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Voorwoord 
 

IJssel | Berkel is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs van 27 schoolbesturen met 102 scholen voor 

primair (speciaal) onderwijs in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Berkelland & Bronckhorst. 

Doel binnen de Koersnotitie Passend Onderwijs regio IJssel | Berkel is dat kinderen succesvol naar school gaan. 

Ieder kind heeft recht op kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Ontwikkelingsbehoeften van de kinderen staan 

centraal en de ondersteuning richt zich op wat kinderen optimaal nodig hebben om gezond en succesvol te 

kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen, in nauwe samenwerking en afstemming met de ouders. Doel 

is dat alle leerkrachten op elke school in 2017 gemotiveerd en vakbekwaam zijn in het omgaan met diversiteit 

tussen kinderen. Daarvoor is ook voor (hoog)begaafde kinderen een dekkend aanbod van onderwijs -

toegesneden op de behoeften en talenten van het kind - als adequate ondersteuning noodzakelijk, zoveel 

mogelijk op schoolniveau.  

 

Binnen de scholen van het SWV IJssel | Berkel is breed expertise aanwezig op het gebied van hoogbegaafdheid: 

van onderwijsaanpassingen binnen de groep, interne plusgroepen, tot specialistische onderwijsarrangementen. 

Onderwijscoaches zijn het eerste aanspreekpunt voor de scholen en helpen leerkrachten bij het afstemmen 

van hun didactische vaardigheden en de lesstof op speciale ondersteuningsbehoeftes van kinderen.  

De projectgroep is gevraagd, met alle betrokken stakeholders (waaronder ouders, onderwijscoaches, 

specialisten en scholen, inclusief SBO en SO cluster 4) en bottom-up: 

 aanwezige expertise, wensen en behoeften rondom Hoogbegaafdheid te inventariseren (fase 1); 

 een overkoepelende visie Hoogbegaafdheid SWV IJssel |Berkel te ontwikkelen  (fase 2).  

 

In deze rapportage informeren wij u over de resultaten van de brede inventarisatie, welke in het najaar van 

2015 plaatsgevonden heeft. 

 

 

Projectgroep Bijzonder Begaafd 

 

Alice Koekkoek 

Petra Maas  

Yolande Faber 

Alice Teunis 

Chantal Overbeek 

Maria Wielens 

Patty van Scherpenzeel - projectleider   
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1. Kinderen 

 

Deelnemers 

Ten Holtens Erve: 4  kinderen 

Vooruitwerklab: 2 kinderen 

Da Vinci Berkelland: 3 kinderen 

 

Doel 

Inventariseren en prioriteren van wensen en behoeften van hoogbegaafde kinderen zelf ten aanzien van 

passend onderwijs op de thema’s signaleren, onderwijsaanpassingen, peergroup ontmoetingen en begeleiding.  

 

Werkwijze 

Een open interview onder leiding van  een projectgroep lid  Hoogbegaafdheid, gaat in gesprek met kinderen 

over de vier onderstaande thema’s, in carrouselvorm.  

 

 Ten Holtens Erve Vooruitwerklab (VWL) Da Vinci Berkelland 

Signaleren: 

hoe kan het een 

leerkracht 

opvallen dat je 

sneller dan 

gemiddeld 

denkt? 

 

− Ik kon al lezen voor ik 

naar school ging 

− Ik word heel snel boos 

− Het gedrag 

− Ik voel me soms 

onbegrepen; dus 

doorvragen 

− Ik ben gevoelig voor 

prikkels: geluid, visueel 

− Als ik ruzie heb, komt het 

nare gevoel van mijn 

vorige school weer naar 

boven 

− Ik steek altijd mijn vinger 

op. Maar ik word vaak 

overgeslagen. 

− Ik vind veel dingen leuk 

− Ik vind samenwerken 

moeilijk 

− Ik kon al lezen 

− Ze moeten goed kijken 

naar ons. Als je gepest 

wordt of je bent altijd 

laatste, dan moet de 

leerkracht kijken wat er 

aan de hand is. 

− Bijzondere hobby’s en 

interesses die anders zijn 

dan bij andere kinderen 

− Nieuwsgierigheid naar 

nieuwe dingen 

− Als je ver vooruit bent 

  

Onderwijs-

aanpassingen: 

 

− Ik wil graag lastig werk 

anders is het te 

gemakkelijk 

− Ik vind leren uit boeken 

saai 

− Opdrachten uit het 

Vooruitwerklabboek vind 

ik interessant 

− Ik wil het graag zelf 

uitzoeken; niet zoveel 

uitleg 

− Samen werken 

 

− Moeilijker werk 

− Zelf op de computer 

werken (Acadin) 

− Minder sommen 

− Ik wil zelf kiezen 

− Ik moet vaak wachten in 

de klas 

− School is saai 

− Uitdaging bieden. Je laat 

me toch niet dingen 

doen die ik al kan! Ik kon 

al lezen en moest 

opnieuw beginnen. 

− Plusgroep is geen goed 

idee als je daarvoor eerst 

een hoge A moet halen. 

− Het is wel goed idee als 

dat niet hoeft en er leuke 

en leerzame dingen 

gedaan worden zoals 

proefjes en 

programmeren. 

− Ateliers met veel 

uitdagende workshops 
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(scheikunde, 

programmeertalen, 

filmpjes maken). We 

kunnen dan certificaten 

halen. 

− Speciale scholen want 

plusgroepen zijn niet 

genoeg 

− Grote projecten met veel 

onderdelen dan kun je 

telkens wat anders 

kiezen 

− Sneller naar groep 2/3 

want anders verveel je je 

Peergroup 

ontmoetingen 

 

− Atletiek 

− Iemand met dezelfde 

humor 

− Zabuki (Deventer) 

− Peers pakken dingen 

anders aan en hebben 

ander humor 

 

− In hogere groepen 

− Buitenschool: sport 

− Vooruitwerklab 

− Ik ga samen met iemand 

uit het VWL naar de 

middelbare school 

− Speelafspraken 

woensdag na het VWL 

− Op de Da Vinci komen 

we elkaar tegen 

− Vrienden vind ik overal 

bijv. 

sport/muziek/vakantie 

− Geen behoefte om 

buiten school nog andere 

kinderen te ontmoeten 

Begeleiding 

 

− Ik heb minder tijd nodig 

− De juf moet de kinderen 

willen begrijpen, 

belangrijker dan leren! 

− Doorvragen 

− De juf moet me zelf laten 

werken 

 

− Ik wil ook uitleg  

− Ik wil weten wanneer ik 

mijn werk moet 

inleveren 

− Ik wil dat de juf soms als 

eerste bij me komt en 

niet altijd als laatste 

− Ik wil graag met de juf in 

gesprek 

− Werken in ateliers en 

dan kunnen we kiezen 

wat ons interesseert 

− Met hogere 

groep/oudere kinderen 

meedoen 

− Begrijp me en luister 

naar me (verhaal van de 

cheetah). 

− Zelf laten ervaren en 

doen 

− Bij elkaar kunnen zitten 

in groepen 

− Rapportgesprekken 

samen met ons en waar 

onze ouders bij mogen 

zitten. Het gaat om ons 

(er worden vragen aan 

ons gesteld en papa en 

mama mogen luisteren). 

