘lastig gedrag’ niet meteen aan als een negatief 

signaal, maar beschouw het als een verborgen boodschap. 

 

Succes met invullen! 
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Algemene (school)gegevens 

Naam leerling :  Geslacht : jongen / meisje * 

Huidige groep :  Combinatiegroep? : � Nee   �  Ja, nl. .../.../... 

School / Instantie :  

Adres school :  

Postcode :  Plaats :  

Telefoonnummer :  

Naam leerkracht :    

E-mail leerkracht :    

Schoolverloop 

� Verlengde kleuterperiode, t/m groep 2 (indien oktober t/m decemberleerling) � Doublure in groep: … 

Reden(en):  

  

� Versneld, op de volgende wijze: 

� groep overgeslagen: van groep … naar … �  meerdere leerjaren in één: groepen … en … 

� volledig versneld, op alle vakgebieden �  voor één vakgebied, namelijk:  

Reden(en):  

  

Onderwijsaanpassingen en begeleiding op school 

� Compacten voor: rekenen / taal / anders*, namelijk:  

� Verrijking (materiaal) voor: rekenen / taal / anders*:  
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� Specifiek materiaal voor (hoog)begaafde leerlingen, nl.:  

 

 

� Begeleiding:  

 

 

� Overig / Anders:  

 

 

*) doorhalen wat niet van toepassing is 

Overige zelf toe te voegen gegevens 

□ Uitdraai van alle beschikbare LVS-gegevens over de afgelopen jaren  

□ Eventueel: Relevante informatie uit overige informatiebronnen 

Bijvoorbeeld resultaten van een intelligentieonderzoek, resultaten van een eerdere 
signaleringsprocedure, of andere informatie die u voor ons van belang acht 
(indien nodig voorzien van schriftelijke toestemming van de ouders)  
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Op welke manier(en) is de leerling gesignaleerd als (hoog)begaafd? 

� Op grond van eigen observaties van de leerling en/of gesprekken met de leerling 

� Op grond van gesprekken met de ouders 

� Op grond van prestaties in de klas / bij spreekbeurten / eigen projecten 

� Op grond van prestaties op toetsen / LVS gegevens 

� D.m.v. een signaleringsinstrument, namelijk:  

� D.m.v. een intelligentieonderzoek Datum/jaar onderzoek: … - … / 20… 

Resultaat: Totaal IQ:  Verbaal IQ:  Performaal IQ:  

� Anders, namelijk:   

 

Algemene indruk leerkracht 

� Wat valt u op aan deze leerling? 

Geef een omschrijving van wat u kenmerkend vindt bij de leerling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende omschrijvingen dienen bij het lezen voorafgegaan te worden door ‘De leerling…’  

Overal waar ‘zij/haar’ staat, kan ook ‘hij/hem’ gelezen worden.  
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Schools functioneren 

Geef van onderstaande omschrijvingen aan in hoeverre dit op de leerling van toepassing is 

De leerling … 

Niet / 

Zelden 

Soms (Bijna) 

altijd << >> 

gaat graag naar school      

doet goed mee in de klas     

voelt zich betrokken bij wat er op school gebeurt     

beleeft plezier aan de uitvoering van schoolse taken     

voelt zich thuis / heeft aansluiting op school      

kan goed opschieten met de eigen leerkracht(en)     

 

� Toelichting over de huidige schoolbeleving/-situatie: 
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Cognitieve vaardigheden 

Geef van onderstaande omschrijvingen aan in hoeverre dit op de leerling van toepassing is 

 

De leerling … 

Zelden/  

Niet 

Soms (Bijna) 

altijd << >> 

heeft een grote woordenschat voor haar leeftijd     

gebruikt rijke en interessante woorden, metaforen, vergelijkingen 

en past deze in de juiste context toe 
    

is verbaal sterk, kan zich mondeling goed uitdrukken, brengt 

ideeën duidelijk onder woorden 
    

heeft een scherp observatievermogen, ziet/hoort veel en 

genuanceerd, met oog voor details 
    

beschikt over een goed geheugen, kan goed informatie opslaan en 

snel weer oproepen 
    

heeft een brede interesse, is in veel onderwerpen geïnteresseerd      

beschikt over een brede algemene kennis, weet veel, over 

gevarieerde onderwerpen, kan over veel dingen meepraten 
    

beschikt over kennis die (nog) niet op school behandeld is     

weet veel over één of meer specifieke onderwerpen     

beschikt over snel leervermogen, heeft weinig oefening en 

herhaling nodig om iets te onthouden  
    

maakt grote leerstappen, leert sprongsgewijs, slaat stappen over     

is snel van begrip, heeft weinig uitleg nodig om te begrijpen wat 

de bedoeling is 
    

denkt zelf verder door, begrijpt of ontdekt iets al voordat het is 

uitgelegd 
    

brengt wat hij eerder heeft gezien, gedaan of geleerd snel en 

makkelijk in verband met nieuwe kennis / situaties 
    

past eerder opgedane kennis of ervaringen toe in nieuwe, 

(enigszins) vergelijkbare situaties 
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herkent gemakkelijk verschillen en overeenkomsten tussen oude 

