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Hoofdstuk 1: Identiteit, missie, motto en ambitie 

1.1 Identiteit:  

Een school van naam  

Onze school draagt de naam van Comenius. Jan Amos Komensky (1592-1670) is 
bekend geworden als pedagoog. Na de Griekse wijsgeer Plato was hij de eerste die 
weer een systematische pedagogiek ontwierp. Voor zijn tijd hield hij er heel 
vooruitstrevende ideeën op na: uitgaan van het kind; aanschouwelijk onderwijs 
geven; aandacht voor alle kinderen, ongeacht hun verschillen. Onderwijs moest 
volgens hem al beginnen op een kleuterschool. De sociale en de muzikale 
ontwikkeling hadden zijn grote aandacht. Comenius bracht zijn ideeën als leraar in 
praktijk. 

Behalve pedagoog was hij ook theoloog. Hij was bisschop van de Broeder Uniteit 
(voorloper van de Evangelische Broedergemeente en/of Hernhutters). Daarom 
draagt onze school met recht de naam ‘Comeniusschool’. Zijn ideeën worden al heel 
lang in de scholen van de Broedergemeente in een aan de tijd aangepaste vorm in 
praktijk gebracht. De Comeniusschool is een protestants-christelijke school met een 
open, oecumenisch karakter. De school heeft een unieke relatie met de 
Evangelische Broedergemeente. 

 

The Leader in Me, de 7 Gewoonten 

De Comeniusschool werkt sinds schooljaar 2016-2017 met de pedagogische leerlijn 
‘The Leader in Me’ op basis van het gedachtegoed van Stephen Covey: de 7 
gewoonten van effectief leiderschap. Het leiderschap van Covey gaat vooral over 
zelf-leiderschap en 7 gewoonten die je helpen dat te ontwikkelen. De gewoonten zijn 
zo universeel, dat ze passen bij elke leeftijd, elke school en in elke cultuur. Het gaat 
hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf en je relatie met de ander. Het 
gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei 
(sociale) situaties. "Het beste wat je kunt worden, is jezelf." 
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Kinderen leren van binnenuit: niet omdat het zo moet, maar omdat het in hen is 
gezaaid en tot bloei gekomen. De leerkrachten brengen de 7 gewoonten tot leven: 
kinderen leren niet uit een methode, maar door voorbeeldgedrag. 

De gewoontes zijn vertaald naar de basisschool leeftijd en worden gevisualiseerd in 
een boom. 
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1.2 Missie: 

De kern van onze opdracht luidt: ‘Het begeleiden van de kinderen die ons worden 
toevertrouwd in wie ze zijn en wie ze willen worden. Zij mogen zich ontwikkelen in 
een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag. Wij leren ze 
eigen verantwoordelijkheid te dragen en bevorderen de zelfstandigheid. We leren de 
kinderen keuzes te maken die goed zijn voor henzelf en voor de anderen. Zo krijgen 
ze inzicht in wie ze zijn en wat ze drijft’. In onze school werken wij vanuit onze 
christelijke levensovertuiging. Daarnaast maken we gebruik van de 7 gewoontes van 
Stephen Covey (The Leader In Me). Wij willen zo werken aan een veilige omgeving 
met respect voor de ander. 

1.3 Motto:  

“ Een inspirerend leider laat door voorbeeldgedrag zien hoe je met je hart en hoofd 
trouw kunt zijn aan je eigen keuze zowel in ons leerproces als in onze houding en 
persoonlijke ontwikkeling ”. 

 

1.4 Ambitie: 

Onze naamgever was een pedagoog die in zijn tijd al veel oog had voor leren op een 
andere manier en de aandacht voor vakken naast de standaard cognitieve vakken. 
We doen al veel op dit gebied, maar willen hierin graag verder ontwikkelen. Het is 
onze ambitie, om meer “terug te gaan naar Comenius”. Wensen die genoemd 
worden bij deze ambitie: 

● Meer naar buiten (letterlijk frisse lucht) en kennis in de praktijk brengen;  
● Bewegen;  
● Talentontwikkeling; 
● Creatief, muziek, expressie, natuur, techniek, filosofie. 
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Hoofdstuk 2: Visie 

2.1 Visie 

De Comeniusschool wil een basisschool zijn met een ‘leef- en werkgemeenschap’. 
Er moet een klimaat zijn waar elk kind zich (binnen de grenzen van onze 
mogelijkheden) goed en breed kan ontwikkelen naar zijn/haar individuele 
mogelijkheden, met oog voor de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. 
Dit kenmerkt zich naar onze mening door de volgende aspecten: 

● Veiligheid;  
● Structuur en duidelijkheid; 
● Warmte, liefde, een goede sfeer; 
● Traditie, soberheid, eenvoud; 
● Besef van eigenwaarde en respect; 
● Gelijkheid; 
● (emotionele) Betrokkenheid; 
● Rechtvaardigheid; 
● Trouw; 
● Vertrouwen in de toekomst; 
● Aandacht voor ieders talent; 
● De ontwikkeling van zelfstandigheid; 
● Het verkrijgen van inzicht in eigen kunnen; 
● Aandacht voor de zone van de naaste ontwikkeling. 

 

2.2 Visie op meer- en hoogbegaafdheid 

Meer- en hoogbegaafde kinderen zijn ook kinderen met een 
ondersteuningsbehoefte. Door erkenning en goede begeleiding kan ook de begaafde 
leerling zich ontplooien naar zijn individuele mogelijkheden. Met dit beleidsplan 
willen we bereiken dat deze kinderen gesignaleerd, erkend en begrepen worden, 
zodat zij voelen dat zij mogen zijn wie ze zijn, er ook voor hen aandacht is ten 
aanzien van hun zone van naaste ontwikkeling en dat onderpresteren voorkomen 
wordt. Zodat ook zij binnen het reguliere onderwijs met plezier naar school gaan.  

“Being gifted is a gift. You only have to develop the skills to unwrap the paper and 
find the gift that’s inside.” 

Natalie Koopman 
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Hoofdstuk 3: Doelstellingen van dit beleidsplan 
Om de begaafde leerlingen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen om hun 
gekregen cadeautje ‘ begaafd zijn’ uit te pakken is wel het een en ander nodig.  

(Hoog)begaafdheid is niet hetzelfde als een hoge score op een IQ-test. In Nederland 
wordt (hoog)begaafdheid vaak beschreven aan de hand van het meerfactoren-model 
van Mönks. Het model van Mönks hanteert het triadisch model van Renzulli als 
basis. Uit onderzoek blijkt dat wanneer (hoog)begaafdheid succesvol tot ontwikkeling 
komt, dat de volgende drie persoonlijkheidsfactoren dan (meestal) aanwezig zijn:  

● hoge intellectuele capaciteiten,  
● motivatie en  
● creatief vermogen. 

Mönks onderscheidt in zijn model echter naast deze aanlegfactoren nog een drietal 
cruciale omgevingsfactoren die het tot uiting komen van (hoog)begaafdheid 
beïnvloeden. Dit betreft de invloed van gezin, school en vrienden op de ontwikkeling 
van (hoog)begaafd gedrag. 
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Hierbij gaat het met name om de wisselwerking met gezin, school en vrienden 
(peers/ontwikkelingsgelijken). Pas bij een goed samenspel van de 
persoonskenmerken en sociale omgevingen kan (hoog)begaafdheid zich 
ontwikkelen. Dit kan alleen tot stand komen als ook de sociale competentie 
voldoende eigen gemaakt kan worden (Mönks, 1995).  

Met andere woorden: Als school zijn wij dus van grote betekenis met betrekking tot 
de ontwikkeling van de (hoog)begaafde leerling en het tot uiting komen van de 
begaafdheid. Hiervoor is een goed beleidsplan en een protocol noodzakelijk.  

