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Gevolg

• Demotivatie
• Onderpresteren
Ø 1/6 van de leerlingen presteert onder zijn of haar kunnen

Ø 1/3 van de hoogbegaafde leerlingen presteert onder zijn of haar niveau



Gevolg

Kortom: Het lukt dus niet om onze beste 
leerlingen voldoende uit te dagen, te 
stimuleren en te motiveren het beste uit 
zichzelf te halen.

Kortom: mooie kans om…. Het verschil te 
maken voor deze leerlingen!





•Niets	is	onrechtvaardiger	
dan	de	gelijke	behandeling		

van	ongelijken





Verschillende	theorieën
Succesvolle	intelligentie	
(Sternberg)

Triadisch model	
(Renzulli-Mönks)

Meerfactoren
model (Heller)

Meervoudige	
intelligentie	(Gardner)





Model Renzulli / Mönks (1995)
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(Hoog)begaafdheid
Er	is	geen	eenduidige	wetenschappelijke	definitie	van	(hoog)begaafdheid.	

Kenmerk Toelichting 

Sterk potentieel (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 

Dynamisch 
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) 

Creatief 
denkvermogen 

Een (hoog)begaafde leerling beschikt over een hoge intelligentie in combinatie met een 
creatief denkvermogen (Renzulli, Mönks, Sternberg) 

Intrinsieke 
motivatie 

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) 

Domein- 
specifiek (Hoog)begaafdheid is domeinspecifiek (Gardner, Heller en Gagné) 

Meer- 
dimensioneel 

(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) 

Kenmerken 
begaafdheid 

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 

 



Kenmerken van	(hoog)begaafde	kinderen
Hoge	intelligentie Voorkeur	voor	abstractie

Vroege	ontwikkeling Hoge	mate	van	zelfstandigheid

Uitblinken	(op	één	of	meerdere	gebieden) Brede	of	juist	specifieke	interesse

Gemakkelijk	kunnen	leren	(goed	
geheugen)

Hoge	motivatie

Verbanden	kunnen	leggen Creatief,	origineel,	out-of-the-box

Gemakkelijk	kunnen	analyseren	van	
problemen

Perfectionistisch

Grote	denksprongen	maken Apart	gevoel	voor	humor

Hoge	mate	van	concentratie Scherp	observatievermogen

Hooggevoelig Grote	hoeveelheid	energie

Gedreven	door	eigen	doelen: autonoom Stellen	autoriteit	ter	discussie

Sterk	rechtvaardigheidsgevoel Eigenzinnig
21• Maar......Is	t	een	jachtluipaard?



Intelligent /	slim (Hoog)begaafd
Is	ervaren	in	het	van	buiten	leren Is	een	groot	gisser (probeert het	antwoord	

af	te	leiden	uit	de	context)

Kent	de	antwoorden Heeft	altijd	vragen

Is	gefocust	en	oplettend	in	de	klas Is	diep	mentaal en	fysiek	betrokken,	soms	
afwezig	hierdoor,	wegdromend

Houdt	van	simpele	logica Houdt van	complexiteit

Heeft	goede	ideeën Heeft	gekke, onnozele	en	vreemde	ideeën

Beantwoordt	de	vragen Discussieert in	detail,	is	kritisch

Presteert	bovengemiddeld in	de	klas Kan	bovengemiddeld, maar	ook	gemiddeld	
of	benedengemiddeld	presteren

6-8	herhalingen	nodig	 1-2 herhalingen	nodig

Begrijpt	ideeën Ontwikkelt en	bewerkt	ideeën

Geniet	van	leeftijdgenoten Geeft de	voorkeur	aan	ouder	gezelschap

Is	tevreden	over	eigen	leren	en	kunnen Is	hoogst	zelfkritisch
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Profielen	Betts&Neihart (1988)

• Succesvolle	leerling
• Uitdagende	leerling
• Onderduikende	leerling
• Drop-out
• Dubbel	gelabelde	
leerling
• Zelfstandige	leerling





Risico’s		en		zorgen
vOnderpresteren
vFaalangst
v(Te)	hoge	verwachtingen
vDepressiviteit
vSociaal-emotioneel	geen	aansluiting
vGedragsproblemen
vWerkhoudingsproblemen
vGeen	‘doe-het-zelf-kind’
vPerfectionisme



Compacten
verrijken	en	
verbreden

(Boven)schoolse
Plusgroep

Voltijds	begaafden	
Onderwijs

Basisaanbod
aanpassing



Het	gaat	er	niet	zo	zeer	om	WAT	je	inzet,	
maar	vooral	HOE	je	het	inzet	en	HOE	je	

dit	als	leerkracht	begeleidt.	