en nieuwe kennis, of eerder opgedane en nieuwe ervaringen 
    

ziet oorzaak en gevolg relaties     

begrijpt en herkent onderliggende principes, generaliseert op basis 

van verschillende voorbeelden/situaties 
    

verkent onderwerpen op een hoger niveau dan gebruikelijk is voor 

haar leeftijd 
    

ontwikkelt theorieën / ideeën om te begrijpen hoe iets werkt, zoekt 

naar verklaringen  
    

deelt ingewikkelde, complexe problemen op in eenvoudigere 

subproblemen of onderdelen om iets op te lossen 
    

herkent relaties tussen onderdelen bij ingewikkelde systemen of in 

complexe situaties 
    

� Toelichting m.b.t. cognitieve vaardigheden: 
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Kenmerkende eigenschappen van de leerling 

De leerling … 

Zelden/  

Niet 

Soms (Bijna) 

altijd << >> 

gaat sterk in iets op als het haar interesse heeft, kan een 

onderwerp helemaal ‘verslinden’ 
    

is intensief bezig met activiteiten en onderwerpen, waartoe zij zich 

voelt aangesproken 
    

kan zich lang achter elkaar met iets bezighouden     

beschikt over een goed concentratievermogen, houdt de aandacht 

vast bij een (boeiende) taak 
    

is gedreven om (eigen) gestelde doelen te bereiken     

werkt enthousiast voor passies     

heeft veel energie, is voortdurend bezig     

houdt van activiteit, doet actief mee bij activiteiten     

houdt van discussie, onderbouwt haar eigen mening met 

argumenten, heeft snel een weerwoord 
    

staat kritisch tegenover beweringen, neemt niet zomaar iets aan     

houdt van uitdagingen, voelt zich aangetrokken tot moeilijke 

opdrachten en complexe problemen  
    

zoekt buitenschoolse uitdaging, houdt zich veel bezig met 

buitenschoolse activiteiten 
    

is bereid risico’s te nemen, durft nieuwe, onzekere situaties aan te 

gaan 
    

streeft naar perfectie, doet erg haar best om iets zo goed mogelijk 

te doen 
    

staat kritisch ten opzichte van zichzelf, is niet snel tevreden     

heeft hoge verwachtingen ten opzichte van zichzelf en anderen, 

stelt hoge eisen 
    

werkt zelfstandig, heeft weinig sturing nodig     
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is eigengereid, wil graag de dingen zelf bepalen     

leert liever zelf dan van iemand anders, ontdekt liever zelf hoe iets 

zit 
    

werkt graag alleen, doet dingen graag op eigen manier     

heeft sterke eigen overtuigingen, kan eigenwijs zijn     

vraagt door, is niet snel tevreden met een antwoord, wil het écht 

begrijpen 
    

stelt waarom vragen, wil ‘het nut’ van iets weten en begrijpen     

past dingen of ideeën aan door het te veranderen, uit te breiden of 

te wijzigen in iets anders, verzint bijvoorbeeld nieuwe (spel)regels 
    

doet dingen graag op een andere, nieuwe manier     

beschikt over een rijk verbeeldingsvermogen, fantaseert graag, 

speelt met ideeën 
    

is onderzoekend ingesteld, experimenteert, bedenkt uitvindingen     

bekijkt iets vanuit verschillende invalshoeken     

draagt meerdere antwoorden of oplossingen voor een vraag of 

probleem aan 
    

zoekt uitzonderingen op regels, is opmerkzaam in geval van 

tegenstrijdigheden 
    

De leerling … 

Zelden/  

Niet 

Soms (Bijna) 

altijd << >> 

is creatief/vindingrijk, komt met originele, creatieve oplossingen      

stelt originele, verrassende vragen     

legt brede verbanden, ziet ongebruikelijke relaties die niet meteen 

voor de hand liggen 
    

maakt grote denksprongen, haalt er van alles bij en ziet allerlei 

mogelijkheden om dingen te combineren 
    

lost dingen gevoelsmatig / intuïtief op, zonder het te kunnen 

uitleggen 
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heeft een subtiel, genuanceerd gevoel voor humor     

begrijpt en bedenkt taalgrapjes, neemt dingen (bewust) letterlijk     

is sterk gevoelig voor verwachtingen van anderen     

ziet en begrijpt het gezichtspunt van anderen     

heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel, maakt zich druk over 

‘goed en slecht’, ‘waar en niet waar’  
    

denkt na en vormt een oordeel naar aanleiding van 

gebeurtenissen/ ervaringen of gedrag van anderen 
    

� Toelichting m.b.t. kenmerkende eigenschappen: 
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Overig functioneren 