Met het beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid beogen wij:  

● het vastleggen van een protocol ter bevordering van het signaleren en 
begeleiden van onze (meer)begaafde leerlingen, 

● het voorkomen van onderpresteren, 
● het aanbieden van onderwijs op maat aan onze (meer)begaafde leerlingen, 

daarbij rekening houdend met hun zone van naaste ontwikkeling, binnen onze 
grenzen en mogelijkheden, 

● een doorgaande ontwikkelingslijn, 
● het stimuleren van het persoonlijk leiderschap van de leerling, 
● het up to date houden van de kennis van de leerkrachten op het gebied van 

meer- en hoogbegaafdheid (vandaar de toevoeging van theorie waar wij als 
school achter staan in dit beleidsplan),  

● dat leerkrachten tegemoet kunnen komen aan de pedagogische- en 
didactische behoeftes van de begaafde leerlingen,  

● dat leerkrachten vaardigheden ontwikkelen om begaafde leerlingen te 
herkennen en te begeleiden, 

● het creëren van besef dat intelligentie veel meer is dan waar in een 
intelligentietest een beroep op wordt gedaan en dat intelligentie bovendien 
contextueel bepaald is,  

● dat door bovenstaande, begaafde leerlingen zich erkend en begrepen voelen 
en zodoende met plezier naar school gaan en zich kunnen ontwikkelen naar 
hun eigen mogelijkheden.  
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Hoofdstuk 4: De (hoog)begaafde leerling, kansen 
en risico’s 

4.1 Wie zijn de (hoog)begaafde leerlingen? 

Wij kiezen er bewust voor om “hoog” tussen haakjes te plaatsen bij de term 
hoogbegaafde leerlingen, omdat dit beleidsplan niet alleen over de hoogbegaafde 
leerlingen gaat, maar ook over andere begaafde leerlingen. Daarom zullen we vanaf 
nu vooral spreken over de begaafde leerlingen. Wij moeten immers tegemoet komen 
aan de individuele leerling en de groep hoogbegaafde leerlingen zijn ook weer onder 
te verdelen in subgroepen (Gangné): begaafd, hoogbegaafd, zeer hoogbegaafd, 
exceptioneel hoogbegaafd. Geen enkele (hoog) begaafde leerling is gelijk.  

4.2 Definitie van (hoog)begaafdheid 

Er bestaat geen overeenstemming in de wetenschappelijke literatuur en het is ook 
niet vastgelegd in de wetgeving, wat nu dé definitie van hoogbegaafdheid is.  

Toch bieden de diverse theorieën en modellen relevante aanknopingspunten voor 
een werkdefinitie die bruikbaar is voor de onderwijspraktijk. 

De werkdefinitie die wij hanteren is consistent met de belangrijkste aspecten, 
waarover in de meest bekende theorieën en modellen consensus bestaat, of waarin 
zij elkaar aanvullen: 

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). 
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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. 

Zijnskenmerken De kenmerken die het zijn van een begaafd kind bepalen, zijn: 
de lat automatisch hoog leggen, kritische instelling, groot 
rechtvaardigheidsgevoel en gevoeligheid (Kieboom, 2016). 

 

Wanneer je het in een zin zou willen omvatten kan de volgende Delphi-consensus 
helpend zijn: Een hoogbegaafde is een slimme denker, die complexe zaken aankan 
en autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard is. Een sensitief en emotioneel 
mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.  

Bij kleuters spreken we niet van begaafdheid, maar over een 
ontwikkelingsvoorsprong. Niet alle kleuters behouden namelijk deze 
ontwikkelingsvoorsprong. Kleuters die mogelijk begaafd zijn, lopen voor op hun 
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leeftijdsgenootjes en laten al vroeg kenmerken zien van leer- en 
persoonlijkheidseigenschappen, die passen bij begaafde leerlingen.  

 

4.3 Uitgebreidere kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen 

Hieronder worden kenmerken beschreven die veel begaafde leerlingen gemeen 
hebben. Zoals we al eerder opmerkten; geen enkele begaafde leerling is hetzelfde, 
dus je kan er niet van uitgaan dat elke begaafde leerling alle hieronder genoemde 
kenmerken heeft of laat zien.  

 

Hoge intelligentie (Hoog)begaafde leerlingen beschikken over hoge 
intellectuele capaciteiten. Een hoge score op een 
intelligentietest (IQ> 130) of hoge prestaties op andere tests 
zijn hiervan een indicatie. 

Vroege 
ontwikkeling 

(Hoog)begaafde leerlingen zijn geestelijk vroegrijp en worden 
gekenmerkt door een ontwikkelingsvoorsprong. Zij kunnen 
meestal op jonge leeftijd al lezen, praten en schrijven en 
hebben een vroege ontwikkeling van getalbegrip. Ook stellen 
zij op jonge leeftijd al levensbeschouwelijke vragen en 
denken zij al vroeg na over de zin van het leven. 

Uitblinken op één 
of meerdere 
gebieden 

Een bijzondere begaafdheid kan tot uitdrukking komen in 
motorische, sociale, artistieke en intellectuele vaardigheden. 
Vaak treden deze begaafdheidsvormen gecombineerd op en 
blinken (hoog)begaafden uit in meerdere gebieden. 

Kunnen 
gemakkelijk leren 

(Hoog)begaafde leerlingen hebben over het algemeen een 
zeer goed geheugen en kunnen hierdoor goed informatie 
onthouden en verwerken. Zij begrijpen nieuwe leerstof dan 
ook sneller dan gemiddelde leerlingen en zijn daardoor 
sneller klaar met opdrachten en huiswerk. 

Goed in het leggen 
van (causale) 
verbanden 

(Hoog)begaafde leerlingen kunnen gemakkelijk (causale) 
verbanden leggen en hebben hierover een goed overzicht. 
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Kunnen 
vraagstukken 
makkelijk 
analyseren 

(Hoog)begaafde leerlingen kunnen snel vaststellen wat de 
aard van een vraagstuk is. Daarnaast zijn zij vaak vindingrijk 
in het ontwikkelen van eigen oplossingsmethoden. Dit kan 
soms problemen opleveren als zij zich een verkeerde 
oplossingsmethode hebben aangeleerd. 

Maken grote 
denksprongen 

Een (hoog)begaafde leerling maakt grote leerstappen en 
heeft daarom minder tijd nodig. 

Voorkeur voor 
abstractie 

(Hoog)begaafde leerlingen kunnen goed abstract denken. Zij 
generaliseren gemakkelijker dan hun klasgenoten en hebben 
een goed overzicht van informatiegehelen. Zij hebben 
hierdoor minder behoefte aan concretisering van de lesstof 
d.m.v. voorbeelden. 

Hoge mate van 
zelfstandigheid 

(Hoog)begaafde leerlingen willen liever niet geholpen worden 
en geven de voorkeur aan zelfstandig werken. Bij het werken 
in groepsverband vertoont de (hoog)begaafde leerling veel 
initiatief en neemt hij vaak de leiding. Bovendien wil de 
leerling dingen graag op zijn eigen wijze doen. 

Brede of juist 
specifieke 
belangstelling / 
hoge motivatie / 
veel energie 

Als het onderwerp van de opdracht aansluit bij de interesse 
van de leerling is de leerling gemotiveerd deze opdracht uit 
te voeren. (Hoog)begaafde leerlingen zijn zeer leergierig. Als 
een onderwerp de leerling interesseert dan pluist hij het 
onderwerp tot op de bodem uit. Het tegenovergestelde geldt 
ook: als een (hoog)begaafde leerling geen interesse heeft 
voor een bepaald onderwerp, dan kan hij/zij moeilijk de 
motivatie opbrengen om zich erin te verdiepen. 

Creatief en 
origineel 

(Hoog)begaafde leerlingen maken vaak onverwachte 
gedachtesprongen en hebben een grote verbeeldingskracht. 

Perfectionistisch (Hoog)begaafde leerlingen hebben een precies beeld van 
hoe een opdracht uitgevoerd zou moeten worden, ze houden 
daarbij niet van half werk. 

Apart gevoel voor 
humor 

Door hun grote verbeeldingskracht en grote creatieve 
denksprongen bezitten de (hoog)begaafde leerlingen over 
het algemeen over een apart gevoel voor humor. 

Hoge mate van 
concentratie 

(Hoog)begaafde leerlingen kennen een hoge mate van 
concentratie en hebben daarbij een langere 
aandachtsspanne dan hun leeftijdgenoten. 
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Naast de cognitieve kenmerken spelen ook specifieke zijnskenmerken een 
belangrijke rol. Deze zijn beschreven in het Zijnsluik van Tessa Kieboom:  

 

 

 
Comeniusschool Zeist, Beleidsplan Begaafdheid                                                                    12 



Willen onderwijsinterventies succesvol zijn, is het noodzakelijk dat de leerkracht 
kennis heeft van ‘het zijn’ van de begaafde leerling en weet hoe hij/zij daarop in moet 
spelen. De kenmerken die bij een specifieke leerling worden herkend, zijn relevant 
om begeleiding en aanbod op af te stemmen, zodat dit aansluit bij de behoeften van 
de betreffende leerling. Het verschilt dus per leerling wat nodig is. 

Extra (pedagogische) aandacht en begeleiding is geboden bij: 

● kinderen bij wie de ontwikkeling op de ontwikkelingsgebieden a-synchroon 
loopt, 

● kinderen waarbij de persoonskenmerken (niet-cognitieve factoren) 
belemmerend werken (b.v. faalangst), 

● kinderen waarbij de omgeving (context) belemmerend werkt.  