 

Conclusie 

Hoogbegaafde kinderen willen gehoord, gezien en erkend worden. Ze weten heel goed wat ze willen en wat ze 

nodig hebben. Vraag het hen zelf! 
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2. Ouders 

 

Deelnemers 

12 ouders van hoogbegaafde kinderen.  

 

Doel 

Inventariseren en prioriteren van wensen en behoeften van ouders ten aanzien van passend onderwijs voor 

hoogbegaafde kinderen op de thema’s signaleren, onderwijsaanpassingen, peergroup ontmoetingen en 

begeleiding.  

 

Werkwijze 

Ouderexpertmeeting Hoogbegaafdheid - 23 november 2015:  

Stap 1: Vier leden van de projectgroep Bijzonder Begaafd IJssel |Berkel, gaan in gesprek met ouders over de 

vier onderstaande thema’s, in carrouselvorm.  

Stap 2: Ouders geven prioritering aan per thema – 5 stickers per thema. Items met 6 of meer prioriteringen 

zijn, samen met de puzzels, opgenomen in de rapportage. 

 

Signaleren 

 

- Voldoende/ meer kennis en deskundigheid bij leerkrachten om te kunnen 

signaleren (13x) 

- Doorlopende leerlijnen/ plan na signaleren (9x) 

- Het gaat niet om etiket, maar om de ontwikkeling van talenten (6x) 

- Er moet bij het signaleren naar de ouders geluisterd worden (partnerschap) (6x) 

- Specialisten (deskundigen) die meekijken en meedenken (in de klas) (6x) 

Onderwijsaanpassingen 

 

Elk kind mag leren en zich ontwikkelen op zijn niveau en op zijn manier:  

- Aandacht voor divers aanbod (niet alleen cognitief) (15x) 

- Leren leren/metacognitieve vaardigheden (11x) 

- Psycho-educatie over het brein, bijvoorbeeld sociaal emotioneel/erkenning 

eigenheid (8x) 

- Aandacht mindset: fixed en growth (7x) 

- Leerkracht als coach (leerkrachthouding) (6x) 

Puzzels: project inhouden binnen bredere contexten 

Peergroup 

ontmoetingen 

- Plusklas (wat is definitie, wat mag ik als ouder verwachten) binnen een 

school/bestuur/gemeente, grootte is van belang (minimaal 15 tot 18 lln.) (16x) 

- Begaafdheid in breedste zin (talenten) (15x) 

- Continue doorlopende leerlijnen, samenwerken met VO en elkaars taal spreken 

(14x) 

- Specialisten binnen samenwerkingsverband (13x) 

Puzzels: niet alleen cognitie, samenwerken met alle kinderen, waar kun je peers vinden, 

eigenaarschap bij kinderen (monsterboekje).  

Begeleiding - Eisen stellen (controle) en doelen opstellen vastgelegd in een plan (11x) 

- Continue feedback (beoordelen), doorlopende leerlijn (10x) 

- Met de leerling praten en niet over de leerling ( driehoek,  school-ouder-leerling) 

(8x) 

- Leren leren en leren zelfstandig te werken (7x) 
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- Leerkracht nodig met specialistische kennis, inzicht, ervaringen, intervisie en 

bijscholing (7x) 

- Inzicht geven in ‘manier van denken’ (6x) 

Puzzels: voor sommige scholen een braakliggend terrein -zoektocht 

 

Conclusie 

Luister naar ouders, neem hun geprioriteerde wensen en behoeften als uitgangspunt mee in visie en beleid 

Hoogbegaafdheid. Vorm samen educatief partnerschap. 
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3. Scholen 

 

Deelnemers (n=89):  

Van de 95 reguliere basisscholen hebben 91 scholen hun inventarisatie aangeleverd, de respons is 96%. 

Hiervan hebben twee keer twee scholen hun inventarisatie gezamenlijk aangeleverd. Twee inventarisaties zijn 

onvolledig zijn ontvangen. Daarnaast heeft 1 SBO school de vragenlijst ingevuld.  

 

Doel 

Inventariseren stand van zaken binnen de scholen en binnen de besturen, als ook wensen en behoeften.  

 

Werkwijze  

De digitale inventarisatie heeft veelal en bij voorkeur plaatsgevonden tijdens een gesprek op school met 

directeur, ib-er en waar aanwezig de kartrekker hoogbegaafdheid samen met de onderwijscoach.  

 

 

3.1. Visie en draagvlak  
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Conclusie 

Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen is bij vrijwel alle scholen in beeld. Een derde van de scholen 

heeft hun visie verankerd in het schoolplan. Twee derde van de scholen geeft aan dat er voldoende draagvlak is 

om alle kinderen, inclusief (hoog)begaafde kinderen, onderwijs op maat te bieden. Op vrijwel alle andere 

scholen is dit draagvlak in ontwikkeling. 

82% van de scholen geeft aan dat Hoogbegaafdheid ook een actief speerpunt is binnen hun bestuur, waarvan 

bij 46% van de scholen dit speerpunt ook is gerealiseerd. 
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3.2. Kennis 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      

      

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            

            

         

Conclusie  

Om hoogbegaafde kinderen vroeg en adequaat te kunnen signaleren en zorg te dragen voor een doorlopende 

lijn,  is basiskennis bij alle teamleden gewenst. 27% van de scholen geeft aan dat er een teamscholing op dit 

gebied heeft plaatsgevonden, bij een kwart van de scholen is dit in ontwikkeling. Op 48% van de scholen is 

teamscholing op dit terrein niet aan de orde of niet haalbaar/bruikbaar. Op 21% van de scholen vindt 

regelmatig nascholing plaats op het gebied van (hoog)begaafdheid.  

Veel scholen geven aan specialistische kennis in huis te hebben, c.q. deze te ontwikkelen. Uit de toelichting 

blijkt dat hiertoe ook kortdurende cursussen zijn gerekend. Langdurende specialistische opleidingen waaronder 

ECHA, Novilo, Specialist begaafdheid, Master SEN met hb-specialisatie zien we in minder dan 20% terug. 
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Welke signaleringsinstrumenten worden gebruikt? 

 DHH 

 Sidi3 

 MHR 

 Bovenschools ontwikkelde groepsscreening 

 Cito LOVS 

 HGW cyclus / groepsbespreking 

 Observatie 

3.3. Signaleren 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

Herkennen = erkennen. Minder dan de helft van de scholen geeft aan duidelijk beleid en een vast protocol voor 

het screeningstraject te hebben gerealiseerd op basis van de HGW cyclus. Veel scholen zijn ‘in ontwikkeling‘. 

