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Alle openbare basisscholen van stichting Archipel (Zutphen, Brummen, Voorst) participeerden van 2009 tot en met 2011 in het project ‘Excellentie’.  
Personeel werd geschoold in het ‘inzicht krijgen in’ en werd getraind in het ‘inspelen op’ de onderwijsbehoeften van excellente leerlingen. Een definitie die veel breder is 
dan ‘hoogbegaafde’ leerlingen. Het betreft, binnen de visie van stichting wat Archipel, de kinderen met een significante ontwikkelingsvoorspong op één of meerdere 
gebieden. Kinderen voor wie extra uitdaging noodzaak is, die het nodig hebben dat leerkrachten erkennen dat ‘meer van hetzelfde’ hen eerder laat onderpresteren dan dat 
het de capaciteiten van deze kinderen aanspreekt. Aan de specifieke behoeften van deze kinderen wordt tegemoet gekomen door de leerstof en schoolse activiteiten te 
verbreden en verdiepen.  
Een ‘nulmeting’ in 2009 en een ‘eindmeting’ begin 2012 leert, dat de Archipelscholen op de verschillende onderdelen goede resultaten hebben geboekt. Startend bij het 
kunnen signaleren en vaststellen van onderwijsbehoeften en het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen in het onderwijs. Scholen leggen de focus daar waar dat 
voor hun kinderen nodig is. Versnellen, compacten van de leerstof (een deel van de herhaling laten vervallen), activiteiten binnen de reguliere klas en/of juist verrijken 
binnen een plusklas. Borging van beleid door het opstellen van een schooleigen protocol, voortdurend evalueren en bijstellen, ‘doen we de goede dingen goed’ voor deze 
kinderen? 
 
Wat heeft dit voor de kinderen opgeleverd? 
Een impressie: Al in de kleutergroepen worden reguliere (ontwikkeling)materialen en activiteiten aangepast ingezet voor het onderwijs aan kleuters die al bovengemiddeld 
‘vaardig’ blijken te zijn. Als een puzzel ‘kinderspel’ voor je is, kan het maken van drie puzzels door elkaar heen waarvan de stukjes gehusseld zijn toch een hele klus zijn. 
Daar waar het ene kind geniet van het luisteren naar een verhaal, wordt een ander vooral uitgedaagd door het naspelen en inleven in de verschillende personages. In de 
bouwhoek maken kinderen zelf bouwtekeningen van hun werk, waardoor ook anderen het later na kunnen maken. 
In de midden- en bovenbouw groepen worden de mogelijkheden binnen bestaande methodes optimaal benut, opdrachten aangepast aan het niveau van het kind. Op 
diverse scholen worden aanvullende materialen en opdrachten ingezet; kinderen die met minder oefenstof toekunnen kri jgen (verplicht) alternatieve opdrachten. De 
instructie van reguliere lessen is gerichter; sommige kinderen hebben nou eenmaal aan een half woord genoeg, erken je deze kinderen daar niet in dan vervelen ze zich al 
snel. Buiten de reguliere ‘jaarklas’ brengen we de kinderen in contact met jongere en oudere schoolgenootjes, soms voor de periode van een project, soms het hele jaar 
door, al dan niet binnen een zogeheten ‘plusklas’. De kinderen verdiepen hun kennis van bepaalde onderwerpen binnen werkvormen die hen aanspreken. De één leert 
door te doen daar waar een ander juist graag de theorie induikt. Verdieping kan ook plaats vinden op het vlak van ‘leren leren’; hoe denk ik, hoe leer ik het prettigst? 
Kinderen voor wie goede resultaten lijken ‘aan te komen waaien’ ervaren wat het is om te moeten ‘werken’ om resultaat te behalen, zij verleggen hun grenzen. Het leren 
plannen van je werk en het leren samenwerken met kinderen die op een heel andere manier leren is hier een belangrijk onderdeel van. 
 
Iedere school is uniek in zijn ontwikkeling, de overeenkomsten zitten vooral in het goed in beeld hebben van de behoeften van de kinderen, in het voortdurend evalueren 
van het onderwijs. Stichting Archipel zorgt ervoor dat scholen hierin van en met elkaar leren door een netwerk actief te houden, door inhoudelijke ontmoetingen te 
organiseren voor personeelsleden van de verschillende scholen. Evenzo belangrijk is het evalueren met de kinderen. Doen we wat voor jou nodig is, wat ‘past’ jou?  
 
Het project is afgerond en heeft geresulteerd in een breed gedragen vervolg. Stichting Archipel is ‘pas net begonnen’ en ambieert -voor deze doelgroep net als voor alle 
kinderen binnen hun scholen- zo optimaal mogelijk passend onderwijs. Deze week worden de uitkomsten van het project gepresenteerd aan betrokken ouders. Tijdens 
deze avond (4 oktober) vervullen deze ouders als het aan Archipel ligt een belangrijke rol; hen wordt gevraagd hun ervaring te delen. Wat hebben de stappen die de 
stichting en –belangrijker- de school heeft genomen voor hun kind betekend? Welke vervolgstappen zien ouders als wenselijk of noodzakelijk? Een netwerk is pas dan 
‘lerend’ als alle betrokkenen hun inbreng hebben. Ouders, kinderen en school werken wat Archipel betreft zo dicht mogelijk bij elkaar. 