De leerling … 

Zelden/  

Niet 

Soms (Bijna) 

altijd << >> 

beschikt over goede sociale vaardigheden     

werkt goed samen met anderen     

gaat graag om met oudere kinderen / ontwikkelingsgelijken     

deelt graag ideeën met gelijkgestemden en/of volwassenen     

past zich aan bij de groep     

wisselt in vriendschappen     

zoekt sociale acceptatie, doet erg zijn best bij de groep te horen     

heeft lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, eczeem, etcetera)      

accepteert gemakkelijk gezag (van de leerkracht)     

zoekt/vraagt om bevestiging (van de leerkracht)     

stelt zich afhankelijk op van volwassenen     

maakt taken af     

zet door, ook bij tegenslag     

heeft een goede zelfcontrole     

is initiatiefrijk / ondernemend     

ontwikkelt eigen doelen     

komt op voor eigen opvattingen     

weet wat zij kan en laat dit ook zien     
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De leerling … 

Zelden/  

Niet 

Soms (Bijna) 

altijd << >> 

is (te) eerlijk / direct     

corrigeert de leerkracht of andere volwassenen      

stelt regels en tradities ter discussie     

is competitief ingesteld, wil graag winnen     

heeft grote stemmingswisselingen     

stelt zich defensief op, voelt zich snel (ten onrechte) aangesproken     

bekritiseert anderen, geeft afbrekende kritiek     

bekritiseert zichzelf     

reageert af of verstoort situaties     

 

Aandachtspunten (aankruisen wat van toepassing is) 

� (Té) perfectionistisch, faalangstig 

� is bang om fouten te maken 

� vermijdt uitdaging 

� wil geen moeilijker werk doen 

� vermijdt risico tijdens het werken op school 

� doet liever niets waarvan zij niet zeker weet of zij het kan 

� geeft in lastige situaties op voorhand al aan dat zij denkt dat zij het niet kan 

� is nooit tevreden over eigen prestaties en geleverde inspanningen 
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� Geringe taakgerichtheid 

� is chaotisch, vergeet dingen, raakt spullen kwijt 

� heeft moeite met (het uitvoeren van) plannen 

� is snel afgeleid 

� is impulsief 

� Geringe prestatiemotivatie 

� zet zich niet in voor schoolse taken 

� is alleen bij eigen interesse geïnteresseerd en bereid zich in te zetten 

� Gebrekkig doorzettingsvermogen 

� geeft snel op als iets niet in één keer, of niet snel genoeg, lukt 

� geringe frustratietolerantie, raakt snel gefrustreerd als iets niet lukt 

� Ontkent de eigen begaafdheid 

� wil niet opvallen, wil absoluut geen uitzondering zijn 

� wil beslist geen ander (moeilijker) werk doen dan andere kinderen 

� Overige aandachtspunten: 

� … 

� … 

� Geen aandachtspunten 

� Toelichting aangekruiste aandachtspunten / overig functioneren: 
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(Leer)prestaties 

Geef van onderstaande omschrijvingen aan in hoeverre dit op de leerling van toepassing is 

De leerling … 

Zelden/  

Niet 

Soms (Bijna) 

altijd << >> 

levert op school goede prestaties      

levert constante/consistente prestaties     

presteert maximaal, naar eigen vermogen     

is consistent in haar manier van werken     

doet graag ander (moeilijker) werk dan andere kinderen     

doet mee aan (geboden) versnellings- en verrijkingsactiviteiten     

 

Aandachtspunten (aankruisen wat van toepassing is) 

� Levert wisselende prestaties 

� Presteert op bepaalde vakken duidelijk beter dan op andere 

� Presteert over de hele linie wisselend: � Bij (vrijwel) alle vakken � Bij enkele vakken 

� Groot verschil in kwaliteit tussen mondeling en schriftelijk werk 

� Presteert schriftelijk matig tot slecht 

� Schrijft slordig (terwijl het wel beter kan) 

� Maakt (onnodig) slordigheidsfouten 

� Heeft moeite met het bestuderen van schriftelijk werk 

� Verschil in prestaties thuis en op school 

� Presteert thuis beter dan op school 

� Heeft een hekel aan oefen- en stampwerk (die veel herhaling vragen)  