56% van de scholen maakt gebruik van een signaleringsinstrument. 
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3.4. Onderwijsaanpassingen in de klas 

 

 Gerealiseerd In 

ontwikkeling 

Niet haalbaar/ 

bruikbaar 

Niet aan de 

orde 

Versnellen 39% (35) 42% (37) 3% (3) 16% (14) 

Duidelijke afspraken over compacten 51% (45 42% (37) - 7% (6) 

Leerkrachten zijn op de hoogte van 

schoolbrede afspraken m.b.t. compacten 

leerstof 

51% (45) 40% (36) - 9% (8) 

Verrijking gebeurt niet “hapsnap”, maar 

o.b.v. structurele keuzes 

41% (36) 53% (47) - 6% (5) 

Doelen gesteld m.b.t. vaardigheden in 

verrijking. Deze zijn niet alleen inhoudelijk 

van aard (Spaans, verdiepend rekenen, 

filosofie ed.) maar ook op gebied van 

vaardigheden (zelfstandig werken, 

onderzoeken, presenteren, samenwerken 

etc.) 

25% (22) 57% (50) 2% (2) 16% (14) 

Differentiatie in de verrijking op inhoud en 

niveau. Hierbinnen ook differentiatie 

mogelijk op basis van interesse, talent en tijd 

34% (30) 44% (39) - 22% (39) 

Compacten is beschikbaar voor alle kinderen 

die aangeven dit te willen en er goede 

resultaten bij behalen, ongeacht diagnose. 

Leerkracht heeft alle materialen in 

voldoende mate in de klas beschikbaar en 

ervaart dit niet als extra belasting 

24% (21) 46% (40) 6% (5) 24% (21) 

Compacten en verrijken is een normaal en 

integraal deel van het lesprogramma. 

Verrijkend materiaal is geen aanleiding voor 

het kind om een buitenbeentje te zijn. De 

resultaten krijgen formeel (bijvoorbeeld op 

het rapport) en informeel (in de klas) een 

plaats 

41% (36) 46% (40) - 13% (11) 

Per leerjaar instructie op minimaal 3 

niveaus.  

83%  11% 3% 2% 

In de klas wordt het kind actief uitgedaagd 

overige tijd in verrijkende projecten te 

steken. Daarbij worden vooraf doelen 

gesteld (inhoudelijk of vaardigheid) 

22% (19) 57% (50) - 21% (18) 

Bewust werken met vragen op hogere 

denkniveaus (Bloom) 

9% (8) 54% (47) 3% (3) 33% (29) 

Werken met een portfolio 13% (11) 30% (26) - 57% (50) 

Feedbackgesprek op regelmatige basis (min. 

1x per maand) met het hoogbegaafde kind 

24% (21) 39% (34) 3% (3) 33% (29) 



 

 

 
Pagina 13 van 33   

 

 

 
 

Datum 10 januari 2016 

 

over het geboden onderwijsaanbod en over 

diens welbevinden op school 

Kindgesprekken met alle kinderen 30% (26) 55% (48) 3% (3) 11% (10) 

 

Conclusie 

Veel scholen geven aan in ontwikkeling te zijn op het gebied van compacten, verrijken en versnellen. Instructie 

op minimaal 3 niveaus hebben de meeste scholen gerealiseerd. 
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3.5. Onderwijsaanpassingen buiten de klas 

 

  Gerealiseerd In 

ontwikkeling 

Niet haalbaar/ 

bruikbaar 

Niet aan de 

orde 

Minimaal 2 dagdelen per maand worden de 

hoogbegaafde kinderen in een plusgroep 

specifiek op niveau begeleid 

54% (47) 7% (6) 7% (6) 33% (29) 

In de plusgroep wordt gewerkt m.b.v. een op 

de doelgroep afgestemd programma gericht 

op structurele ontwikkeling 

37% (32) 22% (19) 1% (1) 40% (35) 

Binnen de plusgroep wordt er specifiek met 

de kinderen gewerkt aan hun meta-

cognitieve vaardigheden zoals werkhouding, 

gedrag en strategieën. Hieraan wordt zowel 

groepsgewijs als individueel aandacht 

besteed en gereflecteerd 

32% (28) 25% (22) 1% (1) 41% (36) 

 

Conclusie 

Op meer dan de helft van de scholen zijn er onderwijsaanpassingen buiten de klas gerealiseerd. In ongeveer 

een derde van deze plusgroepen wordt gericht gewerkt m.b.v. een afgestemd programma en aan 

metacognitieve vaardigheden. 
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3.6. Eigenaarschap 

 

 
 

 

Conclusie  

Scholen zijn zelf eigenaar over de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en niet sterk afhankelijk van 

externen. 
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3.7. Communicatie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

            

            

Conclusie  

De begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen wordt binnen 72% van de scholen door leerkrachten en 

ouders als normaal ervaren. Het informeren en betrekken van ouders, kinderen en leerkrachten bij het 

begaafdenbeleid is op een flink deel van de scholen in ontwikkeling of niet aan de orde. 
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3.8. Evalueren en optimaliseren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

            

            

Conclusie  

Een groot deel van de scholen vindt dat het regelmatig  evalueren en het optimaliseren van het 

hoogbegaafdenbeleid nog in ontwikkeling is. Een minderheid van de scholen heeft dit naar eigen zeggen al 

gerealiseerd. 
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3.9. Waar hebben scholen behoefte aan? 

 

 
 

Conclusie   

Scholen hebben vooral behoefte aan professionalisering, good practices en uitwisseling van expertise met 

andere scholen binnen het thema Hoogbegaafdheid. 
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3.10. Ondersteuningsniveaus 

 

De volgende ondersteuningsniveaus kunnen onderscheiden worden: 

 Niveau 1: Algemene ondersteuning in de groep. 

Bij dit ondersteuningsniveau gaat het om het basisaanbod voor alle kinderen. Instructie door de 

groepsleerkracht, na de klassikale opdracht heeft het kind tijd over voor verrijkingsstof binnen de 

methode.  

 Niveau 2: Ondersteuning in de groep voor begaafde kinderen. 

De kinderen krijgen verkorte instructie en de oefenstof van basisvaardigheden wordt beperkt 

(compacten). Naast het reguliere aanbod wordt meer uitdagende leerstof aangeboden (verrijkingsstof 

buiten de methode). De kinderen werken zelfstandig en ontvangen regelmatig feedback op hun 

leerproces.  

 Niveau 3: Ondersteuning in de groep voor meer begaafde kinderen 

De kinderen krijgen verkorte instructie en de oefenstof basisvaardigheden wordt sterk gecompact. 

Naast het ingeperkte reguliere aanbod wordt tijd ingeruimd voor verrijking, verdieping of verbreding. 

Dit kan een onderwerp zijn, dat losstaat van de basisstof. De kinderen werken zelfstandig en 

ontvangen regelmatig feedback op hun leerproces en er worden duidelijke eisen aan hun werk 

gesteld. 

 Niveau 4: Ondersteuning buiten de groep voor hoogbegaafde kinderen 

Kinderen volgen op één of meerdere dagdelen van de week niet meer het standaard lesprogramma, 

maar gaan op de eigen school of elders aan de slag met projecten in bijvoorbeeld een plusklas.  

 Niveau 5: Ondersteuning buiten de reguliere basisschool voor hoogbegaafde kinderen 

Het gaat hierbij om hoogbegaafde kinderen, waarbij het lesprogramma van een reguliere basisschool 

onvoldoende aansluit bij hun ondersteuningsbehoefte. Vaak is er sprake van onderpresteren. Het kan 

gaan om een tijdelijk aanbod (CBO Vooruitwerklab) of om voltijds onderwijs (Da Vinci).  

