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Werken met (hoog-)
begaafde leerlingen 
in de klas

Helaas bestaan er nog steeds veel misverstanden over (hoog)begaafdheid en 

de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Ieder lerend kind heeft 

begeleiding nodig, dus ook een (hoog)begaafd kind. Dit artikel beschrijft wat 

verstaan wordt onder (hoog)begaafdheid, wat een (hoog)begaafde leerling nodig 

heeft in de klas en hoe begeleiders de leerkracht daarbij kunnen ondersteunen.  

Tekst: Maartje van den Brand, Ton van Houtert, Anouke Bakx en Esther de Boer

D
e term (hoog)begaafdheid is nog niet eenduidig gedefini-
eerd; de specifieke invulling van wat (hoog)begaafdheid 
is, hangt af van het model of de visie vanwaaruit (hoog)
begaafdheid beschreven is. Er zijn dan ook inmiddels 
behoorlijk veel verschillende benaderingen en model-

len over (hoog)begaafdheid. In het begin van de twintigste 
eeuw werd voor het eerst begaafdheid beschreven als ‘hoge 
intelligentie’. Dit is een smalle en beperkte benadering van 
het begrip (hoog)begaafdheid. Later werden hier door Renzulli 

(1978) de aspecten motivatie en creativiteit aan toegevoegd. 
Vanaf toen werd gesproken over (hoog)begaafd als er sprake is 
van een combinatie van die drie factoren: (1) hoge intelligentie, 
(2) motivatie; en (3) creativiteit. Dit model met drie aspecten is 
later uitgewerkt door Mönks (1985) die de omgevingsfactoren 
gezin, school en vrienden (peers) toevoegde. De veronderstel-
ling is dat als de omgevingsfactoren stimulerend zijn, (hoog-)
begaafdheid optimaal tot bloei kan komen. 

Ook in het gedifferentieerde model van begaafdheid en talent 
van Gagné (2010) en het multifactorenmodel van Heller (1992, 
2000) worden omgevingsfactoren opgenomen die van invloed 
kunnen zijn op de prestaties van een leerling. Naast omge-
vingsfactoren nemen deze twee modellen de persoonlijkheids-
kenmerken van het kind mee die van invloed kunnen zijn op 
de ontwikkeling van begaafdheid. Voorbeelden van kindken-
merken zijn (prestatie)motivatie, werk- en leerstrategieën en 
(faal)angst. Als begeleider kun je deze modellen gebruiken in 
gesprek met ouders en leerkracht om te onderzoeken hoe het 
komt dat een leerling met hoge intellectuele capaciteiten niet 
tot de hoge (verwachte) prestaties komt. De moderatoren, 
als het ontbreken van bepaalde werk- en leerstrategieën of 
klassenklimaat, bieden vervolgens aanknopingspunten voor 
begeleiding. Bijvoorbeeld, wanneer een leerling vanwege 
ontbrekende werk- en leerstrategieën niet tot hoge prestaties 
komt, heeft deze leerling andere begeleiding nodig dan wan-
neer de leerling als gevolg van faalangst niet tot verwachte 
prestaties komt. Figuur 1: Meerfactorenmodel van Mönks (1985)  
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Gevoeligheid
De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor 
de gevoeligheden van (hoog)begaafde leerlingen. In een van 
de meer recente modellen van begaafdheid, is onder andere 
gevoeligheid als aspect toegevoegd. Hoewel er nog geen 
overtuigend wetenschappelijk bewijs is voor het samengaan 
van een hoge intelligentie en hoge gevoeligheid, wordt dit in 
de praktijk regelmatig gezien. Kieboom (2015) beschrijft in haar 
model een ‘cognitief-luik’ en een ‘zijnsluik’, zie figuur 2. In de 
begeleiding is het van belang dat de twee luiken (cognitief en 
het ‘zijn’) met elkaar in evenwicht zijn.

wat is een stimulerende omgeving voor een (hoog)begaafde 
leerling? Daar komt nog bij, dat wat stimulerend is voor de ene 
(hoog)begaafde leerling, niet stimulerend hoeft te zijn voor 
een andere (hoog)begaafde leerling. Om te komen tot een 
passend aanbod, worden vaak de principes van handelingsge-
richt werken toegepast. Deze cyclus bestaat uit vier fasen die 
doorlopen worden.