� Heeft moeite met (schoolse) automatiseringstaken (bijv. bij spelling/tafels) 

� Heeft moeite met veel routinetaken: voert veel dagelijkse taken niet (goed) uit 
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� Presteert niet naar eigen vermogen 

� Presteert wel bovengemiddeld/hoog, maar kan beter 

� Presteert gemiddeld of slecht: � Over de hele linie � Bij enkele vakken 

� Komt op school onvoldoende tot recht 

� Het aanbod sluit onvoldoende aan bij de eigen mogelijkheden 

� Het aanbod sluit onvoldoende aan bij de eigen interesses 

� Er wordt onvoldoende een beroep gedaan op zijn/haar specifieke leereigenschappen 

� Geen aandachtspunten 

� Toelichting m.b.t. aandachtspunten / (leer)prestaties: 
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Huidige schoolprestaties 
De huidige (leer)prestaties zijn van belang om zicht te krijgen op het schoolse functioneren van de 

leerling i.v.m. mogelijke vormen van onderpresteren op één of meerdere vakgebieden.  

Instructie bij het invullen 

o U kunt aangegeven wat uw inschatting is van de (leer)prestaties van de leerling in 
vergelijking met andere leerlingen. U heeft hierbij per (vak)gebied de volgende 
antwoordmogelijkheden: 
 

Omschrijving huidige prestaties 

� Hij/zij presteert lager dan gemiddeld zijn (<Gem.) 
� Hij/zij presteert gemiddeld (Gem.) 
� Hij/zij presteert bovengemiddeld (>Gem.) 
� Hij/zij behoort tot de beste 25 % 
� Hij/zij behoort tot de beste 10 %  

 

o In de kolommen achter de inschatting kunt u aangeven of uw indruk is dat de prestaties op het 
betreffende gebied wisselend of constant (consistent) zijn en of u denkt dat de leerling op het 
betreffende gebied wel of niet naar vermogen presteert 
 

  

Inschatting van de  

huidige prestaties 

Uw indruk over de  

huidige prestaties 

<Gem. Gem. >Gem. 

Beste 

25% 

Beste 

10% 

Wisselend Consistent 

Naar vermogen? 

  Ja        Nee 

Begrijpend lezen � � � � � � � � � 

Taalvaardigheden � � � � � � � � � 

Spelling � � � � � � � � � 

Rekenen/wiskunde � � � � � � � � � 

Wereldoriëntatie � � � � � � � � � 

Schrijven � � � � � � � � � 

Expressie � � � � � � � � � 

Lichamelijke opvoeding � � � � � � � � � 
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Uw inschatting ten aanzien van specifieke (onderwijs)behoeften 

De leerling heeft baat bij… 

� omgang en/of samenwerking met gelijkgestemden 

� extra begeleiding i.v.m. faalangst / negatief zelfbeeld / demotivatie / werk- en 

leerstrategieën* 

� activiteiten die een beroep doen op zijn/haar manier van leren en denken 

� een aanvullend uitdagend onderwijsaanbod, passend bij zijn/haar mogelijkheden en 

interesses 

� andere reden(en), namelijk:  

 

 

� Toelichting:  
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Castle Logix 
Leeftijd: 3 – 8 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel bestaat uit: 

- 3 torens van verschillende lengtes 

- 4 blokken 

- Boekje met 48 opdrachten in 4 niveau’s 

 

Doelgebieden: 

- Logica 

- Ruimtelijk inzicht 

- Fijne motoriek 

 

Hoe te spelen: 

1. Kies een opdracht. 

2. Bouw het kasteel na dat op de opdracht staat afgebeeld. 

3. Controleer op de achterkant van de opdrachtkaart of je oplossing juist is. 

 

Tips: 

- Wil je een kind helpen? Stel dan vragen zoals: “Waar denk je dat de grote toren zal 

staan?” 

- Plaats eerst alle blokken, dan de langste toren, de middellange toren en als laatste de 

korte toren. 

- Je kan het best de opdrachten in de gegeven volgorde oplossen, omdat je anders 

belangrijke “leermoment” overslaat. 

- Wanneer de opdrachten nog te moeilijk zijn, kan je dit spel ook andersom spelen. 