 

4.4 Omschrijvingen van intelligentie 

Sternberg:  

Intelligentie wordt onder andere zichtbaar in intelligent gedrag: in gedrag dat blijk 
geeft van het herkennen van relevante problemen of vraagstukken en het succesvol 
oplossen van deze problemen of vraagstukken. Hierbij worden, volgens professor 
Robert J. Sternberg in zijn theorie van Successful Intelligence, drie verschillende en 
elkaar aanvullende vormen van intelligentie ingezet:  

● Creatieve intelligentie: Het vermogen om veel informatie tegelijkertijd met 
elkaar in verband te brengen en/of nieuwe informatie en inzichten te 
ontwikkelen. 

● Analytische intelligentie: Het vermogen om veel informatie te ontleden in 
onderdelen, deze te ordenen en in logische categorieën onder te verdelen. 

● Praktische intelligentie: Het vermogen om veel informatie en ideeën concreet 
te maken tot een maatschappelijk waardevol product. 

 
Door veel te oefenen in het herkennen van problemen en vraagstukken (probleem 
allocatie) en deze succesvol op te lossen (probleem oplossen) traint de leerling 
vaardigheden binnen de Creatieve, Analytische en Praktische intelligentie. Het 
ontwikkelen van deze vaardigheden stelt de leerling vervolgens in staat in volgende 
en nieuwe situaties betere oplossingen te vinden en toe te passen. Vanuit het 
perspectief van Sternberg is intelligentie dus geen statisch maar een dynamisch (en 
dus ontwikkelbaar) begrip en is het van belang begaafde leerlingen in een complexe 
en uitdagende omgeving te confronteren met nieuwe vraagstukken zodat zij hun 
intelligentie verder kunnen ontwikkelen.  
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Gardner:  

Gardner’s bekende theorie van de meervoudige intelligenties (MI) gaat er vanuit 
dat de bekwaamheid om te leren langs verschillende wegen kan plaatsvinden. 
Gardner onderscheidt hierin op grond van een aantal criteria in ieder geval de 
volgende intelligenties: verbaal-linguïstisch, logisch-mathematisch, visueel-ruimtelijk, 
muzikaal-ritmisch, lichamelijk-kinesthetisch, naturalistisch, interpersoonlijk en 
intrapersoonlijk. 

 

Elke intelligentie vervolgt zijn eigen ontwikkelingstraject. Intellectuele asynchronie, 
een asynchrone ontwikkeling tussen de intelligentiegebieden, is vanuit een MI 
perspectief een te verwachten kenmerk van begaafdheid. Dit betekent in de praktijk 
dat (hoog)begaafdheid domeinspecifiek is, het kan zich op één of meerdere 
begaafdheidsgebieden uiten, maar is zelden op alle gebieden in één persoon in 
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uitzonderlijke mate aanwezig. Binnen één individu kunnen er ook grote verschillen in 
aanleg zijn tussen verschillende begaafdheidsgebieden. 

 

4.5 Kansen voor de persoonlijkheidsontwikkeling van begaafde 
leerlingen 

Excelleren in flow 

Wanneer de hoogbegaafde leerling in een situatie gebracht wordt waarin hij zijn 
talent ten volle kan benutten, waar hij ruimte krijgt voor creatieve oplossingen en een 
eigenzinnige aanpak en waar zijn tomeloze energie en betrokkenheid bij het 
onderwerp een uitlaatklep kan krijgen, is de hoogbegaafde leerling in staat te 
excelleren. Hij is dan in staat om een prestatie te leveren die ver boven het niveau 
van leeftijdgenoten ligt. 

Als leerkracht kun je bijdragen aan een situatie waarin een leerling in flow kan 
komen door te werken met ‘onbekende opdrachten en onbekende oplossingen’. Dit 
doe je door een algemene situatiebeschrijving te geven en de leerling te vragen op 
zoek te gaan naar (mogelijke) problemen en vraagstukken waarbij meerdere 
antwoorden juist zouden kunnen zijn. Wat zou er aan de hand kunnen zijn en hoe 
zou het probleem of vraagstuk opgelost kunnen worden? 

 

4.6 Risico’s voor de persoonlijkheidsontwikkeling van begaafde 
leerlingen 

Verschil in verwachtingen tussen leerling en context 

Bijvoorbeeld de kleuter die al kan lezen en hoge verwachtingen heeft van wat hij 
allemaal gaat leren in groep 3. Wat een teleurstelling als blijkt dat ze in groep 3 
beginnen met het aanleren van het woordje ‘ik’.  

Verschil van gender 

Gender is eveneens een invloedrijke factor op de volledige 
persoonlijkheidsontwikkeling van hoogbegaafde jongeren. Door hun 
hersenstructuren zijn meisjes meer gericht op communicatie en contact en jongens 
meer op het onderzoeken van hun omgeving en het nemen van risico’s. Voor 
meisjes is dan ook bevestiging in het contact met een ander een belangrijke 
voorwaarde voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Neuvel (2006) stelt dat 
jongens en meisjes met andere gedragsvoorkeuren ter wereld komen vanuit 
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evolutionair belang, vervolgens wordt seksesegregatie versterkt door 
omgevingsfactoren. Dit leidt tot het geconstateerde verschil dat meisjes meer 
internaliserend probleemgedrag (intern gerichte angst en depressie) vertonen en 
jongens meer externaliserend probleemgedrag (naar buiten gerichte agressie en 
opstandigheid). Doordat meisjes zich meer aanpassen, ontstaat er minder 
probleembesef van de omgeving en zullen meisjes minder ondersteund en 
gediagnosticeerd worden.  

Onvoldoende oefening met metacognitieve vaardigheden 

Wanneer begaafde leerlingen onvoldoende geconfronteerd worden met moeilijke 
opgaven, vraagt dit geen inspanning en denkwerk van de leerling. Er ontstaat dus 
geen koppeling tussen inspanning en beloning. Zij denken dan al snel dat het eerste 
antwoord dat in hen opkomt het juiste is en zoeken niet verder naar betere 
oplossingen of alternatieven.  Daarnaast lopen zij het risico dat zij een eigen, weinig 
effectieve strategie ontwikkelen. Een bekend voorbeeld is het uitrekenen van 
sommen van vermenigvuldigingen, in plaats van het automatiseren van de tafels.  

 

Onderpresteren door sociaal emotioneel functioneren 

Excelleren kent haar tegenhanger in onderpresteren. Whitley (2001) definieert 
onderpresteren als een chronische situatie, die niet vanzelf voorbij gaat en waarin 
een persoon structureel lager presteert dan op grond van intelligentie zou mogen 
worden verwacht. Hij onderscheidt hierbij twee soorten: relatief en absoluut 
onderpresteren. Van relatief onderpresteren is sprake wanneer een persoon ten 
opzichte van de eigen intelligentie lager presteert, maar ten opzichte van een 
normgroep nog voldoende of wellicht zelfs meer dan voldoende presteert. Van 
absoluut onderpresteren is sprake wanneer de prestaties ook ten opzichte van de 
normgroep onvoldoende zijn. De oorzaak voor het onderpresteren wordt door 
Whitley toegeschreven aan onvoldoende aanwezige basisvaardigheden als 
zelfdiscipline, zelfverantwoordelijkheid, zelfmanagement en een externe locus of 
control. Locus of control is een persoonlijkheidseigenschap en omvat de neiging van 
een persoon om oorzaken voor succes en falen bij zichzelf te zoeken (interne locus 
of control) of buiten zichzelf (externe locus of control). 

Onderpresteren als gevolg van een fixed mindset 

Carol Dweck (2007) schrijft onderpresteren toe aan een statische opvatting van 
intelligentie als vaststaand gegeven (‘fixed mindset’) in plaats van intelligentie als 
dynamisch concept (‘growth mindset’) waarbinnen groei en ontwikkeling mogelijk is 
door training en volharding. Voor begaafde leerlingen ligt een fixed mindset 
gemakkelijk op de loer omdat zij regelmatig beloond worden voor hun prestaties 
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zónder dat zij daarvoor een inspanning hebben hoeven leveren. Hun prestatie lijkt 
daardoor los te staan van het toepassen van de meest passende leer- en/of 
denkstrategie. “Ik weet niet hoe ik het weet, ik ‘zie’ het gewoon.” 

 

Voor het ontwikkelen van een op groei gerichte mindset is het van belang dat de 
leerling feedback krijgt op het leer- en denkproces zelf, niet op het resultaat van dat 
proces. 

Op groei gerichte feedback 
Wat je wél kunt zeggen: 

Feedback aansluitend bij fixed mindset 
Wat je niét zou moeten zeggen: 

Wanneer je leert om een nieuw 
probleem op te lossen ontwikkel 
je je brein. 

Niet iedereen is nu eenmaal goed in rekenen. 

