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Aanleiding
Binnen scholengroep Dynamiek bestaat al langere tijd beleid omtrent het onderwijs aan
(hoog)begaafde leerlingen. Naast doorontwikkeling van beleid en aanpak op de scholen is er in 2016
een extra impuls gegeven met het vormen van een plusklas voor drie jaar op één locatie binnen de
gemeente Horst aan de Maas. Vanuit de ontwikkeling op scholen en de transfer van kennis uit de
plusklas wordt volgens plan vanaf augustus 2019 de plusklas gestopt en het onderwijs helemaal op
locatie(s) vormgegeven, thuisnabij.
Ons beleid vroeg om een herijking, met name ten aanzien van een adequate signalering en een
adequaat aanbod op alle scholen voor thuisnabij onderwijs, ook aan deze groep kinderen. Het
bestuur ziet vanuit de ingeslagen koers van Dynamiek behoefte om vanuit een gezamenlijke visie
vorm te geven aan extra impulsen om passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen op alle
scholen te bewerkstelligen. Deze impulsen kunnen dienen als olievlek van waaruit beloften voor deze
kinderen kunnen worden waargemaakt.
Daartoe heeft een actieteam hoogbegaafdheid de opdracht gekregen om
- De visie op kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te herijken
- Er zorg voor te dragen dat er op alle scholen een adequaat aanbod is voor kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong en dat kinderen goed gesignaleerd worden
- Er zorg voor te dragen dat er een adequaat bovenschools aanbod van expertise op aanvraag
vanuit KT’s is om op school in te zetten
- Er zorg voor te dragen dat er een vorm van peergroepontmoeting is voor (hoog)begaafde
kinderen
- Te onderzoeken of een voorziening te vormen, in samenwerking, voor kinderen die begaafd
en speciaal zijn en zich niet redden in de reguliere setting.
In deze beleidsnotitie wordt na uiteenzetten van stand van zaken en koers van Dynamiek vorm
gegeven aan de doelen en in voorgenomen acties rondom het creëren van passend onderwijs voor
deze doelgroep. In de bijlagen wordt vormgegeven aan een brede, bovenschoolse definitie van de
doelgroep (hoog)begaafde kinderen en aan bouwstenen voor een passend pedagogisch-didactisch
aanbod. Het aanbod dient toegespitst te worden op de visie van de school en de behoeften van
leerlingen.
Dit plan is tot stand gekomen binnen het Actieteam Hoogbegaafdheid dat het CvB in overleg met de
directeuren heeft ingesteld. Het Actieteam bestaat momenteel uit de Bovenschools
Ondersteuningscoördinator (Martine Grummer a.i.) en een directeur (Marly Fleuren), afhankelijk van
het onderwerp aangevuld met KT-ers van verschillende scholen (Loes Hesen, Loes Cleven en Loes
Custers) en plusklasleerkracht (Daniëlle Douven).
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Stand van zaken
Binnen het bestaande beleid met betrekking tot (hoog)begaafde leerlingen is ervoor gekozen een
tijdelijke plusklasvoorziening op te starten met als doel een transfer te maken van opgedane
ervaringen naar de reguliere setting op de eigen school. Op de verschillende scholen wordt bewuster
aanbod gecreëerd voor (hoog)begaafde kinderen en daarin zijn verschillende ontwikkelingen en
expertisevergroting zichtbaar. We zien verschillen in het stadium van ontwikkeling van het aanbod en
expertise per school. We zien dan ook dat er een injectie gewenst is in de doorontwikkeling. Via
onderstaande actiepunten willen we dat realiseren.
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Conclusies uit de evaluatie van de plusklas leren dat het leereffect op de scholen vanuit
de plusklas minder groot is geweest dan verwacht. De transfergedachte is niet geheel uitgekomen.
Succesvol is geweest dat kinderen geleerd hebben over mindset, leerkuil en leerstrategieën. De
meerwaarde van de plusklas is vooral gezien in de peergroepontmoeting en het aanbod op ander
leergebied. De plusklas bleek echter niet geschikt voor alle (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast
bleek het vinden en houden van de meest geschikte leerkracht voor deze doelgroep, setting en
opdracht moeilijker dan verwacht.
Verder bleek dat er in 17 gevallen een externe partij werd betrokken door ouders. Hier is verder
onderzoek nodig: met welke reden gebeurt dit en wat betekent dit voor het gevoerde beleid binnen
Dynamiek? Eén school geeft aan problemen te voorzien bij het stoppen met de plusklas, de overige
scholen niet.
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Koers Dynamiek Scholengroep (uit: het nieuwe koersplan in wording)
In ons onderwijs van de toekomst is een mooie balans van een krachtig basisaanbod van kennis en
strategieën via instructie en een samen ontdekken, onderzoeken en ontwerpen vanuit eigenaarschap
van de leerling. In onze dagritmes zie je een samenspel van beiden. Een dagelijks proces, waarin
soms de leerkracht en soms de leerling de dans leidt, samen in balans. Leren doen kinderen altijd en
overal en dit beperkt zich dan ook niet tot groepen of schoolgebouwen.
De toekomst vraagt ons om onze vormen van onderwijs en organiseren te herzien, waarbij
behoeften van kinderen meer leidend zijn. En waarbij ons uitgangspunt thuisnabij onderwijs is.
Onze beloftes aan kinderen vatten we in vier kernthema’s (koersplan 2020-2024).
“We hebben hoge verwachtingen en geven je de ruimte om mee te kiezen”
Kernwoorden: eigenaarschap in leren, zelfreflectie en zelfregulatie.
“Jij leert SOOOL in een boeiend, inspirerend en uitdagend leerlandschap”
Kernwoorden: dynamische ontwikkelomgeving, aanbod van kennis, houding en vaardigheden.
“We zien wie je bent en bieden wat je nodig hebt”
Kernwoorden: ondersteuningsbehoeften centraal, planmatig en cyclisch systeem van kwaliteitszorg,
onderwijs zo thuisnabij mogelijk, samenwerking zorg-onderwijs
“Je mag rekenen op een vloeiende en toekomstgerichte ontwikkeling vanaf 0”
Kernwoorden: integrale samenwerking PO, kinderopvang en VO, verbinding met ondernemers,
cultuur, sport, zorg en andere organisaties.
Deze beloftes vragen van de scholen ieder kind te zien in wie hij is en wat hij nodig heeft en daar hun
aanbod op af te stemmen. Aan ieder kind, dus ook aan (hoog)begaafde kinderen. We beloven dat er
een dynamische ontwikkelomgeving met voldoende eigenaarschap voor kinderen en een
ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. Deze beloftes vragen dus ook voor (hoog)begaafde
kinderen een aanbod dat dynamisch en uitdagend is, passend bij de behoeftes.
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1.
2.
3.
4.

