
Hoogbegaafdheid   

Versnellen loont, maar….. 
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Fontys Tilburg 



Programma 

 

• Versnellen 

• Verrijken 

• Top down 

• Materialen 

• Denkvaardigheden 

• Korte opdracht voor morgen  

 in de eigen praktijk 
 

 



Hoogbegaafdheid 

Cognitief luik 

“denken” 

Zijnsluik 

“voelen” 

Intellectuele 

capaciteiten 

Motivatie 

Creativiteit 

Perfectionisme  

< > Faalangst 

Rechtvaardigheidsgevoel 

Hypergevoeligheid 

Kritische ingesteldheid 



Onderwijsbehoefte 

excellente leerling 

 Verkorte instructie en instructie die gericht op cruciale 
vaardigheden; 

 Top down instructie; 

 Grote leerstappen;  

 Open opdrachten en zelfontdekkend leren; 

 Opdrachten die het stimuleren van intellectuele 
capaciteiten impliceren zoals redeneervermogen en 
oordeelsvorming; 

 Aandacht voor specifieke interesses; 

 Leerstof aanbieden die denken bevordert; analytisch, 
creatief en evaluatief; 

 Gerichte feedback geven met een focus op de taak en de 
inspanning.  

 



Voorkom de hangmat 



Perfectionisme 



Je weet niet welke 

risico’s je neemt! 

 

Verveling, geen 

uitdaging leidt 

tot gigantisch  

onderpresteren, 

Verbreden, 

verrijken en 

verdiepen is 

geen optie? 

Er is geen 

bewijs dat 

versnellen 

goed werkt 



Wie kan en heeft mogelijk 

behoefte aan versnellen 

 

Onze doelgroep: top 20% excellente leerlingen 

 



Versnelling vindt weinig 

plaats 
 

• 0,5 % versnellers (tov 3% doubleerders) (bron: Inspectie 2012-2013) 

 

• 55% van de scholen past versnelling toe. 

• 27% van de scholen beschikt over criteria 

• Gallagher (1969) bepleit een sociaal psychologische studie. 

Wat is de beweegreden om niet te versnellen. 

 

‘in the face of such overwhelmingly favorable results’  

 

 



Versnellen /  

vervroegde doorstroming 

In een sneller tempo door de basisschool inhouden en schooltijd 

heengaan 

Kan op 3 manieren: 

1. eerder naar school gaan (kan in Ned. niet) 

2. 1 of meerdere klassen overslaan 

3. in een sneller tempo door de leerstof gaan 

 

Waarom toepassen? 

• Bij verveling en te weinig cognitieve prikkels door didactische 

voorsprong 

• Weinig aansluiting bij leeftijdsgenootjes 

• Werkhouding en motivatie  zwak. (hangmat) 

 



Criteria bij versnellen /  

vervroegde doorstroming 

 Primaire criteria 

• houding ouders / leerling 

• hoge intellectuele capaciteiten 

• didactische voorsprong (minimaal 6 mnd) 

• eerdere aanpassingen in leerstofaanbod 

 

• Secundaire criteria 

• risicofactoren; sociaal, emotioneel, taak-werkhouding 

• leer-en gedragsproblemen 

• eerdere versnelling 

• klimaat ontvangende groep 

 



Sociaal emotioneel 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling wordt soms gezien als een apart stukje van 

de ontwikkeling. 

 

• Hoe verder de intellectuele ontwikkeling afwijkt 

 van die van leeftijdgenoten, hoe groter het  

 onbegrip tussen die leeftijdgenoten en het  

 hoogbegaafde kind.  

 Samen spelen is minder vanzelfsprekend. 

 

• Hoogbegaafden stellen door hun snellere ontwikkeling ook andere eisen aan 

het omgaan met elkaar! Zij stellen hoge eisen met betrekking tot trouw, 

aanvaarding, echtheid en intimiteit. Bij gemiddeld intelligente kinderen 

ontstaat dit later. 

Kijk naar de profielen van Betts & Neihart  



Versnellingswijzer 

  

 

Wanneer toepassen? 