 

Indeling door de scholen : 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

Conclusie  

Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen vallen onder ondersteuningsniveau 3, 4 of 5.  

37% van de scholen geeft aan dat ze zich op niveau 1 of 2 bevinden. 
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4. SBO en SO 

 

Deelnemers  

SBO Het Mozaïek (Archipel) – directeur, ib-er, orthopedagoog en onderwijscoach (vanuit SWV).  

SBO De Diekmaat (OPONOA) – directeur, twee ib’ers  en onderwijscoach (vanuit SWV).  

SO Klein Borculo (SOTOG) - adjunct directeur en onderwijscoach (vanuit SWV).  

 

Doel 

Inventarisatie expertise en mogelijkheden ondersteuning van het basisonderwijs op gebied van 

Hoogbegaafdheid.  

 

 SBO Het Mozaïek SBO De Diekmaat SO Klein Borculo 

Welke expertise 

hebben jullie, op 

deze school, met 

hoogbegaafde 

kinderen in de 

praktijk?  

 

Geen. Niet van toepassing.  

 

Weinig. De orthopedagoog 

heeft wel kennis/expertise, 

maar binnen deze doelgroep, 

op deze school, komen we HB 

weinig tegen. 

Eén van de leerkrachten is 

voor haar opleiding bezig met 

een onderzoek, waarbij er 

wordt gekeken wat er 

mogelijk is op het gebied van 

HB: misschien is het mogelijk 

om dit schooljaar 1 moment 

in de week een plusklas te 

realiseren. Middels het OPP 

gaat er dan worden gekeken 

welke overeenkomstige 

belemmerende factoren er 

zijn en welk overeenkomstig 

uitstroom profiel. Deze 

leerlingen kunnen dan 

misschien worden gekoppeld. 

Waarschijnlijk zal het hier om 

4 kinderen gaan. 

Hoeveel 

hoogbegaafde 

kinderen zitten er 

momenteel op 

jullie school? 

Hoeveel in totaal 

Momenteel geen, en in de 

afgelopen 8 jaar ook geen 

kinderen. 

 

Geen. Wel een paar kinderen 

met IQ van 120. Afgelopen 8 

jaar geen kinderen die 

hoogbegaafd zijn.  

 

Geen. Wel kinderen die voor 

een klein gedeelte van het 

intelligentieprofiel aan de 

‘eisen’ voldoen. Maar niet 

volgens het totaal IQ. (“maar 

is het dan nog wel HB?”) 
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de afgelopen 8 

jaar?
1
  

 

Naar verwachting 

was/is er bij deze 

kinderen sprake 

van co-morbiditeit.  

In welke vorm?
2
 

 

Niet van toepassing.   

 

Bij de ene leerling die bekend 

is was er co-morbiditeit  met 

ASS. 

 

In combinatie met dyslexie 

niet, ADHD ook niet. Er zijn op 

deze school ook weinig 

kinderen met een 

enkelvoudige 

gedragsproblematiek 

Is/ zijn er 

teamleden 

gespecialiseerd op 

Hoogbegaafdheid 

binnen uw team?  

Zo ja, wie en welke 

specialisatie?  

Niet van toepassing.  

In het verleden hebben 2 

teamleden aan de cursus 

Excellentie van Archipel 

deelgenomen (een  

onderwijsassistent en een 

leerkracht die hier niet 

meer werkzaam is).  

Niet aan de orde 1 teamlid, de orthopedagoog   

 

 

 

 

 

 

Wat zou uw school 

mogelijk aan zware 

ondersteuning voor 

deze doelgroep 

kunnen bieden aan 

andere 

basisscholen 

binnen ons SWV.  

 

Het Mozaïek heeft geen 

expertise op gebied van 

hoogbegaafdheid, maar 

wel in omgaan met 

kinderen met sociaal 

emotionele problemen. 

Mogelijk kunnen wij in de 

toekomst basisscholen 

ondersteunen voor 

hoogbegaafde kinderen 

met sociaal emotionele 

problemen. 

Wij denken dat er op dit 

moment geen mogelijkheden 

liggen. 

 

Wanneer het zal gaan om hb 

in combinatie met het stukje 

gedragsproblematiek, dan zou 

school eventuele ambulante 

ondersteuning kunnen 

bieden. Het zou dan om een 

leerkracht vanuit Klein 

Borculo kunnen gaan, die zich 

al enige tijd heeft kunnen 

specialiseren op dit gebied. 

 

School heeft zelf te weinig 

leerlingen om een plusklas te 

kunnen vullen. Het zou 

misschien wel wat zijn om een 

plusklas te kunnen vormen 

met kinderen uit het regulier 

die vanwege hun gedrag niet 

aan kunnen sluiten bij de 

plusklas op hun eigen school.  

Interessant zou dan de vraag 

zijn: Wat gebeurt er? Niet 

alleen op didactisch gebied, 

maar ook op het vlak waar ze 

minder goed in zijn? Groeien 

ze daar ook in?  

                                                        
1 Het kan hierbij gaan om kinderen waarbij het hoogbegaafdheid middels onderzoek is vastgesteld of kinderen 

waarbij school het vermoeden heeft dat er mogelijk sprake is van hoogbegaafdheid.  

2 Bijvoorbeeld hoogbegaafdheid in combinatie met gedragsproblematiek, dyslexie, adhd en/of asperger.  
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Aanvullende informatie / wensen  

 

SBO Het Mozaïek 

Wanneer (hoog) begaafde kinderen aangemeld worden willen wij een beroep kunnen doen op een expert en 

mochten er structureel meer kinderen worden aangemeld dan willen wij dezelfde opleiding als de andere 

Archipelscholen gaan volgen. En dat we met andere SBO-scholen kunnen uitwisselen.  

 

SO Klein Borculo 

 School heeft geen visie op het gebied van hoogbegaafdheid; er is wel draagvlak. 

 Signalering gebeurt middels het OPP, er is geen screeningstraject. 

 Verrijking gebeurt wel. In de groepen wordt er gewerkt op 3 verschillende niveaus waarvan de 

hoogste ook uitkomen in verdieping. Er is verrijking binnen de methode. Maar de leerlingen worden 

dan wel uitgedaagd om te kunnen gaan met zelfstandig werken en werkhouding. 

 Er wordt sporadisch verrijkt binnen de zaakvakken. Dan wordt er meer ingestoken op onderzoekend 

leren. 

 

School geeft aan het jammer te vinden dat haar leerlingen nergens aan kunnen sluiten. Zij voldoen niet aan de 

gevraagde IQ-norm en bovendien is het voor hen op gedragsmatig gebied lastig om aan te sluiten. Omgekeerd 

is het ook niet wenselijk om kinderen van andere scholen binnen te halen voor bijvoorbeeld een plusklas, eens 

per week. De afgelopen jaren zijn er 4 ‘laag-niveau-groepen’ ontstaan op deze school. De verwachting dat deze 

groepen in aantal toenemen, is hoger dan de verwachting dat er meer leerlingen komen die hoog- of 

meerbegaafd zijn. Toch staat school open om ook de mogelijkheden voor deze kinderen te onderzoeken. 