Daarnaast	is	het	materiaal	dat	je	inzet	
afhankelijk	van	de	doelen	die	je	met	de	

leerling	wilt	bereiken.	
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Onderwijsleerbehoeften
• Leerstof	die	aansluit	bij	de	zone	van	de	naaste	
ontwikkeling
• rijk	leerstofaanbod!!!	taxonomie	van	Bloom



De Taxonomie van Bloom
6. Creëren
Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren
Ontwerpen, maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen
5. Evalueren
Motiveren of rechtvaardigen van een besluit of gebeurtenis
Controleren, hypothetiseren, bekritiseren, experimenteren, beoordelen
4. Analyseren
Informatie in stukken opdelen om de verbanden en relaties te onderzoeken
Vergelijken, organiseren, uit elkaar halen, ondervragen, vinden
3. Toepassen
Informatie in een andere context gebruiken
Bewerkstelligen, uitvoeren, gebruiken, toepassen
2. Begrijpen
Ideeën of concepten uitleggen
Interpreteren, samenvatten, hernoemen, classificeren, uitleggen
1. Onthouden
Informatie herinneren. Herkennen, beschrijven, benoemen
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zoom	in	op:
procesbegeleiding
op	het	gebied	van	

leren	leren
leren	denken
leren	leven

(doelenvaardighedenlijst	slo)
Mindset theorie	Carol Dweck



Houding	van	de	leerkracht
• Een positieve houding ten	opzichte van	het	

verschijnsel hoogbegaafdheid
• De	acceptatie van	de	leerling:	de	cognitieve

mogelijkheden van	de	hoogbegaafde leerling
erkennen.

• Echt zijn!
• Zie het	nu	van	het	bieden van	verrijkingswerk en	

draag dit ook uit (nakijken,	nabespreken,	op	het	
rapport,	etc.)
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Houding	van	de	leerkracht
• Open	dialoog:	‘Hoe	is	het	gegaan?	Waar	ben	je	tegenaan	
gelopen?	Hoe	heb	je	dat	opgelost?	Etc.	
• Bespreek	samen	met	de	leerlingen	wat	hij/zij	komende	
week	af	denkt	te	hebben	en	leg	hierbij	de	
verantwoordelijkheid	bij	de	leerling	‘wat	denk	jij	dat	je	af	
kunt	krijgen?’
• Spreek	ook	samen	af	wat	de	consequentie	is,	als	het	werk	
(zonder	geldige	reden)	niet	af	is.	
• Leg	uit	aan	de	leerling	waarom	je	bepaalde	dingen	
verwacht.	Leg	b.v.	het	nut	uit	van	het	werken	met	
kladpapier.	
• Leg	de	verantwoordelijkheid	voor	het	meenemen	van	
spullen	bij	de	leerling.	
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•Talent	is	een	gave,	
doorzetten	een	keuze

(Mark	Huizinga)	



(hoog)begaafdheid

ontwikkelings-
potentieel gedrevenheid

creërend
(denk)vermogen

probleem	ð oplossing

problemen	herkennen

meerdere	oplossingen

meerdere	invalshoeken

autonoom

scherpe	waarneming

intens

snel

zelfsturend

zelf	ontdekkend

reflecterend

procesgericht

plezier	in	creëren

productief

flow

origineel

enthousiast voor passies

brede	interesse

specifieke,
diepgaande interesses

kritisch

sterk	rechtvaardigheidsgevoel

zoekend	naar	betekenis

zet	dooractief

veel	energie

ondernemend

initiatiefrijk

nonconformistisch

nieuwsgierig

intrinsiek	gemotiveerd gefocust

veel	ideeën

Dweck:	
FIXED vs growth

mindset

Luc	
Stevens

Dabrowski:
overexcitabilities

rijk	en	levendig	
voorstellingsvermogen

Ken	Robinson

rijke	fantasie

flexibel

omgaan	met	
ambiguïteit

Csikszentmihalyi
perfectionistisch

veeleisend

eigengereid

eigen-wijsheid

veel willend

leergierig

kennishonger

opvallend
gevoel voor
humor

gevoelig





• Tessa	kieboom
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=an
notation_2617009669&feature=iv&src_vid=ylAlMX
gc3p8&v=JCvG6oDWWHI



links
• http://hoogbegaafdheid.slo.nl/hoogbegaafdheid/algemeen/
• http://www.ru.nl/its/cbo/
• http://www.kpcgroep.nl/hoogbegaafdheid
• http://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/vragen-
via-twitter/hoogbegaafdheid/