Doelen
Op elke school worden (hoog)begaafde kinderen tijdig een goed gesignaleerd
Op elke school is een adequaat en boeiend aanbod voor (hoog)begaafde kinderen
Expertise wordt vergroot
Er is een thuisnabije peergroepontmoeting voor (hoog)begaafde kinderen.
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5

Acties

5.1 Signalering
Actiepunt: Vroegtijdig en goed signaleren
Om impuls te geven aan het adequaat signaleren van (hoog)begaafde leerlingen is samenwerking
gezocht met de expertisegroep Jonge Kind. Met behulp van een nieuw te ontwerpen format van het
intakegesprek en het gewenningsgesprek, wordt signalering in de eerste fase van een leerling op
school meegenomen. En worden signalen van ouders hier nadrukkelijk in meegenomen. Op alle
scholen wordt vanaf augustus 2019 gewerkt met dit format voor het intake- en gewenningsgesprek.
Vervolgens ligt signalering als vaste taak en expertise in het KT van elke school. Om KT-leden hiertoe
handvatten te bieden en behoeften te inventariseren, is signaleren onderwerp van een van de KTbijeenkomsten in mei 2019 die op bovenschools niveau worden georganiseerd.
Doel is dat voor de herfstvakantie 2019 alle leerlingen gesignaleerd zijn voor zover dat nog niet
gebeurd is. Het DHH blijft hierbij in gebruik. Uit de eerder onderzoek is echter gebleken dat DHH nog
niet binnen alle scholen wordt gebruikt als signaleringsinstrument en dat scholen die DHH wel
gebruiken, zich tekort vinden schieten wat betreft signaleren. Het nog beter inzetten van de
signaleringsinstrumenten is zaak van elke school en opvolging hiervan wordt meegenomen in de
procesbegeleiding van het expertteam HB.
Binnen scholengroep Dynamiek wordt het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH)
ingezet. Het gebruik van dit DHH is onderdeel van het eerder opgestelde beleid wat betreft
signalering van (hoog)begaafdheid binnen Dynamiek Scholengroep. Signalering middels DHH wordt
uitgevoerd op de volgende momenten: zes weken na instroom, halverwege groep 3 en einde groep
5. Daarnaast kan de signalering op ieder gewenst moment herhaald worden wanneer daar
aanleiding toe is. Signalen van ouders, observaties van de leerkracht en/of prestaties van leerlingen
zijn hierin van belang.