In de fase van het waarnemen (1) probeer je de (hoog)be-
gaafde leerlingen goed in beeld te krijgen. Je zult de leerling 
eerst moeten signaleren als mogelijk (hoog)begaafd. Het is be-
langrijk dat signalering continu en multidimensionaal gebeurt 
en dat er zowel objectieve data (onder andere toetsresultaten) 
als subjectieve data (onder andere observatie en bijvoorbeeld 
input vanuit de ouders) gebruikt worden. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van hiervoor ontwikkelende signaleringsin-
strumenten. In de fase van begrijpen (2) worden de gegevens 
geïnterpreteerd die in de eerste fase verzameld zijn en breng 
je de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart. Hoewel alle 
(hoog)begaafde leerlingen anders zijn, bestaan er wel over-
eenkomstige leereigenschappen. (Hoog)begaafde leerlingen 
hebben over het algemeen baat bij opdrachten met een open 
vraagstelling, hoge complexiteit, een probleemoplossend 
karakter en opdrachten waar meerdere oplossingsstrategieën 
voor mogelijk zijn.

In de daaropvolgende fase vindt de planning (3) van het aanbod 
plaats. Op basis van de leervragen en interesse van de leerling 
en de beoogde doelen, wordt het aanbod bepaald. Bij het op-
stellen van de leerdoelen kan gebruik worden gemaakt van de 
Doelen en Vaardighedenlijst (Te Boekhorst, 2007).
Hoewel reguliere lesmethoden steeds beter in staat zijn te 
differentiëren, sluiten deze vaak nog onvoldoende aan bij de 
onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Dit maakt 
dat de leerkracht zelf uitdagende opdrachten (verrijking) in zal 
moeten zetten, naast de reguliere leerstof. De taxonomie van 
Bloom kan hierbij ondersteunend zijn (zie figuur 4). In deze 
taxonomie wordt een verschil gemaakt tussen lage-orde-denk-

Figuur 2: Cognitief- en zijnsluikmodel (Kieboom, 2015) 

Figuur 3: Cyclus voor handelingsgericht werken met vier 
fasen (Pameijer, van Beukering, & de Lange, 2012) 
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Het zijnsluik belicht de kant van het ‘anders zijn’, waarbij zij 
kenmerken benoemt als perfectionisme, rechtvaardigheids-
gevoel, kritische instelling en gevoeligheid/sensitiviteit. (Hoog-)
begaafde leerlingen beschikken volgens Kieboom over een 
versterkt bewustzijn, wat maakt dat zij anders kunnen reage-
ren op mensen en situaties. Het zijn leerlingen die de lat voor 
zichzelf hoog leggen en een taak pas uitvoeren als ze zeker 
weten dat ze de taak correct uit kunnen voeren. Ze heb-
ben daarnaast een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Als je als 
leerkracht of begeleider iets belooft, dan zul je die belofte ook 
na moeten komen. De gevoeligheid maakt dat deze leerlin-
gen soms de stemming van anderen aanvoelen. Dit zijn de 
leerlingen die jou als leerkracht willen ‘ontzien’ op het moment 
dat jij je dag niet hebt of het ‘druk’ hebt met andere leerlin-
gen. Daarnaast zijn het kinderen die aanvoelen met wat voor 
persoon ze te maken hebben; iemand die echt is en doet wat 
hij zegt of iemand die een toneelstukje opvoert. Wees je er als 
begeleider en leerkracht dus van bewust dat het belangrijk is 
dat je ‘echt’ ofwel authentiek bent. 