Laat de leerling eerst een aantal oplossingen nabouwen, zodat het begrijpt wat wel 

en niet mag. 
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Bijhoudblad: Castle Logix 
 

Naam: ____________________________ Groep: ________ 

STARTER 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 
 

JUNIOR 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 
 

EXPERT 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 
 

MASTER 

37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 
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IQ FIT 
 

Vanaf 6 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel bestaat uit: 

- 10 3D puzzelstukjes 

- 1 spelbord 

- Boekje met 120 opdrachten met oplossingen 

 

Doelgebieden: 

- Ruimtelijk inzicht 

- Visueel inzicht 

- Strategisch plannen 

- Logica 

 

Hoe te spelen: 

1. Kies een opdracht. 

2. Plaats de puzzelstukjes op het spelbord zoals is aangeduid. Deze puzzelstukjes 

mogen niet van plaats veranderen. 

3. Leg nu alle overige puzzelstukjes op het spelbord. 

4. Controleer je oplossing achterin het boekje bij de oplossingen. Er is maar één 

oplossing mogelijk. 
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Colour code 
 

Vanaf 5 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

Spel bestaat uit: 

- 1 houder 

- 18 plaatjes 

- Boekje met 100 opdrachten in 4 niveau’s 

 

Doelgebieden: 

- Ruimtelijk inzicht 

- Visueel inzicht 

- Strategisch plannen 

- Logica 

 

Hoe te spelen: 

1. Leg de houder voor je neer. Leg de 18 plaatjes er naast. 

2. Kies één opdracht uit het boekje. 

3. Kies de plaatjes die je denkt nodig te hebben en leg ze op elkaar in de houder. Let op: 

Zowel de vormen en de kleuren van de plaatjes als hun volgorde en oriëntatie zijn 

belangrijk. 

4. Wanneer je resultaat helemaal overeenkomt met de afbeelding in de opdracht, dan 

heb je de puzzel opgelost! Alle oplossingen staan achterin het boekje. 

 

Tips: 

- Leg de plaatjes steeds met de gedrukte zijn naar boven. 

- In veel opdrachten zal je de witte ondergrond van de houder nodig hebben. 

- Twee plaatjes met dezelfde kleur kunnen worden gebruikt om samen één kleurvlak 

te maken. 
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Bijhoudblad: Colour code 
 

Naam: ____________________________ Groep: ________ 

STARTER 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 
 

JUNIOR 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 
 

EXPERT 

51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 

66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 
 

MASTER 

76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 

86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 

96 97 98 99 100 
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Ivanhoe 
 

Vanaf 6 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

Spel bestaat uit: 

- 40 opgaven in 4 niveau’s 

- 6 spelstenen 

- 1 transportbox 

- 1 boekje met spelregels 

- 1 boekje met oplossingen 

 

Doelgebieden: 

- Ruimtelijk inzicht 

- Visueel inzicht 

- Strategisch plannen 

- Logica 

 

Hoe te spelen: 

1. Kies een opgave en leg ze op de deksel van de box. 

2. Plaats de lijst op de opgave. 

3. Op elke opgave zijn 5 stations. 

4. Doel van het spel: Plaats alle zes spelstenen zo op de opgave dat een doorgaande 

route tussen de stations 1, 2, 3, 4 en 5 te zien is. Alle stations moeten in opstijgende 

volgorde door de doorzichtige plekken van de spelstenen met elkaar zijn verbonden. 

Daarbij mag je elk veld maar één keer bezetten. Alle zes spelstenen moeten vlak op 

de opgave liggen. 

 

Let op: 

Let op: enkele opgaven hebben meerdere oplossingen. 
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Bijhoudblad: Ivanhoe 
 

Naam: ____________________________ Groep: ________ 

STARTER 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
 

ADVANCED 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 
 

EXPERT 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
 

MASTER 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 
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Speed cups 
 

Vanaf 6 jaar 

2 tot 4 spelers 

 

 

 

 

 

 

Spel bestaat uit: 

- 20 bekers in 5 kleuren 

- 24 speelkaarten 

- 1 bel 

- Spelregels 

 

Doelgebieden: 

- Concentratie 

- Behendigheid 

- Reactiesnelheid 

 

Hoe te spelen: 

1. Iedere speler krijgt 5 gekleurde bekers. 

2. Leg de bel in het midden op tafel. 

3. Schud de opdrachtkaarten n leg deze omgekeerd op een stapel naast de bel. 

4. Eén van de spelers draait de bovenste kaart van de stapel om en legt deze open op 

tafel. 

5. Alle spelers proberen nu tegelijk zo snel mogelijk de volgorde waarin de gekleurde 

symbolen op de kaart staan hun bekers neer te zetten. Wie klaar is, slaat zo snel 

mogelijk op de bel. 

6. Zodra alle spelers op de bel hebben geslagen, controleren de spelers of de snelste 

speler zijn bekers correct heeft geordend. Klopt alles, dan krijgt hij de betreffende 

opdrachtkaart. Heeft de speler het fout dan controleren de spelers de bekers van de 

speler die als op één na snelste op de bel heeft geslagen, enzovoort. 