Als je jezelf er op betrapt dat je 
zegt “ik ben niet goed in rekenen” 
kun je het woordje ‘nog’ aan de 
zin toevoegen. 

Dat is best goed. Rekenen is niet jouw talent. 

Dat gevoel dat rekenen zo 
moeilijk is, is het gevoel dat je 
brein aan het werk is. 

Geen zorgen, het komt goed als je het maar 
blijft proberen. (Je kunt beter focussen op 
andere manieren om het dan te leren.) 

Het is niet de bedoeling dat je 
uiteindelijk alles kunt, het is de 
bedoeling dat je steeds iets leert. 
Wat is jouw volgende stap? 

Goed gedaan, meer dan je best kun je niet 
doen. (Het is inderdaad belangrijk dat je je 
best doet, maar je moet altijd de nadruk 
leggen op wat je in je toekomst nog aan 
moeite kunt doen.) 

 

4.7 Kenmerken van onderpresteren 

(Hoog)begaafde leerlingen beschikken zoals eerder gezegd over de potentie om 
hoge prestaties te leveren. Toch komt dit niet altijd tot uiting. Om deze leerlingen 
goed te kunnen signaleren is kennis over de mogelijke kenmerken van begaafde 
onderpresteerders van belang. Omdat begaafde leerlingen in het huidige onderwijs 
vaak niet op niveau worden aangesproken, lopen ze een groot risico om 
gedemotiveerd te raken, met gedragsproblemen en onderpresteren als gevolg 
(Doornekamp, Drent en Bronkhorst, 1999). Het is dan ook belangrijk deze leerlingen 
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zo snel mogelijk te signaleren, zodat deze problemen zoveel mogelijk voorkomen en 
opgelost kunnen worden. 

Door verschillende auteurs zijn kenmerken van deze zogenaamde (hoog)begaafde 
onderpresteerders beschreven. In onderstaand overzicht zijn deze eigenschappen 
op een rij gezet. 

● De kenmerken van onderpresteerders zijn te verdelen in positieve en 
negatieve kenmerken, maar krijgen alleen betekenis in combinatie met elkaar! 

● Niet alle kenmerken komen tegelijkertijd bij een onderpresteerder voor! 

 

Kenmerk Toelichting 

Grote en 
uitzonderlijke 
kennis (+) 

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen hebben vaak 
kennis die nog niet in de groep is behandeld en een grote 
algemene ontwikkeling. 

Grote interesse 
(+) 

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen hebben op veel 
gebieden belangstelling en ze houden ervan om dingen te 
onderzoeken, bijvoorbeeld door in hun vrije tijd veel te lezen 
of op een andere manier informatie te verzamelen. Als een 
onderwerp (dat vaak wat moeilijker is) hun interesse heeft, 
begrijpen en onthouden ze veel. 

Wisselend 
schoolwerk (+/-) 

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen laten vaak 
wisselend schoolwerk zien: afnemende prestaties, maar bij 
ingewikkelde vragen juist wel het goede antwoord weten, 
mondeling beter presteren dan schriftelijk en beter uit de verf 
komen bij individueel onderwijs op maat dan bij het regulier 
groepsonderwijs. 

Positief 
thuiswerk (+) 

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen werken thuis 
vaak verder aan zelfgekozen schoolprojecten en ontwikkelen 
thuis op eigen initiatief allerlei activiteiten. 

Grote 
verbeelding (+) 

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen hebben vaak 
een levendige, grote verbeelding en zijn creatief. 

Hoge mate van 
sensitiviteit (+) 

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen geven vaak blijk 
van een enorme sensitiviteit: ten opzichte van zichzelf, maar 
ook van anderen. Dit maakt dat ze erg gevoelig kunnen zijn. 
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Afnemende 
schoolprestaties 
(-) 

Opvallend is dat de schoolprestaties van onderpresterende 
(hoog)begaafde leerlingen afnemen; ze presteren (vooral in 
schriftelijk werk) beneden niveau, in elk geval beneden hun 
eigen niveau, maar soms zelf ook beneden groepsniveau. 
Vaak schrijven ze slordig, houden ze niet van instampen en 
inprenten, missen ze leerinhouden en instructiemomenten en 
zijn ze slechts selectief enthousiast: wel voor nieuwe 
onderwerpen, niet voor uitwerkingen (zie ook kenmerk 3: 
wisselend schoolwerk). 

Negatief gedrag 
(-) 

In de klas vertonen onderpresterende (hoog)begaafde 
leerlingen vaak negatief gedrag; ze zijn lastig en 
onaangepast, vragen steeds om aandacht, vervelen zich, 
dromen weg en wijzen pogingen van de leraar om zich aan de 
groepsnormen te conformeren, af. 

Haperende 
sociaal-emotione
le ontwikkeling 
(-) 

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen zijn vaak 
ontevreden over zichzelf en de verrichte werkzaamheden, 
vermijden nieuwe activiteiten uit angst voor mislukking, 
hebben minderwaardigheidsgevoelens, zijn wantrouwend of 
onverschillig en doen niet graag mee aan groepsactiviteiten, 
zijn minder populair bij leeftijdsgenootjes en zoeken vriendjes 
onder gelijkgestemden. 

Geringe 
taakgerichtheid 
(-) 

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen zijn vaak weinig 
taakgericht. Ze hebben een laag werktempo, hebben hun 
huiswerk vaak niet af, stellen zichzelf onrealistische doelen, 
zijn snel afgeleid, vergeetachtig en/of impulsief, hebben geen 
duidelijk leertraject voor ogen, hebben een korte 
spanningsboog, voelen zich hulpeloos, willen niet geholpen 
worden en willen zelfstandig zijn. 

Negatieve 
houding (-) 

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen hebben vaak 
een wisselende motivatie, hebben een hekel aan routine, 
verzetten zich tegen autoriteit, nemen geen 
verantwoordelijkheid voor hun eigen daden en staan 
onverschillig of afwijzend tegenover de school. 
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Hoofdstuk 5: Signaleren en diagnosticeren 
5.1 Signaleren 

Omdat er geen eenduidigheid is over het concept begaafdheid vraagt het herkennen 
en signaleren van begaafdheid kennis en vaardigheid van de leerkracht en de Intern 
Begeleiders (IB-ers).  

Op grond van jarenlange ervaring in de vorm van observaties, interviews en 
literatuuronderzoek hebben Betts & Neihart (1988; 2010) zes profielen opgesteld (zie 
bijlage 1). Deze profielen verschaffen informatie over gedrag, gevoelens en 
behoeften van verschillende typen begaafde en getalenteerde leerlingen. Ze dienen 
als basis voor een theoretisch concept van waaruit inzicht verschaft kan worden. Dit 
leidt tot een beter begrip en is van belang voor het stimuleren van persoonlijke groei 
op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. 

In onderstaand schema is duidelijk zichtbaar op welke manier er niet voldoende aan 
de psychologische basisbehoeften (relatie, autonomie en competentie) wordt 
voldaan. De door Betts & Neihart beschreven profielen zijn hierin schematisch 
uitgezet langs twee dimensies: 

• Sociaal: van '(te) aangepast' tot 'onaangepast?' 

• Prestaties: van 'goed' tot 'slecht' presterend 

Voor alle profielen geldt dat deze niet statisch zijn. Mede afhankelijk van de 
omgeving kunnen leerlingen zich bovendien anders profileren in verschillende 
situaties. Van belang is vooral om goed te realiseren dàt verschillende begaafde 
leerlingen zich anders profileren. 
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• 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. 

Vroegtijdige signalering kan onderpresteren, gedragsproblemen en/of een negatief 
zelfbeeld voorkomen. Signaleren doen we aan de hand van informatie die verkregen 
wordt vanuit verschillende invalshoeken/bronnen: 

● uitgebreid intakeformulier bij binnenkomst op school als kleuter, 
● bij het intakegesprek met ouders van nieuwe zij-instromers, 
● de overdracht van b.v. de PSZ, KDV , 
● voorschoolse menstekening, 
● elke leerling in groep 1-2 maakt maandelijks een menstekening die wordt 

bewaard door de leerkracht, 
● observaties in de klas (functioneren en gedrag), 
● het werk van de leerling, 
● leerlijnen jonge kind in Parnassys (LOVS), 
● Cito-LOVS, 
● de ontwikkelingslijnen en leerlijnen, 
● gesprekken met de ouders, de leerlingen, collega’s, externe deskundigen, 
● Digitaal Handelingsprotocol DHH. 
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5.2 Digitaal Handelingsprotocol (DHH) module signalering 

Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid is een interactief instrument wat 
ondersteunt bij de begeleiding van begaafde leerlingen. In dit webbased 
computerprogramma zijn de vier fasen van leerlingbegeleiding opgenomen in vijf 
modules. Er is ook een screeningsinstrument beschikbaar voor groep 1-3-5. 