 

 

• Bij verveling 

• bij ruime voorsprong; cognitief, soc. / emot., taak/werkhouding 

• met name in de onder-middenbouwgroepen / halfjaarlijks 

• na goed afstemmingsoverleg met ouders en kind 

• versnellen alleen is niet voldoende; altijd ook verrijken 

• Met meerdere kinderen tegelijk werkt heel goed 

• licht hiaat kan prikkelend zijn 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schoolaanzet.nl/over-school-aan-zet/call-for-proposals/versnellen-zonder-drempel-naar-meer-evenwicht-in-arrangementen-voor-excellente-leerlingen/


http://www.schoolaanzet.nl/thematische-inhoud/detail/versnellen-zonder-drempel-naar-meer-evenwicht-in-arrangementen-voor-excellente-leerlingen/


Opnieuw versnellen? 

Het leren gaat hard voor deze kinderen. 

Vaker versnellen is een optie, maar…. 

 

 

- Raken ze hun sociale context niet kwijt? 

- Worden ze wel opgenomen in de nieuwe groep? 

- Slaan ze niet allerlei ontwikkelingen over? 

- Leren ze wel goed te ‘leren’? 

- Moet je niet vooral in de onderbouw versnellen? 

- Groep 8 moeten ze wel doen! 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9s52IoPvSAhVBVRoKHaPhA_QQjRwIBw&url=https://www.dokterdokter.nl/aandoening/verlegenheid/&psig=AFQjCNEyUq8iCvYDhDL22shiY_-6tbwfJQ&ust=1490860928563834


Maatwerk 

Omdat excellente leerlingen weinig ontwikkelingsgelijken in hun 

omgeving hebben, bestaat er meer kans om een scheef zelfbeeld te 

ontwikkelen. 

 

Elke leerling heeft het recht elke dag iets nieuws te 

leren! 



Plusgroep 

Hoogbegaafde kinderen van diverse leeftijden 

Zuurstof hoe beperkt ook / 2u per week 

Geen loze beloften! 

Indien mogelijk tijdens rekenen / wiskunde en/of taal 

Geen inhaalbeweging leerstof thuis 

 

Drie doelstellingen: 

1. Sociaal-emotioneel welbevinden 

2. Werkhouding sturen  

3. Leren denken en leren 

 Ontwikkelen van studievaardigheden 

 



Differentiatie 

MOET 

 

 

 

 

→ Leren inspannen 

→ Leren falen 

→ Bespreken  leerstrategieën 

 

MAG 

 

 

 

 

Voor 12 jaar!!! 

 

 

BASIS- 

LEERSTOF 
EXTRA 



Compacten 



Waarom compacten? 

 

 

 

• tijd vrij maken! 

• het is vaak de eerste stap: verantwoord schrappen 

   (voor- en doortoetsen =compacten) 

• doet recht aan leereigenschappen van excellente leerlingen 

• kan onderpresteren aan het licht brengen 

• aanleren van nieuwe / aanvullende werk- en leerstrategieën 

• vrij gekomen tijd invullen door verrijking en / of versnelling 

 



Wat aanbieden? 

  

• introductie van nieuwe  leerstof  

• belangrijke stappen in het leerpoces 

• overgang naar formele notaties 

• reflectieve activiteiten 

• Probleemgerichte (top down) opdrachten 

• belangrijke strategieën en werkwijzen 

• constructieve / ontdekactiviteiten 

• activiteiten die aanzetten tot Leren leren / denken en voelen 

 

Oefenstof; 50% schrappen Herhalingstof; 75% schrappen. 



Verrijken 

Verrijken = waardevoller maken (van Dale) 

 

a. Verbreden; andere vakken / talen 

 stof aanvullend op kerndoelen 

 Chinees, Spaans 

 Kunst / sport 

c. Verdiepen; stof die een slag verder gaat dan de reguliere 

bao inhouden 

 moeilijkere / creatievere opdrachten binnen hetzelfde vakgebied 

 



Criteria uitdagend 

lesmateriaal / 

verrijkingsstof 

 een beroep doen op creativiteit 

 open opdrachten bevatten 

 een hoog abstractieniveau hebben 

 een hoge mate van complexiteit hebben 

 meerwaarde bieden ten opzichte van reguliere leerstof 

 stimuleren tot een onderzoekende houding 

 een beroep doen op de zelfstandigheid van de leerling 

 een reflectieve houding uitlokken 

 een beroep doen op metacognitieve vaardigheden 

 uitlokken tot interactie 

Bron: Bronkhorst e.a., 2001 



Eisen aan materiaal 

• voorkom overlap 

• nieuwe inhoudelijke elementen 

• open karakter 

• top down 

• beroep doen op probleemoplossend vermogen 

• grote omvang en grote leerstappen 

• minimale herhaling 

• hoog abstractieniveau 

• aansluiten bij interesse 

• bevorderen van verstand, creativiteit en motivatie 

• gelegenheid bieden om met anderen samen aan te werken 

 



Top down leren 

• Topdown leren 

• leren vanuit het hoogst gelegen begrip 

• beginnen met het lezen van de conclusies. 