5.2 Een adequaat en boeiend aanbod
Actiepunt: Aandachtsfunctionaris (hoog)begaafde leerlingen en beleid en een boeiend aanbod per
school
Het bestuur ziet een behoefte aan extra impulsen om een toereikend signalering en aanbod voor
(hoog)begaafde leerlingen op alle scholen te bewerkstelligen.
Om uitvoering te geven aan deze impulsen wordt op elke school binnen Dynamiek een teamlid
verantwoordelijk gesteld voor de verdere ontwikkeling en implementatie van beleid en aanbod voor
(hoog)begaafde leerlingen, de zogenaamde aandachtsfunctionaris. Dit teamlid zal als
aandachtsfunctionaris samen met het KT voorzien in een plan van aanpak als onderdeel van het
jaarplan van de betreffende school en inzetten op procesbegeleiding voor de implementatie hiervan
bij het hele schoolteam. Doel is dat alle scholen binnen Dynamiek Scholengroep met ingang van 1
augustus 2019 een plan van aanpak met betrekking tot passend onderwijs aan (hoog)begaafde
leerlingen als integraal onderdeel van het jaarplan 19-20 gereed hebben, zodat acties in schooljaar
2019-2020 uitgevoerd kunnen worden. Om een duurzame verandering te borgen, worden deze
acties opgenomen in het cyclische systeem binnen elke school (PDCA).
De directeur is eindverantwoordelijk voor alle keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de
begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Hij zorgt voor expertisevergroting binnen zijn team en
zorgt dat er een teamlid wordt aangewezen als aandachtsfunctionaris, die het proces begeleidt
binnen school.
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Om inhoudelijk vorm te geven aan onderwijsaanpassingen voor (hoog)begaafde
leerlingen is in bijlage 2 een kader geschetst van mogelijkheden. We verwachten geen uniform
aanbod voor de scholen. Het moet passen bij de visie van de betreffende school en de behoeftes van
de leerlingen. Uiteraard moet het aanbod ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren en
voldoende eigenaarschap voor kinderen bevatten, passend bij de ingeslagen koers en de vier
beloften aan leerlingen van Dynamiek.
Actiepunt: in samenwerking binnen het SWV een voorziening creëren voor de dubbel bijzondere leerling

In de eerdere beleidsnotitie binnen scholengroep Dynamiek werd benoemd dat in het beleidsplan
niet in werd gegaan op leerlingen binnen de (hoog)begaafde doelgroep waarbij sprake is van
specifieke problematiek (zoals o.a. faalangst, sociaal-emotionele problematiek) of leerproblemen
(zoals o.a. dyslexie, ADHD en een disharmonisch ontwikkelingsprofiel). Er werd vermeld dat deze
leerlingen werden aangemeld bij externe deskundigen met een specifieke deskundigheid op het
gebied van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en eventuele bijkomende problematiek.
De huidige inzichten leren echter dat de gezondste situatie voor deze dubbel bijzondere leerlingen in
principe een setting waarin veel voorbeeldgedrag en tevens peergroepcontact mogelijk is. Hierin is
het mogelijk dat de reguliere onderwijssetting inclusief aanpassingen zoals beschreven in dit
actieplan niet passend is bij de onderwijsbehoeften van deze groep leerlingen.
De behoefte aan een voorziening voor HB met een dubbele problematiek wordt door meerdere
besturen gedeeld. Dit wordt op niveau van het samenwerkingsverband verder onderzocht. Het
betreft jaarlijks per schoolbestuur ongeveer twee leerlingen. De BOC-er behoudt contact met het
SWV om de voortgang in het opstarten van dergelijke voorziening te monitoren.