In de module signalering van het DHH bepaalt de leerkracht aan de hand van een 
signaleringslijst, die door ouders en leerkracht worden ingevuld en de huidige 
didactische gegevens, of het voor een specifieke leerling zinvol kan zijn om intern 
diagnostisch onderzoek te doen. Is er een grote discrepantie tussen wat ouders en 
leerkracht zien bij het vermoeden van begaafdheid, kan er extern onderzoek 
overwogen worden.  

5.3 Diagnosticeren en DHH module diagnose 

Wanneer uit de signalering blijkt dat er behoefte is aan meer informatie, dan gaan 
we verder met de module diagnostiek van het DHH. Deze module bestaat uit de 
volgende gegevens: 

● vragenlijst ouders, 
● vragenlijst leerkracht, 
● vragenlijst leerling (vanaf groep 5), 
● Cito toetsgegevens, 
● gegevens over het ontwikkelingsniveau van leerlingen uit groep ½, 
● gegevens vanuit doortoetsen. 

Het doortoetsen is noodzakelijk om het niveau van het leerstofaanbod te bepalen, 
het programma DHH berekent de didactische voorsprong. Aan de hand van deze 
voorsprong kan dan een op de leerling toegesneden plan gemaakt worden.  

Voor het doortoetsen gebruiken we zowel methode gebonden toetsen als Cito 
toetsen. Er wordt bij deze laatste gestopt als er geen I score meer wordt behaald. 
Wanneer je het vermoeden hebt dat een leerling onderpresteert, toets je wel door, 
ook al is er geen I score. Onderpresteerders halen namelijk vaak lagere scores op 
het eigen jaarklas/groepsniveau, maar naarmate het niveau hoger wordt, gaan ze 
beter presteren. Toetsen (bij het doortoetsen) waar een leerling een I score voor 
heeft gehaald, hoeven door de leerling later niet opnieuw gedaan te worden.  

Aan de hand van verzamelde diagnostische gegevens kan de leerkracht vaststellen 
of de leerling zeer waarschijnlijk tot de groep (hoog)begaafde leerlingen behoort en 
of er aanpassingen in het leerstofaanbod en/of de begeleiding van de leerling 
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wenselijk zijn. Kanttekening: dit systeem is geen vervangend systeem voor het 
meten van intelligentie, daarvoor blijft de intelligentietest het instrument. 

De conclusie van signalering, diagnostiek en het daarop opgestelde plan, wordt met 
de ouders en IB-er besproken. Alles wordt vastgelegd in Parnassys.  

Wanneer er geen eenduidige conclusie is, ouders andere dingen zien dan school, 
als er vermoeden is van een stoornis of er zijn gedragsproblemen, dan kan een 
psychodiagnostisch onderzoek wenselijk zijn.  

 

5.4 DHH module leerlingbegeleiding 

Deze module is gericht op de begeleiding van de leerkracht bij het opzetten van een 
goed handelingsplan. 

Per vakgebied kunnen voor de methodes de richtlijnen voor compacting gedownload 
worden. Voor het verrijken zijn recensies opgenomen van materiaal dat hiervoor in te 
zetten is. Het protocol biedt pedagogische handelingssuggesties en suggesties voor 
begeleiding op basis van de educatieve behoeften van de leerling. 

Compacten en verrijken is nodig om tegemoet te komen aan de didactische 
behoeften van een begaafde leerling.  
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Hoofdstuk 6: Compacten en verrijken 
6.1 Compacten 

Compacten is het overslaan van overbodige herhalings- en oefenstof. Bij compacten 
wordt ongeveer 50 – 75 % van de oefenstof geschrapt, en circa 75 – 100% van de 
herhalingsstof. Om te kijken of een leerling in aanmerking komt voor compacten, kan 
de leerkracht de toets, die aan het einde van het blok komt, alvast afnemen 
(pre-toetsen). Als de leerling die stof al goed beheerst, zal hij/zij waarschijnlijk 
genoeg hebben aan een beperkte hoeveelheid oefenstof. Door het compacten van 
de leerstof komt er dagelijks tijd vrij waarin de begaafde leerling kan werken aan 
verrijkingstaken. Zo is de kans op verveling en onderpresteren kleiner en kunnen zij 
aan uitdagende opdrachten op hun eigen niveau werken. Dit komt de motivatie en 
het welbevinden van deze leerlingen ten goede.  

Algemene uitgangspunten bij compacten: 

● leerlingen doen in principe mee met de instructie van nieuwe delen van de 
lesstof, 

● leerlingen maken naar behoefte de oefenstof gericht op het zelfstandig 
verwerken, 

● leerlingen hebben nauwelijks tot geen behoefte aan herhalingsoefeningen, 
● leerlingen blijven wel betrokken bij het groepsproces dus groepsgerichte 

opdrachten worden in principe wel meegedaan, 
● leerlingen doen mee met de methodetoetsen, 
● de leerling gaat niet voorlopen op de leerstof, maar wordt wel aangesproken 

op zijn/haar cognitieve mogelijkheden. 

 

6.2 Verrijken 

Zoals gezegd, wordt de tijd die vrijkomt door compacten, ingevuld door 
verrijkingstaken. Door middel van verrijken, ga je verdiepen en verbreden. Verdiepen 
is het verdiepen in het onderwerp van de reguliere basisstof.  Verbreden is een 
uitbreiding op het reguliere curriculum.  

Bij verrijkingsmateriaal gaat het erom dat de lesstof op een hoog denkniveau is. Dus 
niet meer van hetzelfde of een moeilijkere versie van het reguliere werk. Ook is het 
stimulerend om een creatief element te hebben in het verrijkingswerk. Het 
probleemoplossend vermogen van de kinderen moet geprikkeld worden op een hoog 
denkniveau. Zo leren zij belangrijke vaardigheden als doorzettingsvermogen en 
divergent denken. Ook kunnen zij ‘leren leren’. Naast een hoog denkniveau, is het 
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voor toereikend materiaal ook belangrijk dat er nieuwe dingen geleerd kunnen 
worden in de lesstof. Dit betekent dat het op het juiste didactische niveau moet zijn. 
Daarom is didactisch onderzoek (doortoetsen) altijd belangrijk om te doen voordat 
de verrijkingsstof gekozen wordt voor een kind.  

Het is eigenlijk het beste, om de leerlingen hun verrijkingswerk als eerste te laten 
maken. Eerst de hersenen activeren en laten werken, daarna een compacte vorm 
van het reguliere werk om de basisvaardigheden te waarborgen. Op deze manier 
wordt het verrijkingswerk basiswerk en verplicht gesteld en wordt een vicieuze cirkel 
van demotivatie en slechte werkhouding voorkomen. Verrijkingswerk wordt ook 
beoordeeld en besproken. De leerling ervaart dat het niet vrijblijvend is.  

Criteria voor verrijkingsstof van het SLO:  

● bevat open opdrachten, met ruimte voor eigen inbreng, 
● bevat een hoge mate van complexiteit en een hoog abstractieniveau, 
● bevat authentieke contexten (complexe real-life problemen), 
● doet een beroep op de zelfstandigheid van leerlingen, 
● doet een beroep op meerdere begaafdheidsgebieden (leervoorkeuren); MI – 

Gardner, 
● doet een beroep op hogere orde denkvaardigheden (analytisch, creatief en 

kritisch); Bloom , 
● doet een beroep op metacognitieve vaardigheden (denken over denken), 
● stimuleert de autonomie en eigen verantwoordelijkheid (zelfsturing), 
● stimuleert tot een onderzoekende houding (nieuwsgierigheid), 
● lokt uit tot een reflectieve houding (evaluatie, zelfreflectie), 
● draagt bij aan meer zelfinzicht bij leerlingen (kwaliteiten, leer- en 

denkvoorkeuren). 

Een handig hulpmiddel bij het beoordelen en/of ontwikkelen van verrijkingsstof is de 
indeling volgens de Taxonomie van Bloom. Deze taxonomie is een hiërarchische 
ordening van informatieverwerkingsniveau’s van concreet naar abstract. Elk niveau 
hoger betekent beheersing van de vorige stap. 

Bij Onthouden, Begrijpen en Toepassen gaat het om het reproduceren van kennis 
en informatie. Dit zijn de lagere orde denkvaardigheden. 

De hogere orde denkvaardigheden Analyseren, Evalueren en Synthetiseren & 
Creëren vragen een grondige verwerking en bewerking van de opgenomen kennis 
en informatie. Vragen kunnen in beide richtingen geformuleerd worden: bottum-up 
van Onthouden naar Synthetiseren en Creëren, of top-down van Synthetiseren en 
Creëren naar onthouden.  
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Voorbeeldlessen gebaseerd op de taxonomie van Bloom zijn te vinden op 
Talentstimuleren.nl .  