 

Hoeveel pianostemmers zijn er in Chicago? 

Hoeveel tankstations zijn er in Nederland 

 

• Het vraagt om de wereld beter te begrijpen 

• begint bij de (absolute) eindtoets 

• verzamelen van kennis en vaardigheden om de top 

• te kunnen vullen 

 



Wikiwijs 

https://maken.wikiwijs.nl/28036/Werkboek_T_I_P__groep_3_4_#!page-88491


Materialen 



Kleuterbouw 

LEERMIDDEL  BOUW GROEP THEMA SOORT # 

 -delig 

#  

TAKEN 

# 15min. taken 

Kijk en vergelijk 1 kleuter 1-2 ALG kb 1 36 36 

Roosterfiguren dieren 1 kleuter 1-2 ALG kb 1 50 50 

Reken Logica 1 kleuter 2 REK kb 1 40 80 

Rekendieren kleuter 2 REK kb 1 44 44 

RAAK hoofdrekenen 2x deel 1 (10/20) kleuter 2 REK kb 2 56 56 

Klik klak klaar… reken maar kleuter 1-2 REK wk 1 60 60 

Rekenen met SOMA kubussen - 1+2 kleuter 1-2 REK wk 2 52 26 

Techniekbox Mechanical Science kleuter 2 ALG wk 2 12 48 

Talentagenda kleuter 2 ALG wb 1 52 52 

LARSEN leerpuzzels kleuter 1-2 ALG/TAAL sp 5 5 5 

Tricky Tower kleuter 1-2 ALG sp 1 40 40 

Trucky 3 kleuter 1-2 ALG sp 1 48 48 

Colour code kleuter 1-2 ALG sp 1 100 100 

WINGS online kleuter 1-2 TAAL dig 1 60 120 

              765 

kb = kopieerboek, wk = werkkaart, sp = (denk)spel, dig = digitaal, lb = leesboek 



ACADIN 

Alle leeractiviteiten zijn 

inhoudelijk beschreven op: 

 

Vakgebieden PO 

Trefwoorden 

Leerniveau(s) 

Moeilijkheidsgraad  

(Denk)vaardigheden 

Meervoudige intelligentie 

Tijdsbeslag 

 

Ook opdrachten voor 

kleuters 



Plannex 21 

Werken met Plannex21 betekent voor leerlingen vanaf 

groep 5: je eigen planning maken en alleen of in 

groepsverband werken aan afwisselende en uitdagende 

projecten.  

 

Dat zijn werkboekvervangende projecten geschiedenis en 

aardrijkskunde voor alle leerlingen of verrijkingsprojecten 

(plusprojecten) voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

Projecten zijn opgebouwd volgens de taxonomie van 

Bloom of Tasc en bestrijken alle vakgebieden. 

 

 



Onderzoekend 

leren 



Verrijking voor HB kinderen 

http://www.leraar24.nl/video/3454


Uitwisselen en 

presenteren 



Het succes van begeleiding 

  

Begeleiding valt of staat met: 

 

• Een afstemming op de onderwijsbehoefte, 

de stijl / klik met het kind  

 (competentie, autonomie en relatie) 

 

• Het gesprek met de leerlingen; bespreken van gebruikte leerstrategieën 

 

• De motivatie; als leerkracht, team, kind en ouders de zin ervan inzien 

 (dag / weektaken; zelfstandig werken en leren; keuze activiteiten) 

 

• klassenmanagement en effectieve gedifferentieerde instructie 

 (preventief werken, didactisch vaardig, regels en afspraken, lokaalinrichting) 

 



Essentieel bij begeleiding 

  

• vrijblijvendheid voorkomen / stel duidelijke voorwaarden en 

eisen 

• kies bewust leerstof met doel voor ogen 

• evenwichtige combinatie instructie en zelfstandig werken 

• afwisseling zelf laten nakijken en controle door leerkracht 

• feedback geven / samen terugblikken 

• bepalen wanneer en hoe beoordeeld wordt 

• aangeven hoe er gerapporteerd wordt 

 



• Hoe kun je ervoor zorgen dat je alle kinderen 

aanspreekt en uitdaagt rondom eenzelfde 

onderwerp? 