5.3 Expertisevergroting

Actiepunt: expertisegroep (hoog) begaafde leerlingen
Om de beschreven impulsen aan signalering van en aanbod aan (hoog)begaafde leerlingen te
bewerkstelligen wordt een bovenschools Expertteam HB opgericht. Het Expertteam HB krijgt de taak
om binnen alle scholen binnen Dynamiek het beschreven proces van signaleren en bieden van
passende onderwijsaanpassingen voor (hoog)begaafde leerlingen te volgen en hierop te inspireren
zodat de aandachtsfunctionaris en KT tot een passende signalering en aanbod op schoolniveau te
komen. Oplossingsgericht coachen van de aandachtsfunctionaris en KT-leden is hierin een belangrijke
werkvorm. Hierin neemt het Expertteam HB de nog onbeantwoorde vragen omtrent het gebruik van
DHH en het betrekken van externe partijen door ouders mee. In het eerste kwartaal van het nieuwe
schooljaar wordt door het Expertteam met een aantal ouders van HB-kinderen gesproken over hun
ervaringen en behoeften voor hun kinderen om dit mee te kunnen nemen in de procesbegeleiding.
Actiepunt: extra expertise bij complexe vragen vanuit BKT-specialisme
Bij complexe vragen omtrent onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van individuele
(hoog)begaafde leerlingen kan door de aandachtsfunctionaris en het KT extra specialistische
ondersteuning worden aangevraagd bij het Bovenschools Kwaliteitsteam.
Actiepunt: deskundigheid in SWV in samenwerking met VO

Naast de vormgeving van een Expertteam binnen scholengroep Dynamiek, wordt er op niveau van
het Samenwerkingsverband een subsidie vanuit het Ministerie aangevraagd in samenwerking met
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het VO. De gedachte gaat op dit moment uit naar het oprichten van een expertisegroep
waarin twee experts vanuit ieder bestuur deelnemen met als doel alle kennis, expertise, ervaring die
al aanwezig is binnen het SWV te verspreiden om te komen tot een dekkend netwerk. De BOC-er
behoudt contact met het SWV om de voortgang in het opstarten van dergelijke expertisegroep te
monitoren.

5.4 Peergroepontmoeting
Actiepunt: peergroepontmoeting vormgeven en organiseren
Uit de evaluatie van de tijdelijke plusklasvoorziening blijkt een meerwaarde te worden ervaren in het
feit dat (hoog)begaafde leerlingen zich kunnen begeven in een groep met ontwikkelingsgelijken.
Peergroepontmoeting is namelijk goed voor het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld.
Daarnaast is de spiegeling aan ontwikkelingsgelijken en gelijkgestemden essentieel voor een
evenwichtige ontwikkeling op sociaal, emotioneel én cognitief gebied. In een peergroep kunnen
leerlingen in een veilige omgeving hun eigen grenzen verleggen, op hún niveau samen leren en
uitwisselen op basis van gedeelde interesses en een zelfde manier van denken. Binnen Dynamiek
Scholengroep verschilt dit van de eerder gevormde plusklasvoorziening in doel en tijdsinvestering.
Peergroepontmoeting is gericht op sociaal-emotionele behoeften en uitdaging en van korte duur in
relatie tot het pedagogisch-didactisch aanbod in de klas.
Op onder anderen de scholen De Dobbelsteen, De Kroevert en De Horizon in Sevenum en
Kronenberg wordt vanaf mei 2019 vormgegeven aan een dergelijke peergroepontmoeting. De
andere scholen laten voor de zomer 2019 weten op welke manier zij (alleen, dan wel in clustering)
peergroepontmoeting vorm gaan geven. Dit is onderdeel van het plan van aanpak in het jaarplan
voor schooljaar 2019-2020. Vanaf de herfstvakantie 2019 worden peergroepontmoetingen
gerealiseerd. Vormgevers van deze peergroepontmoetingen zullen met elkaar in contact worden
gebracht om af te stemmen en good practices te delen.
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Organisatie en tijdpad