Een lijst met leermiddelen / verrijkingsmateriaal voor begaafde leerlingen is te vinden 
op de site van het SLO.  
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Hoofdstuk 7: Schaken, Levelwerk en Plusklas 
7.1 Schaken 

Kinderen die tijd overhouden in de klas, kunnen deelnemen aan de schaaklessen op 
de Comeniusschool. Schaken stimuleert de cognitieve, meta-cognitieve, emotionele 
en sociale ontwikkeling van kinderen. Over de educatieve waarde van schaken is 
veel geschreven. Meer informatie hierover is te vinden in bijlage 2.  

De schaaklessen worden op de Comeniusschool gegeven door twee professionele 
vrijwilligers. De deelnemende kinderen worden verdeeld over 4 groepen, ingedeeld 
naar leeftijd en niveau. De schaaklessen zijn 1x per week en duren 45 minuten.  

De criteria voor deelname aan schaken zijn; 

● De leerling moet gemotiveerd zijn en zich gedragen in de les, 
● bereid zijn wekelijks huiswerk te maken voor de schaakles, 
● tijd over houden in de klas en daar lessen kunnen missen, 
● het maximum voor een schaakgroep is 10 leerlingen, 
● leerlingen kunnen tussentijds niet zomaar stoppen met de schaaklessen: dit 

kan alleen om heel gegronde redenen en in gezamenlijk overleg tussen 
ouders, leerkracht, IB-er en schaakcoördinator.  

Er wordt naast de lessen deelgenomen aan schaaktoernooien en het jaar wordt 
afgesloten met een officieel KNSB schaakexamen.  

 

7.2 Levelwerk 

Kinderen die compacten, kunnen op verschillende manieren verrijken. Schaken is 1 
van die manieren, een andere manier is Levelwerk. Levelwerk is een 
verrijkingsleerlijn en biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten vanaf groep 
3 t/m groep 8. Levelwerk biedt begaafde leerlingen uitdaging. De lat ligt hoog: er valt 
echt iets te leren. Er is aandacht voor executieve functies en metacognitieve 
vaardigheden met creatieve, technische, sociale en kunstzinnige opdrachten. Voor 
de kleutergroepen is er Levelspel.  

Per groep is er een half uur per week gelegenheid voor instructie, nabespreking en 
reflectie van Levelwerk bij de Levelwerk leerkracht. Ook is er gelegenheid voor het 
stellen van vragen. Op deze manier merken de kinderen dat Levelwerk niet 
vrijblijvend is. Samen wordt er gekeken wat er af kan/moet zijn voor de week erna en 
dit wordt door de groepsleerkracht of door de leerlingen zelf in hun weekplanning 
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opgenomen. Uiteraard kunnen de leerlingen gedurende de rest van de week ook 
vragen stellen aan hun eigen groepsleerkracht of aan een mede- Levelwerker.  

De criteria voor deelname aan Levelwerk zijn:  

● Plusklas leerlingen krijgen automatisch Levelwerk. 
 

Voor de overige leerlingen geldt dat de leerling: 
● hoog scoort op de cito’s rekenen, spelling, begr.lezen:  (bijna) altijd een I 

score én hoog scoort op de methodegebonden toetsen ( 8), 
● snel klaar is met zijn werk en daarbij goede resultaten heeft behaald, 
● daardoor tijd overhoudt in de klas, 
● weinig instructie nodig heeft, 
● meer uitdaging nodig heeft dan de plustaken van de methode bieden.  

 
Bovenstaande zijn richtlijnen.  
Wij kijken vooral goed naar wat de individuele leerling nodig heeft. In sommige 
gevallen zijn II scores uiteraard ook mogelijk. Bij twijfel wordt er door de leerkracht 
overlegt met de IB-er en/of de Levelwerk leerkracht.  
 
M.b.t. tijd overhouden:  
Dit gebeurt mede door compacten. Kinderen die schaken, naar Levelwerk en/of de 
Plusklas gaan, hoeven uiteraard niet alles in te halen wat ze hebben gemist. 
 
Wij zijn alert op onderpresteerders. Onderpresteren is een chronische situatie die 
niet vanzelf voorbij gaat en waarin een persoon structureel lager presteert dan op 
grond van zijn intelligentie verwacht zou mogen worden.  
Kinderen die goede capaciteiten hebben, maar geen goede werkhouding, zouden 
een onderpresteerder kunnen zijn. Er bestaat altijd de optie om ze voor een 
proefperiode aan Levelwerk mee te laten doen, om te kijken of ze daar van 
opbloeien.  
 
Het kan zijn dat een leerling uitblinkt op 1 vakgebied. Het is dan mogelijk dat de 
leerling alleen voor dat vakgebied Levelwerk doet. Deze kinderen doen dit dan in de 
klas en gaan niet met de groep leerlingen (die Levelwerk voor alle vakken hebben) 
mee naar het Levelwerk half uur. Uitzonderingen zijn mogelijk, deze uitzonderingen 
zijn bespreekbaar met de Levelwerk leerkracht. De stof voor de leerling met 1 vak 
Levelwerk kan door door groepsleerkracht in samenspraak met de Levelwerk 
leerkracht bepaald worden.  
 
Tot slot: De in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. 
Met andere woorden: We kijken elk jaar kritisch of Levelwerk kinderen nog wel 
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“Levelwerkwaardig” zijn. Er zijn allerlei redenen denkbaar dat de voorsprong die ze 
ergens in een leerjaar hadden, niet gehandhaafd blijft. 
 
 
7.3 Plusklas 
 
Wanneer er voldoende aanwijzingen zijn dat een leerling meer uitdaging nodig heeft 
dan met bovengenoemde interventies geboden wordt, is het mogelijk dat de leerling 
gaat deelnemen aan de Plusklas van de Comeniusschool.  
 
De doelen van de Plusklas zijn: 

● Begaafde leerlingen gaan met plezier naar school, 
● begaafde leerlingen leren leren, metacognitieve vaardigheden worden 

aangeleerd, 
● begaafde leerlingen wordt een plek geboden om gelijkgestemde kinderen te 

ontmoeten (peers),  er wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele 
vaardigheden, 

● begaafde leerlingen leren samenwerken, 
● begaafde leerlingen krijgen voldoende cognitieve uitdaging geboden.  

 
De criteria voor deelname aan de Plusklas zijn:  

● De leerling is gediagnosticeerd hoogbegaafd (middels een recent en 
betrouwbaar, door een daartoe bevoegde deskundige afgenomen onderzoek 
met als diagnose een IQ 130) of: 

● Het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) geeft aan dat de 
leerling een indicatie heeft om begaafd te zijn (leerlijn 2 wordt aangeraden). 

● De leerling heeft behoefte aan meer uitdaging dan Levelwerk in de klas biedt, 
omdat het welbevinden van de leerling onvoldoende is en er behoefte is aan 
meer interactie met peers. 

De directie kan in samenspraak met de IB-ers en plusklasleerkracht afwijken van 
deze criteria.  

 
Wanneer een leerling deelneemt aan de Plusklas, houdt de Plusklasleerkracht in 
samenspraak met de groepsleerkracht van de desbetreffende leerling in de gaten of 
de leerling gebaat is bij deelname aan de Plusklas in het volgende schooljaar. 
Gekeken wordt naar: 

● De mate van actief deelnemen aan de Plusklas, 
● de mate van nieuwsgierigheid en en onderzoekend vermogen van de leerling, 
● de mate van verandering in het (sociaal) welbevinden van het kind in de 

groep.  
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Een Plusklas is een groep waarin ongeveer 12 (hoog)begaafde leerlingen voor 1 
dagdeel per week wordt begeleid door een daarvoor speciaal aangestelde 
leerkracht. Deze leerkracht kan altijd een beroep doen op een externe deskundige 
van SlimmerIQ.  

Eén groep wordt gevormd uit de groepen 3 t/m 5, de andere 2 groepen worden 
gevormd door leerlingen uit de bovenbouw. De groepen komen gedurende het 
gehele schooljaar 1 dagdeel per week bijeen op de maandag- en de dinsdag- 
ochtend of middag.  