 

 

Conclusie  

Vooralsnog is er weinig tot geen expertise binnen SO en SBO op het gebied van hoogbegaafdheid. Mogelijke 

zware ondersteuning bij sociaal emotionele – en/of gedragsproblematieken zouden samen met SWV IJssel 

Berkel nader verkend kunnen worden. 
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5. Specialistische onderwijsarrangementen  
 

Deelnemers  
Ten Holtens Erve (PCBO Voorst): schoolleider, ib-er, leerkracht (tevens ECHA specialist) en onderwijscoach.  

Da Vinci Berkelland (OPONOA): coördinator.  

CBO Vooruitwerklab: 2 leerkrachten VWL (beide ECHA specialist in gifted education).  

 

Doel  

Inventarisatie expertise en mogelijkheden ondersteuning van het basisonderwijs op gebied van 

Hoogbegaafdheid.  

 

Korte beschrijving : wanneer gestart; door wie geïnitieerd; hoeveel hoogbegaafde kinderen dit schooljaar – 

indien van toepassing : in hoeveel groepen; hoeveel leerkrachten? 

Ten Holtens Erve 2009 plan om school te profileren op hb (30 kinderen), 2010/2011 echt gestart. 

Beleid hb sinds 2009, Eleonoor van Gerven
3
 is betrokken geweest en coördinator 

vanuit Plusklas Apeldoorn. Nu 75 kinderen, 4 combinatiegroepen, meer dan helft 

hoogbegaafde kinderen. Meting 2015 – 76 lln, 36 deelnemers Discovery 

programma (onderwijsaanpassingen) waarvan 17 gediagnosticeerd. Team 100% in 

stand voor hb. Veel instroom getraumatiseerde hb kinderen, vanuit andere 

scholen vanaf groep 5 t/m 8, met name jongens. Kinderen draaien eerst 14 dagen 

proef. Team beslist of kind mag blijven.  

25.000 euro extra gelden ontvangen vanuit IJssel |Berkel. Gelden zijn heel erg 

nodig voor deze school, bestemd voor opvang mogelijkheid voor risico leerlingen. 

Alternatief voor thuiszitters of SO (vb. klas 5/6 betreft dit 5 kinderen). Ten Holtens 

Erve is eigenlijk een VWL binnen een school.  

Da Vinci Berkelland Vanaf 2009. 2 jaar Leonardo
4
, ontevreden, daarna Tijl Koenderink

5
. Nu 3 groepen 

¾, 5/6 en 7/8. Totaal 42 lln. Allen gediagnosticeerd, IQ >125. Bij 50% sprake van co 

morbiditeit (gedrag, Asperger, dyslexie). Zitten momenteel gehuisvest binnen 

Kiezel & Kei. Willen toe naar hybride model. Ateliers samen met Kiezel en Kei 1 

middag per week, graag meer. Veel vieringen samen. Geen eigen bijdrage ouders.  

Gelden 25.000 euro van IJssel | Berkel gaan rechtsreeks naar OPONOA. Da Vinci 

Berkelland ontvangt geen extra budget. 

CBO Vooruitwerklab 

(VWL) 

Geïnitieerd in 2012 door het ‘oude’ samenwerkingsverband WSNS Zutphen naar 

aanleiding van vragen van ouders. Projectplan geschreven door Patty van 

Scherpenzeel. Opstarten en voorbereiding door de leerkrachten van het VWL 

vanaf 2013.  Expertise ingehuurd bij Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) - 

ITS Nijmegen, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De opzet en in de 

inhoud van het Vooruitwerklab is wetenschappelijk onderbouwd. Het theoretisch 

kader wordt gevormd door het model van Sternberg.  Na een succesvolle pilot in 

schooljaar 2013-2014 wordt het inmiddels voor het derde jaar ingezet. 

Kosten bedragen 35.000 euro per schooljaar.  

                                                        
3
 Slim! Educatief.  

4
 Voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.  

5
 Novilo.  
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Wat is geografisch jullie toeleveringsgebied? 

Ten Holtens Erve Heel breed:  Bathmen, Deventer, Apeldoorn, Epe, Heerde, Twello. Veel breder dan 

PCBO Voorst en breder dan regio IJssel | Berkel (namelijk ook uit SWV Apeldoorn 

en SWV Deventer).  

Da Vinci Berkelland Van oorsprong OPONOA, nu veel breder gebied. Eibergen, Neede, Beltrum, 

Hengevelde, Haaksbergen, Deventer, Arnhem, Zieuwent, Lichtenvoorde.  

Kinderen staan allemaal ingeschreven bij Kiezel en Kei.  

CBO Vooruitwerklab Het hele geografische gebeid van SWV IJssel |Berkel 

 

Wat zijn jullie visie / missie / uitgangspunten? 

Ten Holtens Erve Met ons speciale programma en de kleinschalige setting biedt de CBS Ten Holtens 

Erve in Nijbroek onderwijs op maat, óók voor begaafde kinderen. Begaafde 

kinderen, uit Nijbroek en regio, volgen met ontwikkelingsgelijken dagelijks 

onderwijs dat sterk afwijkt van het reguliere onderwijs en dat tegemoet komt aan 

hun specifieke behoeften naast de verplichte onderwijsinhouden. Zorg, aandacht 

en begeleiding zijn gegarandeerd: we werken met kleine groepen. 

  

’s Morgens zitten de kinderen in de gewone (kleine) combi- klas. Het lesaanbod 

wordt afgestemd op de behoeften, het niveau en de mogelijkheden van de 

leerling. Onder supervisie van de intern begeleidster wordt voor iedere leerling 

een individueel programma samengesteld. Een deel van de middag volgen de 

begaafde leerlingen, in een apart lokaal, hun eigen lesprogramma. Het 

lesprogramma vindt zijn basis in het motto ‘leren leren, leren denken en leren 

leven’. Door in te steken op de ‘kracht van het verschil’ is er ruimte voor het leren 

vanuit verschillende niveaus en verschillende kwaliteiten. Uitdaging en begeleiding 

zijn kernwoorden binnen ons onderwijs. 

Da Vinci Berkelland Missie: ‘Een talentrijke school voor hoogbegaafde leerlingen’.  

Da Vinci streeft ernaar om de leerlingen in een prettige schooltijd een breed, 

passend en uitdagend leeraanbod te geven. Dit doen we door extra begeleiding te 

bieden op het welzijn van leerlingen, op leervaardigheden, productiviteit van de 

leerling en door extra aandacht te besteden aan enerzijds het compacten van 

basisstof en anderzijds het verrijken middels verdieping op de basisleerstof en 

verbreding middels plusvakken. 

  

Visie: 

Da Vinci heeft een 9-tal speerpunten: 

− Structuur en zelfstandigheid 

− Groeperen van ontwikkelingsgelijken.  

− 8 Jaar basisschool 

− Uitdagend onderwijs 

− Top down lesgeven 

− Motivatie 

− Brede aandacht voor veelzijdige ontwikkeling 

− Leren leren 
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CBO Vooruitwerklab In het arrangement CBO VWL krijgen kinderen uit groep 5 t/m 8 uitdagende 

opdrachten voorgelegd en leer- en spelmaterialen aangeboden die passen bij hun 

ondersteuningsbehoeften. Het CBO VWL draagt bij aan het ontwikkelen van een 

positief realistisch zelfbeeld, samenwerkingsvaardigheden, het voorkomen en 

keren van het proces bij onderpresteren en het voorkomen van schooluitval. 