Organisatie
Actieteam HB
Het Actieteam HB zal bestaan uit de BOC-er, coördinerend directeur en het Expertteam HB. Het
Actieteam HB heeft de taak om het in deze notitie beschreven beleid op bovenschools niveau te
implementeren, monitoren, evalueren en borgen.
Expertteam HB
Het expertteam HB is vanaf augustus 2019 actief en wordt aangestuurd door de voorzitter van het
actieteam HB
Dit resulteert in het volgende tijdspad.
Actie
Koers en Beleid HB-kinderen bespreken
Bespreken beleidsnotitie

Termijn
2018-2019
18-4-2019

Wie?
Actieteam/experts/DO
Actieteam/DO

Advisering GMR (art 31.c)

13-5-2019

CvB

6

Vormen en formuleren opdracht expertteam HB

Mei 2019

Actieteam HB

Opdrachtverlening
Ontwerpen format van intakegesprek en
gewenningsgesprek

Mei 2019
Mei 2019

CvB
Expertisegroep Jonge
kind

Bovenschoolse workshop signaleren voor KT-leden

Mei 2019

Benoemen aandachtsfunctionarissen per school

Juni 2019

Huidige expertisegroep
KOV
Directeuren

Benoemen expertteam HB

Juni 2019

Opstellen plan van aanpak per school als onderdeel
van jaarplan 2019-2020

Juli 2019

Communicatie naar ouders
Monitoren voortgang voorziening Dubbel bijzondere
leerlingen en vorming expertisegroep binnen het
SWV
Elke school heeft peergroepontmoeting
vormgegeven en georganiseerd
Delen good practices peergroepontmoeting
Voortzetten actieteam HB voor begeleiden en
monitoren actiepunten en aansturing expertteam
Tussentijdse evaluatie

Mei 2019
-

Directeuren
BOC

Vanaf 15
oktober 2019
2019-2021
Vanaf heden

Directeuren

Maart 2020

GMR
DO

CvB op advies voorzitter
Actieteam
Directeuren, KT’s +
aandachtsfunctionarissen

Expertteam HB
Actieteam HB
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Bijlage 1 Definitie doelgroep
Definitie doelgroep
Vertrekpunt om het bestaande beleid te herzien is het formuleren van een gezamenlijke brede
definitie van (hoog)begaafde leerlingen. In eerdere beleidsnotities rondom (hoog)begaafde
leerlingen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong werd er gesproken van de volgende
doelgroep: leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast leerstofaanbod, omdat het
reguliere leerstofaanbod hen te weinig uitdaging biedt. Een zeer uitgebreide, maar beperkende
definitie werd vervolgens gehanteerd in het beleidsstuk omtrent (hoog)begaafde leerlingen.
Hoewel de verschillende scholen sinds de invoering van bovengenoemde doelgroepomschrijving
en definitie van (hoog)begaafdheid de vrijheid kregen om de doelgroepomschrijving te verbreden
of te beperken, is gebleken dat deze te weinig richting geeft.
Om deze reden wordt de werkdefinitie van (hoog)begaafdheid die het Informatiepunt Onderwijs &
Talentontwikkeling (SLO) hanteert geïmplementeerd op bovenschools niveau. Deze werkdefinitie
is consistent met de belangrijkste aspecten waarover in de meest bekende theorieën en modellen
consensus bestaat, of waarin zij elkaar aanvullen:
•

•

•
•

•
•

•

(Hoog)begaafde leerlingen beschikken over een in aanleg aanwezig potentieel om tot
uitzonderlijke prestaties te komen, behorend bij de beste 10%, op één of meerdere
begaafdheidsgebieden.
De ontwikkeling van talent is een langdurig en dynamisch proces. Zowel
persoonlijkheidseigenschappen als de interactie met de omgeving zijn mede bepalend
voor de mate waarin het aanwezige potentieel tot zijn recht komt (Mönks, Heller en
Gagné).
Een (hoog)begaafde leerling beschikt over een hoge intelligentie in combinatie met
een creatief denkvermogen (Renzulli, Mönks, Sternberg).
Daarnaast is er sprake van een intrinsieke motivatie (doorzettingsvermogen) om een
taak te volbrengen wat zich onder andere uit in een sterke gedrevenheid wanneer iets
hun interesse heeft (Renzulli, Mönks).
(Hoog)begaafdheid is domeinspecifiek (Gardner, Heller en Gagné).
(Hoog)begaafdheid is geen eendimensionaal begrip dat is uit te drukken in een
criterium als een IQ "score" > 130. Een hoge score is wel een sterke indicatie van een
hoge intelligentie, maar een lagere score sluit dit niet uit. (Hoog)begaafdheid omvat in
ieder geval meer dan een hoge intelligentie en intelligentie omvat meer dan een IQ
test meet (Gardner, Sternberg).
Op een gemiddelde populatie heeft 10% van de leerlingen kenmerken die kunnen
duiden op (hoog)begaafdheid (Mönks, 1995), waaronder indicaties die duiden op een
hoge intelligentie.