Stimulerende schoolomgeving
Eén van de omgevingsfactoren die relatief snel aan de model-
len van (hoog)begaafdheid is toegevoegd, is de factor ‘school’. 
Om ervoor te zorgen dat een leerling tot (hoog)begaafde pres-
taties komt, is een stimulerende schoolomgeving nodig. Maar 
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vragen en hoge-orde-denkvragen. Juist die laatste denkvragen 
sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde 
leerlingen en juist die vragen komen in reguliere lesmethoden 
nauwelijks voor. De hoge-orde-denkvragen gaan over analyse-
ren, evalueren en creëren, vragen die leerlingen aan het den-
ken zetten en waarbij ze de lage-orde-kennis en –vaardigheden 
nodig hebben. 
Deze taxonomie biedt handvatten om te differentiëren en 
uitdaging te bieden in de reguliere klas waarbij je alle leerlin-
gen bedient. Bij het onderwerp ‘vulkanen’ kun je de (hoog)
begaafde leerling bijvoorbeeld de opdracht geven om te analy-
seren hoe de vulkanen op aarde van elkaar verschillen en hoe 
dat komt, terwijl je een leerling die minder uitdaging aankan 
de opdracht geeft om uit te zoeken wat een vulkaan is. 

Twee typen mindsets
Met het juiste stimulerende aanbod alleen ben je er nog niet, 
want de leerling zal ook begeleid moeten worden. Nog te vaak 
zien we (hoog)begaafde leerlingen met een werkboek op de 
gang zitten, worden er geen doelen aan het werk gesteld, 
wordt het werk niet met de leerling geëvalueerd of wordt het 
werk helemaal niet bekeken. Vooral het samen bespreken 
van het werk is belangrijk, omdat je hiermee het proces kunt 
begeleiden. Het gaat er namelijk (juist) niet om dat een leerling 
alles goed maakt (product). Dan is het aanbod nog steeds niet 
op het juiste niveau afgestemd (niet in de zone van de naaste 
ontwikkeling). Je wilt juist ‘wringmomenten’ creëren. Voor het 
creëren van wringmomenten kun je opdrachten inzetten op 
het niveau van de hoge-orde-denkvragen. Want dan moet  
een leerling werk- en leerstrategieën in gaan zetten en gaat  
hij vaardigheden ontwikkelen als doorzetten en om hulp 
vragen. Hiermee stimuleer je een op groei gerichte mindset 
(Dweck, 2011).

De theorie over mindset is zo’n dertig tot veertig jaar gele-
den ontwikkeld door professor Carol Dweck. Volgens haar is 
mindset het geheel van gedachten, opvattingen en overtui-

gingen die van invloed zijn op gedrag. Dweck onderscheidt 
twee mindsets: (1) een statische mindset en (2) een op groei 
gerichte mindset. Iemand met een statische mindset gaat er-
van uit dat intelligentie vastligt en dat je iets kunt of niet en dat 
je daar zelf weinig aan kunt doen. Iemand met een op groei 
gerichte mindset gaat uit van een zekere mate van ontwik-
kelbaarheid van intelligentie, het kan doorontwikkeld worden. 
Kinderen met een op groei gerichte mindset durven fouten te 
maken, omdat dit hen kansen biedt om iets te leren. Ze vinden 
het niet erg om iets nog een keer te proberen omdat ze ervan 
overtuigd zijn dat inspanning loont om iets te bereiken. Kinde-
ren met een statische mindset zijn bij falen vaak volledig uit 
het veld geslagen. 

Figuur 4: Taxonomie van 
Bloom (in: Bakx et al., 2016)
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Het samengaan van een 
hoge intelligentie en hoge 
gevoeligheid wordt in de 
praktijk regelmatig gezien