Kinderen krijgen de kans te groeien tot zelfsturende en autonome leerlingen 

(volgens Betts & Neihart, 2010). 

 

Het doel op schoolniveau is om handelingsvaardigheden van leerkrachten te 

versterken door: herkennen en erkennen van kinderen binnen de doelgroep aan 

de hand van de profielen van Betts en Neihart;  theoretische achtergronden van 

belemmerende factoren, de door Carol Dweck beschreven mindset; komen tot 

transfer van inzichten van specifieke ondersteuningsbehoeften naar 

onderwijsaanpassingen binnen de klas.  

Het arrangement bestaat voor kinderen uit tien dagdelen van 9.00 uur tot 12.30 

uur op de woensdagochtend, die om de week gepland worden; 

 

Welke specialistische expertise hebben jullie leerkrachten., ib-er, schoolleider? 

Ten Holtens Erve Leerkracht – ECHA specialist  

IB’er – ib opleiding en gedrag specialist 

Aantal leerkrachten Master SEN op Stichtingsniveau (deel niet meer werkzaam op 

school) 

Da Vinci Berkelland Alle leerkrachten Novilo opleiding basis, 2 bijna voorgezet afgerond.  

Coördinator passie voor zorgleerlingen, geen specialistische opleiding.  

CBO Vooruitwerklab Het arrangement CBO VWL wordt uitgevoerd door twee leerkrachten die ECHA 

gespecialiseerd zijn.  

 

Is er een externe deskundige / organisatie betrokken vanuit HB? Zo ja, wie? 

Ten Holtens Erve Nee, wel onderwijscoach vanuit SWV IJssel | Berkel en bij individuele trajecten 

Da Vinci Berkelland Novilo en onderwijscoach vanuit SWV.  

CBO Vooruitwerklab Signalering - ondersteuningsteam (vanuit HGW traject) 

Screening – CBO 

Intervisie - CBO 

 

Hoeveel hoogbegaafde kinderen hebben jullie tot nu toe ‘bediend’ vanaf start?  

Ten Holtens Erve Vanaf de start  in 2010 -2011 ongeveer 40 hoogbegaafde kinderen.  

Da Vinci Berkelland Vanaf de start zo’n 100 hoogbegaafde kinderen. 

CBO Vooruitwerklab 2013-2014 – 7 kinderen 

2014-2015 – 18 kinderen 

2015-2016 – 10 kinderen 

Totaal 35 hoogbegaafde kinderen 
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Hoe en door wie zijn deze hoogbegaafde kinderen gesignaleerd? 

Ten Holtens Erve Vooral door de ouders, soms door de scheidende school / leerkracht indien 

handelingsverlegen. Daarnaast IB’er i.s.m. SO Ambelt (4 kinderen) 

Da Vinci Berkelland Oorspronkelijk door basisschool, maar vooral door ouders. “Scholen kunnen nog 

niet bieden wat ons kind nodig heeft.” Daarnaast via speltherapeut.  

CBO Vooruitwerklab Leerlingen worden door scholen, op basis van handelingsverlegenheid, aangemeld 

voor het Vooruitwerklab. Dit impliceert dat op verwijzende scholen voldoende 

kennis en expertise aanwezig is om leerlingen van de doelgroep te herkennen. De 

vraag is of op alle aangesloten scholen binnen het samenwerkingsverband 

voldoende kennis en expertise aanwezig is om leerlingen te herkennen. 

 

Door wie worden jullie hoogbegaafde kinderen gediagnosticeerd? 

Ten Holtens Erve Sommige kinderen vooraf gediagnosticeerd. School hanteert een heel uitgebreid 

intakegesprek 

Da Vinci Berkelland Door externe orthopedagogen.  

CBO Vooruitwerklab De kinderen worden via de onderwijscoach/orthopedagoog aangemeld. Voor de 

screening worden afgenomen: 

- Drempeltest  

- Schoolvragenlijst  

- Aurora -A,C,P denken, Sternberg. 

- Gedragsvragenlijst (in ontwikkeling bij CBO) 

De resultaten van de screening worden besproken door de leerkrachten van het 

VWL samen met de orthopedagoog van het CBO. Op basis van deze bespreking 

wordt een advies gegeven betreffende de toekenning van het arrangement. 

 

Profielen Betts & Niehart: welke profielen zien jullie terug? Geef daarbij aan hoeveel van jullie kinderen  BIJ 

BINNENKOMST ongeveer binnen dit profiel past 

Ten Holtens Erve Huidige leerlingen 2015 – 2016  

vanaf groep 7: dubbel bijzonder - 6 

groep 6:onderduikend - 2 

dubbel bijzonder - 2 

risico lln - 3 

groep 5:dubbel bijzonder - 2 

risico lln - 2 

aangepast succesvol - 1 

groep 4:dubbel bijzonder - 3 

aangepast succesvol - 2 

risico lln - 1 

groep 3:risico lln - 1 

groep 2:dubbel bijzonder - 1 

groep 1:aangepast succesvol - 1 

Da Vinci Berkelland -  

CBO Vooruitwerklab Zelfsturend autonoom - 5 

Aangepast succesvol - 11 

Dubbel bijzonder - 2 
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Onderduikend - 6 

Risico leerling - 1 

Creatief uitdagend - 8 

Niet te duiden - 2 

 

En nadat deze kinderen voor een periode / tijd bij jullie zijn geweest? Geef daarbij aan hoeveel (%) van jullie 

kinderen  NA EEN PERIODE/TIJD ongeveer binnen dit profiel past? 

Ten Holtens Erve Onze uitstroom  

2010 -2011: aangepast succesvol - 1 

2011-2012: aangepast succesvol - 1 

2012-2013: zelfsturend autonoom - 1; onderduikend - 3; risico ll - 2 

2013-2014: aangepast succesvol - 3; dubbel bijzonder - 4 

2014-2015: aangepast succesvol - 3; dubbel bijzonder - 3 

2015-2016 : aangepast succesvol - 4; dubbel bijzonder - 2 

Da Vinci Berkelland - 

CBO Vooruitwerklab Het arrangement VWL is enerzijds gericht op een beweging naar de autonoom 

zelfsturende leerling en anderzijds op inzicht in denkstijl en mindset als het om de 

leerling gaat. 

 

Verlenen jullie ook extern ondersteuning op gebied van hoogbegaafdheid? Hoe en waar? 

Ten Holtens Erve Binnen PCBO Voorst – informatie verstrekken, heel veel bezoeken. Ib-er biedt 

incidenteel collegiale consultatie aan ib-ers van ander scholen binnen bestuur, 

bijvoorbeeld bij thuiszitter.  

Da Vinci Berkelland Bij Kiezel en Kei, daarnaast eigenlijk nog niet. Voorheen nog niet genoeg 

handvatten zelf, onzekerheid. Af en toe bijeenkomst ondersteuningsteam op 

andere scholen. Aantal vragen valt tegen. Nog te weinig kennis op scholen? 