De maximale capaciteit van de Plusklas is vastgesteld op ongeveer 12 leerlingen. 
Gedurende het jaar stoppen met de Plusklas is in principe niet mogelijk, tenzij daar 
gegronde redenen toe zijn. Later in het jaar instromen is wél mogelijk indien de 
capaciteit dat toelaat.  
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Hoofdstuk 8: Versnellen 
Op de Comeniusschool staan wij open voor versnellen. Uit (inter)nationaal 
wetenschappelijk onderzoek, blijkt keer op keer dat versnellen een effectieve 
onderwijsaanpassing is voor de begaafde leerlingen. Ook op sociaal-emotioneel vlak 
kan dit wenselijk zijn, omdat de leerling dan tevens sociale oefening krijgt in het 
omgaan met ontwikkelingsgelijken. Het gaat dus om de volledige 
persoonlijkheidsontwikkeling, niet alleen de ontwikkeling op cognitief gebied.  

Versnellen kan op twee manieren: 

1. De kleuter die vervroegd doorstroomt naar groep 3. 
2. De leerling die een groep overslaat.  

Een leerling kan versnellen indien: 

● Er een grote didactische voorsprong is (een jaar of meer) op meerdere 
vakgebieden (rekenen, spelling, begrijpend lezen), 

● de leerling ook op sociaal gebied verder is dan zijn/haar leeftijdsgroep, 
● het compacten en verrijken en de Plusklas nog niet genoeg leer-uitdaging 

biedt in de eigen groep, 
● het DHH aangeeft deze mogelijkheid te onderzoeken, 
● psychologisch onderzoek dit als een juiste onderwijsontwikkeling voor de 

leerling ziet.  

Uiteraard gaan wij hierbij niet over 1 nacht ijs. De beslissing om een schooljaar te 
versnellen, gaat in overleg met de leerkracht, de ouders, de intern begeleiders, 
directie en waar mogelijk de leerling zelf. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de 
Versnellingswenselijkheidslijst, ontwikkeld door het Centrum voor 
Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit. (Zie: bijlage 3.) 

 

Alle gesprekken en gemaakte keuzes worden vastgelegd in Parnassys.  
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Bijlagen 

  

 
Comeniusschool Zeist, Beleidsplan Begaafdheid                                                                    32 



Bijlage 1: Profielen van leerlingen 
(Hoog)begaafdheid kan op verschillende manieren in zichtbaar gedrag tot uiting komen. 

Aangezien persoonlijkheid het resultaat is van ervaring en aanleg, worden ook (hoog)begaafden 

niet op dezelfde wijze beïnvloed door hun bijzondere vermogens. Bij deze ontwikkeling moet 

rekening gehouden worden met de interactie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke 

factoren. Al deze gebieden hangen met elkaar samen en werken op elkaar in. 

Op grond van jarenlange ervaring in de vorm van observaties, interviews en literatuuronderzoek 

hebben Betts & Neihart (1988; 2010) zes profielen opgesteld. Deze profielen verschaffen 

informatie over gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen (hoog)begaafde en 

getalenteerde leerlingen. Ze dienen als basis voor een theoretisch concept van waaruit inzicht 

verschaft kan worden. Dit leidt tot een beter begrip en is van belang voor het stimuleren van 

persoonlijke groei op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. 

De profielen van Betts en Neihart worden in onderstaande tabel met een beknopte typering 

weergegeven. Een uitgebreid overzicht is door Betts en Neihart samengesteld en recent verder 

aangescherpt (Betts & Neihart, 2010). 

Profiel leerling Beknopte typering 

Aangepast 
succesvol 

De aangepaste, succesvolle leerling... 

levert goede prestaties, is perfectionistisch, vermijdt risico en zoekt 
bevestiging van de leerkracht. 

Uitdagend creatief 

De uitdagende, creatieve leerling... 

is creatief, komt op voor eigen opvattingen, is competitief, heeft grote 
stemmingswisselingen, is eerlijk en direct 

Onderduikend 

De onderduikende leerling... 
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ontkent zijn of haar begaafdheid, vermijdt uitdaging, zoekt sociale 
acceptatie en wisselt in vriendschappen 

Risicoleerling 
(drop-out) 

De risicoleerling...De risicoleerling... 

is creatief, zoekt buitenschoolse uitdaging, isoleert zich zelf, verstoort, 
presteert gemiddeld of minder, bekritiseert zichzelf en anderen 

Dubbel bijzonder 

De dubbel bijzondere leerling... 

heeft kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen, werkt inconsistent, 
presteert gemiddeld of minder (mogelijk als gevolg van een onderliggend 

leerprobleem), verstoort en reageert af 

Zelfsturend 
autonoom 

De zelfsturende, autonome leerling... 

heeft goede sociale vaardigheden, werkt zelfstandig, ontwikkelt eigen 
doelen, werkt zonder bevestiging, is creatief, komt op voor eigen 

opvattingen en neemt risico 

Bronnen 

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

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

Zie voor uitgebreide uitwerkingen de literatuur of www.talentstimuleren.nl  
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Comenius Schaakclub 

Bijlage 2 
 

Betreft: Beschrijving in beleid meer- en 
hoogbegaafdheid 

Datum: September 2019 

  

Bijlage schaken op de Comeniusschool 

De Comeniusschool heeft een Schaakclub. De leerlingen die hieraan mogen deelnemen, krijgen een             
keer per week 45 minuten les. 

  

Waarom is schaken zo belangrijk voor meer- en hoogbegaafde kinderen? 

Schaken stimuleert de cognitieve, meta-cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen.           
Schaakles kan heel inspirerend zijn. Naast overdragen van kennis worden inzichten en vaardigheden             
ontwikkeld. Dat gebeurt het beste via uitdagend, gevarieerd en ontdekkend leren. Daarbij gaat het              
niet alleen om schaaktechniek maar ook om het ontwikkelen van zelfkennis en zelfmanagement van              
leerlingen. Bij het onderwijs zijn het stellen van vragen en dialogen belangrijk. De leerlingen krijgen               
zoveel mogelijk de gelegenheid 'co-author of their own upbringing' te zijn (naar Polgar). 

Gemotiveerde leerlingen hebben plezier in waar ze mee bezig zijn, ze leren dan beter en sneller.                
Daarbij passen gevarieerde lessen, waarin de leerlingen actief bezig zijn. 

Dat schaken een reeks (meta)cognitieve, sociale en emotionele effecten kan hebben, komt doordat             
het een spel is. Spelen is een beproefde manier van ontdekkend leren. Je onderzoekt, incasseert,               
zoekt mogelijkheden, gaat uitdagingen aan. Daarbij kun je je eigen denkstijl ontwikkelen. Je             
onderzoekt mogelijkheden en beperkingen en je weg daarin vinden is precies de essentie van              
schaken. Dat geldt voor alle kinderen, ook voor hoogbegaafde kinderen. 

Over de educatieve waarde van schaken is veel geschreven. Door schaakpromotors en            
wetenschappers. Leerlingen zouden er cognitief, sociaal en emotioneel wel bij varen. 
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Genoemd worden onder meer: 

  

Cognitief: 

Leren onderzoeken (wetenschappelijk denken, hypotheses toetsen), analyseren, studeren, redeneren         
(inductief en deductief), anticiperen, combineren, plannen maken, alternatieven afwegen,         
visualiseren, initiatieven nemen, risico's taxeren, experimenteren, beslissingen nemen, heuristieken         
(vuistregels) toepassen, patronen herkennen, omgaan met paradoxen, verwonderen, problematiseren         
(vraag achter vraag, is het wel zo), flexibel denken, brainstormen (divergent denken en vervolgens              
convergent), verifiëren, falsificeren, concentreren, focussen, ruimtelijk denken, intuïtie benutten,         
ideeën verwoorden, fantasie en verbeeldingskracht gebruiken, originele oplossingen zoeken, creatief          
denken, geheugen verbeteren en leren efficiënter en effectiever informatie verwerken. Doordat je zelf             
beslissingen neemt en initiatieven ontplooit, ontwikkel je zelfstandig denken. 

  

Sociaal: 

Door schaken leer je samenwerken, je verplaatsen in een ander en discussiëren. Je ontwikkelt              
respect voor je tegenstander. Het is een veilige manier om nieuwe mensen te leren kennen en                
contacten te ontwikkelen: het spel is heel feitelijk, maar je kunt gaandeweg op je eigen manier                
contacten met tegenstanders en trainingspartners opbouwen. Schaken kan ook het ontwikkelen van            
ambities stimuleren. Het biedt de mogelijkheid om via internet contacten te leggen met mensen over               
de hele wereld (sites bezoeken, internet schaken). 

 

Emotioneel: 

Schaken is bevorderlijk voor je zelfbeeld en zelfmanagement. Het vormt je karakter. Je krijgt              
succeservaringen doordat je nieuwe dingen leert. Je leert ook omgaan met frustraties (want het is               
soms moeilijk). Je ontwikkelt persoonlijke eigenschappen als geduld, verantwoordelijkheidsgevoel,         
incasseringsvermogen, concentreren, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline. Je leert relativeren: als         
je een partij verliest is het 0-1, maar als je drie dingen leert is het 3-0. Je krijgt plezier in onderzoeken                     
en leren. 