 

• Hoe kun je differentiatie aanbrengen in de les en 

verschillende niveaus van denken stimuleren? 



Stimuleren van 

cognitieve vaardigheden 

http://www.leraar24.nl/video/3478


Bloom 

Hogere-orde denken 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Lagere-orde denken 



Hogere 

denkvaardigheden 

Les Kikkers – Variant 1 

Wanneer kwaken kikkers? 

Hoe ademen kikkers?  

En kikkervisjes? 

Wat eten kikkers? 

Wat is koudbloedig? 

Waar leven kikkers? 

Les Kikkers – Variant 2 

Welke relatie zie je tussen de 

lichaamsbouw van de kikker en zijn 

manier van voortbewegen? 

Wat moet er aan een kikker veranderen 

wil het kunnen overleven in een 

woestijn? 

De kikker is een beschermde diersoort. 

Welke gevolgen zal het uitsterven van 

alle kikkers op de aarde hebben? Wat 

zou er op aarde veranderen? 

Ontwerp en beschrijf een kikkerparadijs, 

maak hierbij een tekening. 

Het antwoord is kikkervisje; verzin 

tenminste 5 vragen bij dit antwoord. 



 

 

 

Combineer delen van verschillende insecten 

met elkaar en creëer zo een nieuw insect. 

Maak een tekening van het nieuwe insect  

En beschrijf de onderdelen. 

Voorbeeld opdracht insecten 

Creëren 



Aan de slag…. 

Oefen met het formuleren van hogere orde denkvragen 

• Analyseren 

• Evalueren 

• Creëren 

 

 

Opdracht uitvoeren in tweetallen (zie bijlage) 

 

 
Tips om op gang te komen: 

• Draai je ogen naar rechts boven om je creatieve brein te activeren 

• Op welke manier is de inhoud te koppelen aan andere vakgebieden? 

• Op welke manier is de inhoud te koppelen aan ‘het dagelijks leven’? 

 



Gedragspatroongrafiek 

 

Vertel een verhaal waarin één (zachte) variabele duidelijk toeneemt en/of 

afneemt  

 



Filmpje “Denksleutels” 

Denksleutels gebruiken we 

om ons denken te openen 

 

 Analytisch denken 

 Creatief denken 

 Kritisch denken 

 Praktisch denken 

 Ander perspectief innemen 

 

 

De denksleutels zijn gebaseerd op the Thinkers Keys van de Australiër 

Tony Ryan (1998). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=poSQ3vcvOfY


Redeneren 

Wat weet je op basis 

van deze bron nu 

absoluut zeker? 

Wat kun je bedenken of afleiden? 

Wat vertelt deze bron je zeker niet? 

Welke vragen heb je? 



Conceptline 

Een oefening in conceptualiseren. 

 

Hang aan de volgende lijnen labels. Vul de tussenruimte met 

voorbeelden 

 

Moedig ----------------------------------------------  laf 

 

Integer ------------------------------------------------  corrupt 

 

Spontaan --------------------------------------------  berekenend 

 

Saai  --------------------------------------------- boeiend 

 

Pragmatisch ---------------------------------------- ideologisch 



Een stelling in een 

conceptline 

Bijvoorbeeld: 

Mensen die ongezond leven; roken, junkfood eten, 

nauwelijks bewegen en veel alcohol drinken moeten 

een hogere ziektekostenpremie betalen. 

 

Bedenk wat jouw standpunt is op een schaal van 1 tm 10 

Maak een rij. Voorstanders links en tegenstanders rechts. 

Genuanceerd denken mag ook! Neem je positie in de rij in. 

Vertel je buurvrouw –man hetgeen je standpunt is. 

Klap de rij dubbel, probeer de opponent van jouw standpunt te 

overtuigen. 

Neem eventueel een andere plaats in de rij in als je standpunt 

veranderd is. 

Vertel wat er met je gebeurde! 



Redeneren 
 

Stimuleren van nieuwsgierigheid 

Afleiden en gevolgtrekkingen maken 

‘verder’ kijken 

Kritische houding aannemen 

Tussen de regels door lezen 

Beoordelen van bewijsmateriaal 

Voorspellen 

Verschil feit en mening 

 
Bron: Inference square uit Thinking for learning 



Evaluatie 

 

 

Voor mij is een eerste actiepunt… Dit vraag ik me nog af… 

Dit is voor mij een nieuw inzicht… 
Dit is voor mij een bevestiging…. 