CBO Vooruitwerklab Het arrangement bestaat verder uit kennisoverdracht naar scholen, gericht op de 

aangemelde leerling, maar ook op kennisoverdracht leerkracht en of team. Deze 

kennisoverdracht bestaat uit specifieke handvatten in het klassenmanagement en 

meer algemene kennis over de theorie van hoogbegaafdheid 

(signalering/onderpresteren, verrijking binnen de klas, mindset). 

 

Op welk vlak binnen HB ligt voornamelijk jullie expertise? 

Ten Holtens Erve Sociaal-emotioneel; inhoudelijk; didactisch; basisondersteuning heel goed voor 

elkaar; co-morbiditeit. M.a.w. : passend onderwijs per ll. voor deze doelgroep. 

Da Vinci Berkelland − Leerkrachten kijken heel goed naar het individuele kind en bieden 

gestructureerd maatwerk. 

− Co morbiditeit : hb en gedrag / Asperger / dyslexie.  

CBO Vooruitwerklab Onze expertise ligt na het observeren van de leerlingen in het VWL in het maken 

van de vertaalslag richting schoolbeleid en/of gewenst leerkracht gedrag 

(kennisoverdracht vanuit de theorie vertaalslag maken naar de praktijk).  Uniek 

aan onze  ervaring is dat het theoretisch kader gekoppeld is aan een ruime 

praktijkervaring met deze doelgroep; hierdoor verstaan wij de taal van alle 

betrokken partijen (ouders, directie, ib-er, leerkracht, overige experts). 
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Zouden jullie je expertise ook breder willen inzetten binnen regio SWV IJssel Berkel? Zo ja, hoe? 

Randvoorwaarden? 

Ten Holtens Erve Ja, echter wel zo dat het de school niet teveel tijd kost. Moeten zichzelf bewaken!  

Da Vinci Berkelland − Deur staat open voor ib-ers van andere scholen. Echter niet teveel: beter 

reguleren vanuit Da Vinci 4/5 keer per jaar op bepaalde dag 

− Presenteren op bijeenkomst 

− Weet niet of we al zover zijn om ambulante begeleiding te bieden elders. 

CBO Vooruitwerklab De ideale toekomstige situatie voor het arrangement VWL is dat de kinderen die 

thuis dreigen te komen zitten (drop-out en risico leerlingen) aangemeld worden en 

dat kinderen met andere profielen bediend kunnen worden door 

onderwijsaanpassingen op school of op stichtingsniveaus (plusklassen). Dit 

impliceert kennisoverdracht richting de onderwijscoaches en de scholen 

(besturen) door het inzetten van experts op het gebied van hoogbegaafdheid 

(ECHA, Novilo).  

 

Willen en kunnen jullie bijdragen aan het delen van expertise middels scholing / informatiebijeenkomsten / 

onderwijs cafés? Zo ja, voor welke doelgroep: onderwijscoaches; schoolteams; leerkrachten bij open 

inschrijvingen; ouders; kinderen? 

Ten Holtens Erve − Ondersteuning aan basisscholen – preventief 

− Open houding, praktische tips, aansluiting, afstemming, pedagogisch klimaat, 

klassenmanagement: gesprek, observaties, co-teaching, houding, mindset, 

angst 

− Good practice! 

− Koppeling tussen theorie en praktijk 

− Idee: professionele filmpjes laten maken met interview en feedback 

Da Vinci Berkelland Ja leuk!  

− Op teamvergadering presenteren/ item.  

− Ouders (hebben zelf thema-avond, informatieavond en open dag jaarlijks) 

CBO Vooruitwerklab Ja, voor elke doelgroep. Wij willen graag onze expertise delen in een bredere 

setting, door het geven van workshops 

 

Welke wensen / behoeften hebben jullie zelf op gebied van hoogbegaafdheid? 

Ten Holtens Erve − Bijhouden kennis team 

− Nog te weinig expertise in onderbouw. Focus insteken op preventie, vooral in 

onderbouw 

− Extra handen (letterlijk) bij klassenmanagement. Te weinig handen/uren voor 

zij-instroom. Dat zou hier echt helpend zijn i.v.m. zoveel individuele 

problemen. Meer preventief kunnen werken  

− Afstemming doorgaande lijn po-vo 

− Delen expertise met ontwikkelingsgelijken op schoolniveau 

(begaafdheidsprofielschool?) 

Da Vinci Berkelland − Bij individuele vragen ondersteunt onderwijscoach vanuit SWV.  

− Delen / uitwisselen ervaringen met andere fulltime HB scholen. Behoefte aan 

netwerk dichter bij huis (gaat via Novilo) 

CBO Vooruitwerklab − Meer uren om kennis en ervaring te verdelen (kenniskring, scholing, 
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workshops), zodat wij onze kennis met alle hierboven genoemde doelgroepen 

kunnen delen.  

− Wij stellen voor om jaarlijks een aantal avonden te organiseren waarbij 

peergroup ontmoetingen het doel zijn, zoals bij de ouderexpertgroep binnen 

dit project.  

− Daarnaast ook de peergroup ontmoetingen van de leerlingen uit het VWL. 

 

Conclusie  

De qua opzet en doelstellingen verschillende specialistische onderwijsarrangementen dragen sterk bij aan het 

optimaliseren van onderwijsaanpassingen en welbevinden van hun hoogbegaafde leerlingen. Onderlinge 

uitwisseling van expertise en samenwerking (waar gewenst) zou versterking en synergie kunnen opleveren. 

Uitwisseling van expertise met teams, onderwijscoaches, ouders etc. wordt omarmd, maar tegelijkertijd geven 

betrokkenen aan te moeten waken voor een te grote belasting. 
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6. SWV IJssel Berkel intern 

 

Deelnemers 

18 onderwijscoaches, orthopedagogen en 2 specialisten hoogbegaafdheid   

 

Doel 

Inventariseren expertise, verbondenheid en wensen/ behoeften op gebied van hoogbegaafdheid.  

 

Werkwijze  

Digitale inventarisatie oktober/november 2015.  

 

Expertise op gebied van HB enigszins expertise 67% 

ruime expertise 25% 

geen expertise 8 % 

Expertise opgedaan (meer 

antwoorden mogelijk) 

binnen huidige werkzaamheden 77% 

vanuit vorige werkzaamheden 64% 

privé 41% 

Hoe voel je je verbonden met 

(hoog)begaafde kinderen? 

sterk verbonden 58% 

enigszins verbonden 38% 

niet verbonden 4% 

Specialistische opleidingen 

gevolgd op terrein van HB? 

ja 33%. 

nee 67% 

 

Onderwijscoaches 

- ECHA 3 modules 

- Pabo scriptie / onderzoek HB (midden jaren ’90) o.l.v. hb specialist 

IJsselgroep. Voorgedragen voor IJssellandprijs. Bijhouden landelijke 

ontwikkelingen. 