Het is niet mogelijk om een strikt onderscheid te maken tussen ‘begaafd’ en ‘hoogbegaafd’
aangezien dit een continuüm betreft. Daarom hanteert het SLO Informatiepunt de term
‘(hoog)begaafd’ en verwijst hiermee naar de circa 10% kinderen met begaafdheidskenmerken die
al dan niet zichtbaar kunnen zijn, mede afhankelijk van persoonlijkheids- en omgevingsfactoren. In
deze beleidsnotitie wordt deze groep leerlingen aangeduid met ‘(hoog)begaafd’.
Door gebruik te maken van deze werkdefinitie, wordt duidelijk richting gegeven aan het definiëren
van de doelgroep zonder theorieën en modellen uit te sluiten. De aandachtsfunctionarissen en
KT’s van de verschillende scholen hebben in hun eigen plan van aanpak vrijheid om deze brede
werkdefinitie te versmallen naar een meer passende omschrijving van de doelgroep binnen de
eigen populatie.
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Vanuit de eerder genoemde koers en deze gezamenlijke, brede definitie van (hoog)begaafde
leerlingen kan worden voorzien in een passend pedagogisch-didactisch aanbod. Hieraan
voorafgaand is het nodig dat elke school binnen Dynamiek de doelgroep adequaat signaleert.
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Bijlage 2 Passend pedagogisch-didactisch aanbod
Differentiëren binnen een continuüm van onderwijsaanpassingen
(Bron: SLO, www.talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/differentieren)
Het is belangrijk dat kinderen zich op cognitief, sociaal én emotioneel gebied evenwichtig kunnen
ontwikkelen. Voor de bovengemiddelde leerling tot en met de (hoog)begaafde leerling geldt ook
dat er met aanpassingen in het reguliere aanbod beter tegemoet gekomen kan worden aan hun
mogelijkheden.
Er kan dan een keuze gemaakt worden uit een combinatie van: compacten, verrijken, versnellen
en/of peergroeponderwijs. Vaak zijn meerdere onderwijsaanpassingen nodig om tegemoet te
komen aan alle behoeften van een (hoog)begaafde leerling op cognitief, sociaal én emotioneel
gebied. Hoe hieraan tegemoet gekomen kan worden, verschilt per individuele leerling
(Hoogeveen, et al. 2004).
Compacten
De term ‘compacten’ verwijst naar het indikken van de reguliere lesstof waarbij de stof beperkt
wordt tot de essenties. Het compacten is bedoeld voor de snel lerende leerlingen, die minder
instructie, oefening en herhaling nodig hebben om de reguliere lesstof te beheersen.
Door het indikken wordt structureel tijd gecreëerd voor leerstof die verrijkend is voor de leerling.
Op deze manier komt de verrijkingsstof dus in plaats van een deel van de reguliere stof en wordt
het niet als extra werk, maar als ander werk aangeboden. Compacten en verrijken zijn dan ook
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Verrijken
De samenstelling van de groep, die structureel verrijkingsonderwijs nodig heeft, is divers. Door de
grote diversiteit is het niet mogelijk om één vooraf bepaald verrijkingsaanbod te bieden dat voor
alle leerlingen binnen deze groep uitdagend en betekenisvol is.
Er kan dan ook pas daadwerkelijk sprake van een doorgaande leerlijn, wanneer bij het vormgeven
van verrrijkingsonderwijs wordt uitgegaan van onderwijsbehoeften van leerlingen. Om te kunnen
spreken van een leerlijn dient er sprake te zijn van een beredeneerde opbouw in inhoud, doelen
en leeractiviteiten, die recht doet aan individuele verschillen. Dit betekent dus dat het niet
mogelijk is om vooraf gestructureerde doorgaande leerlijnen voor dé (hoog)begaafde leerlingen
samen te stellen. Wél is het mogelijk om in gesprek met de leerling en door het opdoen van
ervaring met een rijk, gevarieerd en uitdagend aanbod steeds beter zicht te krijgen op wat
leerlingen nodig hebben, waardoor hier steeds bewuster en doelgerichter invulling aan gegeven
kan worden. Het gaat dus om het loslaten van een voorgestructureerd aanbod en in interactie met
de leerling op zoek blijven naar een écht passend aanbod.
Bijzonder talentvolle en (hoog)begaafde leerlingen hebben behoefte aan leeractiviteiten die een
beroep doen op verschillende (denk)vaardigheden. Aan een lesaanbod met ruimte voor eigen
inbreng, aansluitend bij eigen interesses. Activiteiten waarbij de nadruk niet zozeer ligt op het
onthouden en begrijpen van vaststaande leerinhouden, maar waarbij de leerling wordt uitgedaagd
zelf op zoek te gaan naar relevante informatie om tot een oplossing voor een probleem of een
antwoord op een vraag te komen.
Het voortdurend aanbieden van leeractiviteiten die hier een beroep op doen, heeft een positieve
invloed op de leermotivatie en competentiebeleving van leerlingen.
Belangrijk is dat de verrijkingsstof actief wordt aangeboden. Het initiatief daarvoor ligt bij de
leerkracht, deze maakt het verschil. Er zullen aanvullende doelen geformuleerd moeten worden
voor het aanvullende leerstofaanbod en er zullen eisen gesteld moeten worden aan het werken
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met de verrijkingsstof. Verrijkingsstof is niet vrijblijvend of minder belangrijk. Zorg er daarom voor
dat uitleg, begeleiding en feedback wordt gegeven, zowel het product als het proces wordt
beoordeeld en deze beoordeling ook wordt gerapporteerd.
De projectgroep 'Omgaan met verschillen' van SLO heeft in 2001 een onderzoek uitgevoerd naar
de criteria waaraan uitdagend lesmateriaal moet voldoen. Uit dit onderzoek blijkt dat
verrijkingsstof aan de volgende criteria dient te voldoen (Bronkhorst e.a., 2001):