  

Hoe worden deze schaaklessen concreet vormgegeven op de Comeniusschool? 

De kinderen die in aanmerking komen voor de Schaakclub moeten hiervoor: 

o    gemotiveerd zijn, 

o    bereid zijn om er thuis mee aan de slag te gaan; er wordt iedere week huiswerk gegeven, 

o    lessen in de groep kunnen missen. 

De leerkracht bepaalt voor welke kinderen dit geldt. 
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De schaaklessen duren drie kwartier en worden gegeven door twee professionele vrijwillgers.  

Er zijn vier groepen/niveaus, die werken volgens de Stappenmethode: 

Er is een groep beginners (Groep 1). Deze groep bestaat uit kinderen die de regels nog moeten leren                  
en eenvoudige patronen gaan leren herkennen. De aanpak is spelenderwijs leren van de             
basisbegrippen. Deze kinderen beginnen met Stap 1. 

Groep 2 bestaat uit ‘beginners’ die leren om echte partijen te spelen en meer complexe combinaties                
te begrijpen en toe te passen. Daarnaast krijgen ze elementaire kennis over de fases in een                
schaakpartij. Deze kinderen zijn veelal bezig met Stap 2. Zodra zij het vermogen hebben om echte                
partijen te spelen met elementair inzicht, kunnen zij doorstromen naar de groep gevorderden. 

De groep gevorderden speelt met klok. Er komt daardoor wat meer druk bij kijken. Hoe ga je daarmee                  
om? Daarnaast is de lesstof weer wat moeilijker. Gelet op het niveauverschil (vooral het gevolg van                
ervaring en inzet) is deze groep in tweeën gedeeld. In de eerste groep gevorderden (groep 3) wordt                 
tijdens de les aandacht besteed aan openingen, het bedenken van (eenvoudige) plannen en basale              
eindspeltechniek. Inzicht in complexere patronen wordt steeds belangrijker en geoefend. Daarnaast is            
er tijdens de les ook ruimte om tegen elkaar te spelen. Dit gebeurt ook in de hoogste groep. 

In deze groep (groep 4) is de complexiteit van de leerstof nog weer wat hoger. Uit deze groep zal in                    
eerste instantie de jaarlijkse selectie plaatsvinden voor deelname aan het Schoolschaak           
Kampioenschap. Van deze kinderen wordt tijdens de les – gelet op de moeilijkheidsgraad - ook veel                
verwacht (ook qua houding/gedrag in de groep). Met welke Stappen de kinderen bezig zijn in groep 3                 
en 4, hangt af van wat er het vorige jaar behaald is qua examens. 

De vier groepen liggen in principe voor het hele jaar vast. Leerlingen kunnen eventueel wel               
doorstromen of terugstromen als blijkt dat de groep niet helemaal past bij het niveau en/of hun inzet.                 
Daarnaast kunnen (of moeten) kinderen ook stoppen als daar reden toe is. Dit kan alleen in overleg                 
met de leerkracht en de schaakcoördinator. Deelname aan de schaaklessen is in principe voor een               
heel schooljaar. Deelname is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Mocht het zo zijn dat het               
schaakniveau van een leerling stagneert, bijvoorbeeld als gevolg van te weinig inzet in of buiten de                
schaakles, dan geeft de schaakcoördinator Inger Parser een signaal af aan de leerkracht. De              
leerkracht gaat vervolgens het gesprek aan met de leerling en stelt diens ouders op de hoogte. 

De Schaakclub Comenius onderhoudt nauwe banden met de Schaakclub Zeist. We mogen materiaal              
lenen, een van onze schaakdocenten geeft ook les bij Schaakclub Zeist en er bestaat de mogelijkheid                
dat we mee doen met toernooien die door de Schaakclub georganiseerd worden. Aan het einde van                
het jaar doen de kinderen hun Stappenschaakexamen. Dit gebeurt onder het toeziend oog van een               
examinator van de Schaakclub Zeist. 

  

Verder: 

Schaken is gemakkelijk te leren, maar het is heel moeilijk om goed te spelen. Het spel heeft een                  
enorme rijkheid, zodat het voor elke schaker – kind én volwassene – voortdurend een nieuwe               
uitdaging biedt. Schaken is een spel met spannende en leuke elementen maar is eigenlijk nog veel                
meer dan dat. 
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Schaken is een denksport, kinderen kunnen door regelmatig te schaken hun denkvermogen            
ontwikkelen. Denk daarbij aan het bedenken en uitvoeren van een strategie, het maken van keuzes,               
het aanbrengen van focus en het leren om te concentreren. 

Naarmate het niveau toeneemt komen er ook andere elementen naar voren. Door het spelen met klok                
(in een team en/of tegen een onbekende tegenstander) is het mogelijk om de druk te vergroten. Door                 
regelmatig te spelen leren kinderen om te gaan met hun spanning, het onder tijdsdruk goede zetten                
spelen is best moeilijk. Deze vaardigheid kan op latere momenten (examens, werkdruk etc.) goed van               
pas komen. Vooral kinderen die op school minder vaak worden uitgedaagd kunnen hier veel baat bij                
hebben. 

Tenslotte biedt het schaken ook de mogelijkheid om te gaan met verliezen, want dat gaat               
onherroepelijk een keer gebeuren. 

  

Op school hebben we veel aandacht voor training. We willen graag dat kinderen die deelnemen               
vooruitgang boeken. Dit betekent ook dat de kinderen elke week huiswerk moeten maken in hun               
Stappenboekje. Belangrijk voor de les is uiteraard dat het Stappenboekje weer mee terug komt naar               
school voor de schaakles.  

  

Meer schaken? 

Behalve dat het leuk is, is veel spelen ook ontzettend belangrijk als een kind beter wil worden. Zoals                  
eigenlijk bij alles is ‘veel doen’ de sleutel om vorderingen te maken. Schaken hoeft zich uiteraard niet                 
te beperken tot de schooltraining. 

  

Er zijn veel meer mogelijkheden: 

1. Thuis schaken tegen een familielid of tegen een vriendje of vriendinnetje 

Als ouder kun je tegen je kind spelen, ook als je kind al beter is (dan moet je wel tegen je verlies                      
kunnen:-)). Ook dan kan je kind zijn vaardigheden oefenen. 

2. Organiseren/meedoen aan schaaktoernooien of spelen tegen andere scholen 

Ieder jaar is er het regionaal schoolschaakkampioenschap. In principe kunnen hier 2/3 teams aan              
deelnemen. We proberen ook of we eens deel kunnen nemen aan een echt schaaktoernooi of dat we                 
een keertje spelen tegen een andere school. Of dit lukt is onder andere afhankelijk van de                
mogelijkheid van ouders om daarbij te helpen. 

Een haalbare mogelijkheid is wellicht het organiseren van toernooitjes na schooltijd. Ook hierbij is het               
cruciaal dat ouders een handje helpen. 

3. Schaken op internet of bij Schaakclub Zeist 
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Er zijn goede mogelijkheden om potjes te schaken op internet. Er zijn diverse sites of (gratis) apps die                  
veel mogelijkheden bieden. Ook is het mogelijk lid te worden bij schaakclub Zeist (op de               
dinsdagavond wordt daar geschaakt). 

  

Wat verwachten wij van de kinderen die mee doen aan de schaaklessen? 

Er zijn twee voorwaarden: 

Ten eerste verwachten wij dat de kinderen tijdens de les gemotiveerd zijn en actief meedoen. 

Ten tweede verwachten wij dat kinderen wekelijks oefenen (gemiddeld een uur per week). Op deze               
wijze kunnen kinderen allemaal goede vooruitgang boeken in eigen tempo. 

Aan het eind van het jaar, doen de kinderen een officieel schaakexamen in de Stap waar ze dat jaar                   
aan gewerkt hebben. 

Mocht het zo zijn dat blijkt dat een leerling geen vooruitgang boekt en/of veel negatieve aandacht                
vraagt tijdens de les dan zal dat kenbaar gemaakt worden. Indien er ondanks signalering en               
bespreking geen vooruitgang is dan adviseren wij om te stoppen. 

De schaaktrainingen worden verzorgd door Anton Visser en Jorn Brouwer. Zij doen dit vrijwillig. Aan               
het begin van het schooljaar is er een informatiemoment voor ouders over het schaken op school                
tijdens de Startbijeenkomsten.  
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Bijlage 3 

 

De Versnellingswenselijkheidslijst is te downloaden via: 

http://hoog-begaafdheid.nl/download/versnellingswenselijkheidslijst-cbo-nijmegen/ 
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