7. Het spel is afgelopen als alle 24 opdrachtkaarten zijn gewonnen. De speler met de 

meeste kaarten wint het spel. 

 

Let op: 

- Zijn de symbolen horizontaal geordend, dan moet een speler zijn bekers naast elkaar 

voor zich op tafel zetten. Zijn de symbolen verticaal geordend, dan moet hij zijn 

bekers op elkaar stapelen.  

- Een speler die eenmaal op de bel heeft geslagen, mag daarna niets meer veranderen. 
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Nikitin Material 
 

Vanaf 4 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel bestaat uit: 

- 24 houten blokken 

- Een bouwplaat, beide kanten te gebruiken 

- 2 boekjes met opdrachten en oplossingen, oplopend in moeilijkheid 

 

Doelgebieden: 

- Waarneming en Concentratie trainen 

- Kleur- en vormdifferentiatie ontwikkelen 

- Symmetrie herkennen 

- Geheugen trainen 

 

Hoe te spelen: 

- Kies een opdracht voor de leerling.  

- Leg de bouwplaat voor de leerling. De leerling legt de kaart na en maakt deze af. 

- Wanneer de leerling klaar is staat de oplossing op de volgende blz. in het boekje. 

 

- Bij de opdrachten op blz. 51 t/m 56 mag de leerling de opdracht bekijken. Moet deze 

vervolgens goed onthouden. De opdracht wordt afgedekt en de leerling moet vanuit 

het geheugen de opdracht naleggen. 

 

Let op: 

In het boekje zijn verschillende opdrachten: 

- Blz. 6 t/m 19 opdrachten voor het herkennen van vormen 

- Blz. 20 t/m 30 opdrachten voor het herkennen van kleuren 

- Blz. 31 t/m 41 opdrachten die vormen en kleuren combineren 

- Blz. 42 t/m 50 opdrachten voor het herkennen van symmetrie 

- Blz. 51 t/m 56 trainen van het geheugen 
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Bijhoudblad: Nikitin 
 

Naam: ____________________________ Groep: ________ 

VORMEN 

Blz. 6 Blz. 8 Blz. 10 Blz. 12 Blz. 14 

Blz. 16 Blz. 18     
 

KLEUREN 

Blz. 21 Blz. 23 Blz. 25 Blz. 27 Blz. 29 
 

VORMEN EN KLEUREN 

Blz. 32 Blz. 34 Blz. 36 Blz. 38 Blz. 40 
 

SYMETRIE 

Blz. 43 Blz. 45 Blz. 47 Blz. 49  
 

GEHEUGEN 

Blz. 53 Blz. 55    
  



Beleidsplan PCBS De Hoekstee Pagina 77 

 

 

Concentra 
(sudoku-stijl) 

Vanaf 5 jaar 

 

 

 

 

 

 

Spel bestaat uit: 

- 6 spelborden in drie niveau’s 

☺ makkelijk 

� moeilijker 

�(boos) zeer moeilijk 

- 60 speelkaartjes 

- 6 antwoordkaarten 

- Een handleiding 

 

Doelgebieden: 

- Denk vermogen wordt gestimuleerd 

- Combinatievermogen wordt gestimuleerd 

- Concentratievermogen wordt gestimuleerd 

- Er wordt een beroep gedaan op de visuele discriminatie. 

- Er wordt een beroep gedaan op het analytisch inzicht 

 

Hoe te spelen: 

1. De speelkaartjes worden met de afbeelding naar boven op tafel gelegd. 

2. Het is de bedoeling dat de leerling de kaartjes zodanig op het spelbord legt dat er op 

iedere rij, horizontaal, in iedere kolom, verticaal en in ieder speelvlak van zes vakjes, 

slechts één maal dezelfde afbeelding wordt gebruikt. (sudoku-stijl) 

 

Let op: 

- Er zijn meerdere goede oplossingen mogelijk. 
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Bill & Betty Bricks 
Vanaf 5 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

Spel bestaat uit: 

- Boekje met 60 opdrachten en oplossingen oplopend in moeilijkheid 

- 9 kleurrijke blokken 

- 2 speelfiguurtjes 

 

Doelgebieden: 

- Logisch denken 

- Strategisch plannen 

- Visuele en ruimtelijke ontwikkeling 

 

Hoe te spelen: 

1. Kies een opdracht. Plaats de blokken en figuur zoals is afgebeeld. De overige blokken 

en figuur kun je het best weg leggen. 