Orthopedagogen  

- Veel gelezen, landelijke ontwikkelingen gevolgd , meerdere trajecten 

gedaan in diagnostisering en begeleiding van hb kinderen, nascholing op 

hb executieve functies en twice exceptionals 

- Orthopedagogiek en nascholing, bijhouden vakliteratuur 

- UvA pedagogische wetenschappen 2007 

Specialisten / lid expertiseteam 

- ECHA volledige specialisatie (2 personen) 

- Module HB in opleiding Gedragsspecialist 2015 

Deelname aan studiedagen, 

conferenties etc. op terrein van 

HB? 

ja 57% 

nee 43% 

 

SLO 

TalentStimuleren.nl 

Zelf workshops gegeven 

Deelgenomen aan HB café 



 

 

 
Pagina 31 van 33   

 

 

 
 

Datum 10 januari 2016 

 

Novilo (Tijl Koenderink) 

Contact gezocht met hb experts en van hen geleerd 

Workshops gevolgd 

Presentaties via internet 

Eleonoor van Gerven 

Boeken gelezen 

Teamcursus Archipel 

Cursus Ambelt Academie 

Behoefte aan interne scholing 

HB? 

ja 83% 

nee 17% 

Welke thema’s? 

 

Modellen HB   28% 

Signaleren en diagnosticeren 72% 

Onderpresteren   61% 

Onderwijsaanpassingen  78% 

Taxonomie van Bloom  44% 

Mindset    44% 

Begeleiding   72% 

 

Conclusie  

De interne betrokkenheid van onderwijscoaches en specialisten bij de doelgroep hoogbegaafde kinderen is 

groot. 2 specialisten op gebied van hoogbegaafdheid, 3 onderwijscoaches met specialisaties op dit terrein en 

een orthopedagoog met passie voor de doelgroep vormen samen een sterk expertise fundament. 
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7. Eindconclusie 

 

De conclusies uit de rapportage op een rij: 

 Hoogbegaafde kinderen willen gehoord, gezien en erkend worden. Ze weten heel goed wat ze willen 

en wat ze nodig hebben. Vraag het hen zelf! 

 Luister naar ouders, neem hun geprioriteerde wensen en behoeften als uitgangspunt mee in visie en 

beleid Hoogbegaafdheid. Vorm samen educatief partnerschap. 

 Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen is bij vrijwel alle scholen in beeld. Een derde van de 

scholen heeft hun visie verankerd in het schoolplan. Twee derde van de scholen geeft aan dat er 

voldoende draagvlak is om alle kinderen, inclusief (hoog)begaafde kinderen, onderwijs op maat te 

bieden. Op vrijwel alle andere scholen is draagvlak in ontwikkeling. 

82% van de scholen geeft aan dat Hoogbegaafdheid ook een actief speerpunt is binnen hun bestuur, 

waarvan bij 46% van de scholen dit speerpunt ook is gerealiseerd. 

 Om hoogbegaafde leerlingen vroeg en adequaat te kunnen signaleren en zorg te dragen voor een 

doorlopende lijn,  is basiskennis bij alle teamleden gewenst. 27% van de scholen geven aan dat er een 

teamscholing op dit gebied heeft plaatsgevonden, bij een kwart van de scholen is dit in ontwikkeling. 

Op 48% van de scholen is teamscholing op dit terrein niet aan de orde of niet haalbaar/bruikbaar. Op 

21% van de scholen vindt regelmatig nascholing plaats op gebied van (hoog)begaafdheid.  

 Veel scholen geven aan specialistische kennis in huis te hebben, c.q. deze te ontwikkelen. Uit de 

toelichting blijkt dat hiertoe ook kortdurende cursussen zijn gerekend. Langdurende specialistische 

opleidingen waaronder ECHA, Novilo, Specialist begaafdheid, Master SEN met hb-specialisatie zien we 

in minder dan 20% terug. 

 Herkennen = erkennen. Minder dan de helft van de scholen geeft aan duidelijk beleid en een vast 

protocol voor het screeningstraject te hebben gerealiseerd op basis van de HGW cyclus. Veel scholen 

zijn ‘in ontwikkeling‘. 56% van de scholen maakt gebruik van een signaleringsinstrument. 

 Veel scholen geven aan in ontwikkeling te zijn op het gebied van compacten, verrijken en versnellen. 

Instructie op 3 niveaus hebben de meeste scholen gerealiseerd. 

 Op meer dan de helft van de scholen zijn er onderwijsaanpassingen buiten de klas gerealiseerd. In 

ongeveer een derde van deze plusgroepen wordt gericht gewerkt m.b.v. een afgestemd programma 

en aan metacognitieve vaardigheden. 

 Scholen zijn zelf eigenaar over de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en niet sterk afhankelijk van 

externen. 

 De begeleiding van meer- en hoogbegaafde wordt binnen 72% van de scholen door leerkrachten en 

ouders als normaal ervaren. Het informeren en betrekken van ouders, kinderen en leerkrachten bij het 

begaafdenbeleid is op een flink deel van de scholen in ontwikkeling of niet aan de orde. 

 Een groot deel van de scholen vindt dat het regelmatig  evalueren en het optimaliseren van het 

hoogbegaafdenbeleid nog in ontwikkeling is. Een minderheid van de scholen heeft dit naar eigen 

zeggen al gerealiseerd. 

 Scholen hebben vooral behoefte aan professionalisering, good practices en uitwisseling van expertise 

met andere scholen binnen het thema Hoogbegaafdheid  

 Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen vallen onder ondersteuningsniveau 3, 4 of 5. 37% van 

de scholen geeft aan dat ze zich op niveau 1 of 2 bevinden. 
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 Vooralsnog is er weinig tot geen expertise binnen SO en SBO op gebied van hoogbegaafdheid. 

Mogelijke zware ondersteuning bij sociaal emotionele – en/of gedragsproblematieken zouden samen 

met SWV IJssel Berkel nader verkend kunnen worden. 

 De qua opzet en doelstellingen verschillende specialistische onderwijsarrangementen dragen sterk bij 

aan het optimaliseren van onderwijsaanpassingen en welbevinden van hun hoogbegaafde leerlingen. 

Onderlinge uitwisseling van expertise en samenwerking (waar gewenst) zou versterking en synergie 

kunnen opleveren. 

Uitwisseling van expertise met teams, onderwijscoaches, ouders etc. wordt omarmd, maar 

tegelijkertijd geven betrokkenen aan te moeten waken voor een te grote belasting. 

 De interne betrokkenheid van onderwijscoaches en specialisten bij de doelgroep hoogbegaafde 

kinderen is groot. 2 specialisten op gebied van hoogbegaafdheid, 3 onderwijscoaches met 

specialisaties op dit terrein en een orthopedagoog met passie voor de doelgroep vormen samen een 

sterk expertise fundament. 

 

Binnen de scholen van regio van SWV IJssel Berkel zijn mooie voorbeelden van good practice te vinden op 

gebied van passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Veel scholen zijn echter nog in ontwikkeling. 

Daarvoor is vooral tijd en investering in kennis nodig. Continuering van specialistische 

onderwijsarrangementen is voorlopig van belang. Delen van expertise binnen de regio, door scholen, 

specialisten en specialistische onderwijsarrangementen, is daarbij zeer wenselijk. Het SO en SBO kan 

vooralsnog geen zware ondersteuning bieden op gebied van hoogbegaafdheid, mogelijk wel bij sociaal 

emotionele – en /of gedragsproblematieken. 

 