Groeitaal
Het is belangrijk dat alle kinderen een op groei gerichte mind-
set hebben of krijgen, om zich optimaal te kunnen ontwikke-
len. In het geval van (hoog)begaafde leerlingen is dit misschien 
nog wel extra belangrijk, omdat zij – door hun intelligentie –  
sneller het risico lopen een statische mindset te ontwikkelen.  
Deze leerlingen horen vaak dat ze heel slim zijn en goed 
kunnen leren. Bij het stimuleren van een op groei gerichte 
mindset is het spreken van ‘de juiste taal’ belangrijk. Door de 
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Kinderen met een op  
groei gerichte mindset 
durven fouten te maken

juiste ‘groeitaal’ te gebruiken, benadruk je het proces. Gebruik 
de woorden ‘nog niet’ om aan te geven dat een leerling iets nu 
misschien niet kan, maar dat je er wel vertrouwen in hebt dat 
dit gaat lukken. Dit geldt ook voor het woord ‘bijna’, dat leerlin-
gen helpt om nog net even door te gaan en niet op te geven. 
In de begeleiding wordt nog vaak gezien dat het verrijkings-
werk wordt stopgezet op het moment dat de leerling vragen 
gaat stellen of storend (vlucht)gedrag begint te vertonen. 
Terwijl dit juist vaak een teken is dat de leerling aan het leren 
is. Probeer dit gedrag te plaatsen in het kader van mindset. De 
leerling is niet gewend zich in te zetten en ziet hier soms ook 
het nut niet van in (statische mindset). Het is daarom goed 
leerkrachten erop voor te bereiden dat dit kan gaan gebeuren 
en dat dit juist een teken is dat je op de goede weg bent. De 
leerling wordt aan het denken gezet. Dit is nieuw voor hem en 
kan weerstand of onzekerheid opleveren. 

Voorbereiding
Als begeleider van de leerkracht is het dus belangrijk om bij 
het opstellen van een aangepast leerstofaanbod met de leer-
kracht te bespreken wat voor gedrag dit kan opwekken bij de 
leerling. Niet alleen leerkrachten kun je hierop voorbereiden. 
Ook voor de leerling kan dit prettig zijn. Wanneer je een leer-
ling uitlegt dat hij werk aangeboden krijgt op een hoger niveau, 
waarvan je verwacht dat hij fouten zal maken, kan dit span-
ning en onzekerheid bij de leerling wegnemen. Als begeleider 
kun je dit ook samen met de ouders bespreken en hen erop 
voorbereiden dat hun zoon of dochter juist door het aanbod op 
maat frustraties zou kunnen ervaren, maar dat er dan pas echt 
geleerd wordt.

leiden tot een groter begrip voor het kind en voor wat hij of zij 
nodig heeft om optimaal tot ontwikkeling te kunnen komen.
Het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken 
met de vier stappen, kan helpen om van een goede signale-
ring te komen tot passend onderwijs voor de (hoog)begaafde 
leerling. Van belang hierbij is dat je de leerkracht meeneemt 
in het idee dat (hoog)begaafde leerlingen ook begeleiding bij 
hun werk nodig hebben en dat het belangrijk is hierbij (samen) 
doelen te stellen, ook eisen aan het werk te stellen en samen 
met de leerling het gemaakte werk te evalueren. Daarbij is 
het voor de leerkracht en ouders fijn om van de begeleider te 
horen dat een zekere mate van frustratie op kan treden als 
een leerling complex en uitdagend werk krijgt. De leerkracht 
en ouders kunnen hierop anticiperen en de leerling uitnodigen 
om net een stapje verder te zetten in plaats van zich terug te 
trekken of te kiezen voor eenvoudigere taken.

In de fase van realiseren (4) wordt het opgestelde plan uitge-
voerd. Voor de uitvoering is het wenselijk om de doelen en 
afspraken goed te noteren. Op deze manier is het voor de leer-
ling duidelijk wat er van hem verwacht wordt. Dit kan bijvoor-
beeld worden vastgelegd in een weekplan. 

Begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat er veel verschillende 
manieren zijn om naar (hoog)begaafdheid te kijken. In gesprek-
ken met leerkrachten en ouders kan het helpen om samen 
naar de modellen te kijken en van een smalle benadering 
(alleen hoge intelligentie) naar een bredere benadering te gaan 
(omgevingsfactoren, kindfactoren en mogelijk een andere ma-
nier van zijn en voelen). Voor de meeste ouders – en voor som-
mige leerkrachten ook - staat (hoog)begaafd gelijk aan ‘heel 
slim’. Samen bezien wat er nog meer bij kan komen kijken, kan 
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