2. Plaats de blokken bovenop de blokken die als basis dienen zodat een rechthoekig 

gebouw ontstaat: 

• Het gebouw heeft een vlakke bovenkant en rechte zijkanten. Alle blokken uit de 

opdracht moeten gebruikt worden zodat er geen ‘gaten’ in het gebouw ontstaan. 

• De juiste afmeting van het gebouw wordt reeds in de opdracht door een witte 

stippellijn aangegeven. 

• De blokken die als basis dienen in je opdracht mag je niet verplaatsen. De figuren 

(Bill & Betty) mag je zoveel van plaats veranderen als je wil, zolang het hoogte 

verschil niet groter is dan 1 verdieping. 

• Figuren kunnen niet vliegen. Het is niet toegestaan om een figuur op te tillen, een 

blok te plaatsen en daarna de figuur terug neer te zetten. Tijdens het bouwen 

blijven de figuren altijd ergens op het gebouw staan! 

• In het WIZARD level nemen beide figuren elk 1 plaats in. Beide figuren kunnen 

dus niet op dezelfde plaats staan. 

3. Je hebt de juiste oplossing gevonden wanneer het gebouw af is met de figuren 

bovenaan. Er is telkens maar één oplossing. 
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Bijhoudblad: Bill & Betty Bricks 
 

Naam: ____________________________ Groep: ________ 

STARTER 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 
 

JUNIOR 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 
 

EXPERT 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 
 

MASTER 

37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 
 

WIZARD 

49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 60 
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Chicken shuffle 
Vanaf 6 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel bestaat uit: 

- 48 opdrachten en oplossingen oplopend in moeilijkheid 

- Transparante schuifpuzzel met handige opberglade 

- Folder met spelregels en oplossingen 

 

Doelgebieden: 

- Logisch denken 

- Strategisch plannen 

- Visuele en ruimtelijke ontwikkeling 

 

Hoe te spelen: 

1. Open het spelbord en kies een opdracht. Leg alle opdrachtkaarten terug in de bodem 

van het spel, met de gekozen opdracht bovenaan. Sluit het spelbord. 

2. Schuif de puzzelstukken zodat alle eieren bedekt worden door kippen. Soms zijn er 

meer kippen dan eieren. De kippen die niet op een ei broeden mogen overal zitten. 

Behalve op een plaats waar een ander boerderijdier zit. 

3. Er is maar één juiste oplossing. De juiste eindpositie van de kippen is terug te vinden 

in de folder. 
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Bijhoudblad: Chicken Shuffle 
 

Naam: ____________________________ Groep: ________ 

STARTER 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 
 

JUNIOR 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 
 

EXPERT 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 
 

MASTER 

37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 
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Max de kater 
Vanaf 4 jaar 

2 tot 8 spelers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel bestaat uit: 

- Spelbord 

- Speelstukken, Max, vogel, muis, eekhoorn en 4 lekkere hapjes voor Max 

- 2 speciale dobbelstenen 

- spelregels 

 

Doelgebieden: 

- Coöperatieve werkvormen 

• Overleggen 

• Samenwerken 

 

Spelidee: 

De spelers zorgen samen voor drie kleine diertjes die veilig hun nest of holletje in de boom 

proberen te bereiken, zonder dat Max de kat ze te pakken krijgt. Want Max heeft honger! 

Gelukkig kunnen de spelers Max met een lekker hapje terug lokken naar het huis, en zo de 

diertjes een voorsprong geven. 

 

Hoe te spelen: 

Zie hiervoor de spelregels die zijn bijgesloten in de doos. 
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Borboleta 
Vanaf 4 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel bestaat uit: 

- 6 opdrachtkaarten 

- 24 gekleurde houten schijven 

- 2 dobbelstenen 

- 2 spelborden 

- 2 pionnen 

- handleiding 

 

Doelgebieden: 

- Concentratie 

- Visuele discriminatie 

 

Hoe te spelen: 

1. Leg een speelbord voor de leerling neer. 

2. Kies een opdrachtkaart. Op de opdrachtkaart staan links de opdrachten en rechts de 

antwoorden. 

3. Leg op de opdrachten de gekleurde houten schijven. Rode rand = rode schijf, gele 

rand = gele schijf en groene rand = groene schijf. 

4. Leg de leerling uit wat de opdracht is, de opdracht staat bovenaan de opdrachtkaart 

afgebeeld. 

5. De leerling begint nu bij opdracht 1, hij/zij neemt de houten schijf van de opdracht en 

zoekt het antwoord. Bij het antwoord is een zwart figuurtje afgebeeld. 

6. De leerling zoet op het spelbord hetzelfde figuurtje en legt daar het houten schijfje 

op. 

7. Wanneer alle opdrachten gemaakt zijn kan de opdrachtkaart worden omgedraaid. 

Op de achterkant staan de antwoorden. 