beroep doen op creativiteit
open opdrachten
hoog abstractieniveau
hoge mate van complexiteit
meerwaarde bieden ten opzichte van reguliere leerstof
stimuleren van onderzoekende houding
beroep doen op zelfstandigheid van de leerling
uitlokken van een reflectieve houding
beroep doen op metacognitieve vaardigheden
uitlokken van interactie

Versnellen
Versnelling is een van de meest ingrijpende onderwijsaanpassingen voor (hoog)begaafde
leerlingen. Wanneer bij een kind sprake is van een grote didactische voorsprong en maatregelen
als compacten en verrijken onvoldoende zijn om onderwijs op maat te bieden, is versnellen het
overwegen waard. Omdat het een ingrijpende onderwijsaanpassing betreft, is het van belang dat
de keuze voor (of tegen) versnelling bewust genomen wordt en alle betrokkenen achter de
beslissing staan.
Versnellen kent diverse vormen:
 Vervroegd instromen in groep 1
 Overslaan van een groep
 Doorlopen van meerdere groepen in een schooljaar
 Versnellen voor een bepaald vak
 Versnelling in combinatie met compacten en verrijken
Wanneer wordt gekozen voor versnelling is het goed te weten dat versnelling alleen geen
voldoende onderwijsaanpassing is. Aanpassingen in de reguliere leerstof zijn nodig om tegemoet
te komen aan de specifieke leerbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen, ook na een versnelling!
Als een school alleen versnelling toepast en verder geen aanpassingen maakt in het
onderwijsaanbod is dit geen goede zaak. In dat geval moet de leerling zich alsnog aanpassen aan
het onderwijsaanbod, in plaats van dat het onderwijsaanbod wordt aangepast aan de behoeften
van de leerling. Versnellen moet plaatsvinden, indien het duidelijk in het belang van de leerling is
en versnellen mag niet louter het gevolg zijn van de onmacht van de school om andere
maatregelen te treffen (Doornekamp, Drent en Bronkhorst, 1999).
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