• http://wij-leren.nl/hoogbegaafdheid.php
• http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/hoogbegaafdheid
• http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-
signaleren/hulpmiddel/1169-integratiematrix-bloom-gardner

• http://talentstimuleren.nl/?file=3891&m=1436383894&action=fil
e.download (integratiematrix	kleuters)	



De	succesvolle	leerling

• Goede	prestaties
• Perfectionistisch
• Vermijdt	risico
• Zoekt	bevestiging	van	de	leerkracht



De	uitdagende	leerling

• Creatief
• Is	competitief
• Is	eerlijk	en	direct
• Komt	op	voor	eigen	opvattingen
• Heeft	grote	stemmingswisselingen



De	onderduikende	leerling

• Vermijdt	uitdaging
• Zoekt	sociale	acceptatie
• Wisselt	in	vriendschappen
• Ontkent	zijn/haar	begaafdheid



De	Drop-out

• Is	creatief
• Isoleert	zichzelf
• Verstoort
• Zoekt	buitenschoolse	uitdaging
• Presteert	gemiddeld	of	minder
• Bekritiseert	zichzelf	en	anderen	



De	zelfstandige	leerling
• Is	creatief
• Neemt	risico
• Werkt	zelfstandig
• Ontwikkelt	eigen	doelen
• Werkt	zonder	bevestiging
• Goede	sociale	vaardigheden
• Komt	op	voor	eigen	opvattingen



De	dubbel	gelabelde	leerling

• Werkt	inconsistent
• Verstoort
• Reageert	af
• Presteert	gemiddeld	of	minder	(mogelijk	als	gevolg	
van	een	onderliggend	leer- en/of	gedragsprobleem)



Verrijken
Het	waardevoller maken van	het	onderwijsaanbod.	Dus niet meer of	
moeilijkere leerstof aanbieden,	maar rijker,	waardevoller
onderwijsaanbod aanbieden.	Leerstof die	tegemoet komt aan de	specifieke
leereigenschappen en	capaciteiten van	(hoog)begaafde leerlingen.	

Voorwaarden voor verrijkingsmateriaal:
• Hoge complexiteit
• Open	vraagstelling
• Opdrachten met	een probleemoplossend karakter
• Meerdere oplossingstrategieën
• Doet een beroep op	de	creativiteit
• Grote	leerstappen
• Opdrachten met	een uitdagend /	open	karakter
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Verrijken:	Wat?
Wat	zet	je	in?
• Zorg	voor	afwisseling,	maar	niet	te	veel!	Dus	niet	elke	dag	iets	anders,	maar	ook	
niet	elke	dag	hetzelfde.	

• Vraag	de	leerling	waar	zijn/	haar	interesse/behoefte	ligt?
• Taal/lezen/spelling:	samen	verrijken,	niet	voor	elk	vak	apart	à integreren:	
vakoverstijgend.		

Wat is	van	belang:
• De	beschikbare tijd
• Weektaak
• Zelfstandig werktijd
• Instructie
• Evaluatie
• Proces i.p.v.	product
• Voor de	leerling moet duidelijk zijn wat hij/zij moet doen,	hoeveel tijd hij/zij
daarvoor heeft,	wanneer het	af moet zijn en	wanneer het	bekeken wordt.
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Compacte	leerlijnen:

Eerste	leerlijn:		begaafde	leerlingen
Tweede	leerlijn:		hoogbegaafde	leerlingen

(DHH	en	SLO	/	enkele	methoden)

- Leerkracht	blijft	verantwoordelijk	voor	keuze	!
- In	gesprek	met	de	leerling	!



Compacten
Het	overslaan	van	onnodige	herhalings- en	oefenstof	uit	
de	reguliere	leerstof.

Uitgangspunten:
• Introductie van	nieuwe leerstof
• Minder	oefen- en	herhalingsstof
• Grote	leerstappen
• Betrokken blijven bij het	groepsgebeuren

Door	middel van:
• Routeboekjes	
• Digitaal	Handelingsprotocol	Hoogbegaafdheid
• Individueel	compacten:	vooruit	toetsen

52



Waarom compacten van	de	leerstof?

(hoog)	begaafde kinderen hebben:
•Weinig behoefte aan	instructie
•Weinig behoefte aan	herhalings- en			 oefenstof
•Een hoog werktempo
•Vaak een didactische voorsprong
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