 

Uitbreiding: 

Wanneer de leerlingen het spel goed onder de knie hebben kan het worden uitgebreidt door 

het in spelvorm te spelen. Elke leerling krijgt een spelbord en een opdrachtkaart. Vervolgens 

wordt er met twee dobbelstenen om de beurt gegooid. Het aantal wat gegooid wordt is de 

opdracht die gemaakt wordt. Degene die als eerst alle opdrachten goed heeft gemaakt is de 

winnaar. 
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TomTect 
Vanaf 5 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel bestaat uit: 

- 100 houten plankjes 

- 320 blauwe plastic koppelstukjes 

 

Doelgebieden: 

- Ruimtelijk inzicht 

 

Hoe te spelen: 

1. De leerling of de leerkracht kiest een bouwwerk. 

2. De leerling bouwt deze na van de tekening. 
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Roosterfiguren 

Dieren 1 
Vanaf 4 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopieerboek bestaat uit: 

- 4 voorbereidende oefeningen: reeksen tekenen 

- 8 roosterroutes 

- 8 roosterdieren zonder diagonaal 

- 8 roosterdieren met maximaal vijf diagonalen 

- 8 roosterdieren met meer dan vijf diagonalen 

- 8 roostervelden inkleuren 

- 4 blanco werkpatronen 

 

Doelgebieden: 

- Ruimtelijk inzicht in tweedimensionale richting 

- Kwantiteitsbegrip en tellen 

- Concentratie 

- Uithoudings- en doorzettingsvermogen 

- Oog-hand coördinatie, fijne schrijfmotoriek 

- Zorgvuldig en nauwkeurig werken 

- Goed luisteren en opdrachten uitvoeren 

 

Hoe te gebruiken: 

- Als basisoefening 

- Als extra werk 

- Als rt 

- Als huiswerk 

- Als extraatje voor snelle leerlingen 
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Archelino
 

Vanaf 4 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

Spel bestaat uit: 

- 60 opgaven in 4 niveau’s

- 1 ark 

- 7 figuren (Noach, giraf, kangoeroe, leeuw, nijlpaard, panda, zebra)

- 1 boekje met spelregels

 

Doelgebieden: 

- Ruimtelijk inzicht 

- Visueel inzicht 

- Slim combineren 

 

Hoe te spelen: 

1. Kies een opgave 

2. Leg de 7 figuren en de ark klaar

3. Volg de aanwijzingen en plaats de dieren

4. Combineer handig en vind de oplossing

 

  

 

Archelino 

60 opgaven in 4 niveau’s 

7 figuren (Noach, giraf, kangoeroe, leeuw, nijlpaard, panda, zebra) 

1 boekje met spelregels 

Leg de 7 figuren en de ark klaar 

Volg de aanwijzingen en plaats de dieren 

Combineer handig en vind de oplossing 
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Bijhoudblad: Archelino
 

Naam: ____________________________

1 2 

6 7 

11 12 
 

16 17 

21 22 

26 27 
 

31 32 

36 37 

41 42 
 

46 47 

51 52 

56 57 
 

  

 

Bijhoudblad: Archelino 

Naam: ____________________________ Groep: ________ 

STARTER 

 3 4 

 8 9 

 13 14 

ADVANCED 

 18 19 

 23 24 

 28 29 

EXPERT 

 33 34 

 38 39 

 43 44 

MASTER 

 48 49 

 53 54 

 58 59 
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5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 
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Denkstap 
 

Vanaf 4 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

Rode set bestaat uit: 

- Linnen zakje 

- Gelamineerd ringbandje met 3 x 12 puzzels 

- 27 verschillende blokken in rood, geel en blauw 

- 36 kaartjes (27 ++ en 9 + kaartjes) 

 

Gele set bestaat uit: 

- Linnen zakje 

- Gelamineerd ringbandje met 3 x 12 puzzels 

- 27 verschillende blokken in rood, geel en blauw 

- 3 Rode veters 

 

Doelgebieden: 

- Classificeren 

- Groeperen 

- Redeneren 

 

Hoe te spelen: 

 

Denkstap rood: Bevat puzzels met oplossingen op de achterkant. Leerlingen zoeken de 

overeenkomsten en verschillen tussen de blokken. En maken groepen op basis van één of 

twee kenmerken 

 

Denkstap geel: Bevat abstracte puzzels met oplossingen op de achterkant. De leerlingen 

maken Venn-diagrammen (cirkels die elkaar overlappen) en categoriseren de blokken. Het 

ringbandje bevat puzzels waarbij gegroepeerd wordt op basis van en-, of- en niet-relaties. 
 

 

 

 


