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1. Inleiding 
 
We zien op school leerlingen die bovengemiddeld presteren. We willen deze plusleerlingen een 
plek geven waar ze zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten, een aanbod krijgen waarmee ze 
uitgedaagd worden en leren leren en leren denken. 
 
Visie 
De Christoffel gaat uit van een uitdagende leeromgeving met voldoende materialen en de methode 
als leidraad. Dat betekent dat de leerkracht de leerlijnen en compacting manieren uit de methodes 
kent om dit gedifferentieerd in te zetten voor de plusleerlingen. 
Op de Christoffel heerst een veilig pedagogisch klimaat. Het begeleiden van plusleerlingen vindt in 
de klas plaats met de eigen leerkracht als begeleider en coach. 
Op de Christoffel moeten kinderen zich breed kunnen ontwikkelen: cognitief, sociaal-emotioneel, 
creatief, muzisch, motorisch. Op de Christoffel werken we volgens het systeem van 
gedifferentieerde instructie dat zorgt voor onderwijs dat past bij de behoefte van kinderen 
(adaptief). 
 
Er is voldoende draagvlak in het team en bij de directie om onderwijs op maat te bieden aan 
plusleerlingen. Het team heeft in 2010 en 2011 studiedagen gevolgd over hoogbegaafdheid. De 
leerkrachten hebben meer inzicht en kennis gekregen over de zes typen meerbegaafde leerlingen 
door de overzichten met kenmerken en suggesties voor het begeleiden. De zes typen zijn: de 
succesvolle leerling, de zelfstandige leerling, de drop-out, de uitdagende leerling, de 
onderduikende leerling, en de leerling met leer- en/of gedragsproblemen. Het is noodzakelijk om 
deze kinderen zo vroeg en goed mogelijk te signaleren om de juiste afstemming te hebben op de 
onderwijsbehoeften. 
Van nieuwe leerkrachten wordt verwacht dat zij over voldoende basiskennis beschikken van 
hoogbegaafdheid, signaleren van kenmerken en het begeleiden van meerbegaafde leerlingen. 
Leerkrachten die zich hierin willen verdiepen kunnen terecht bij de LB’er. 
 
Op de Christoffel hebben we besloten de opvang van de plusleerlingen binnen de groep plaats te 
laten vinden. Dat past beter binnen de visie van onze school. 
Het belangrijkste van begeleiding binnen de groep is dat de groepsleerkracht eindverantwoordelijk 
blijft. Hij/zij heeft een stimulerende en motiverende rol, volgt de leerling en geeft feedback op het 
handelen en de resultaten. Tegelijkertijd breiden we de expertise van het hele team uit en dit zorgt 
ervoor dat we ook op dit punt een doorgaande lijn binnen de gehele school tot stand kunnen 
brengen. Bovendien is het voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind beter dat ze deel 
uitmaakt van een heterogene setting, net als de samenleving. 
 
De Christoffel wil de inspanningen voor deze plusleerlingen vastleggen in dit document. Dit is niet 
bedoeld als beleidsstuk maar gebaseerd op de praktijk in de school. Hopelijk verduidelijkt dit 
document hoe te handelen ten opzichte van de plusleerlingen. Het praktijkgedeelte wordt vooraf 
gegaan door een stukje theorie over hoogbegaafdheid. In de groep plusleerlingen op de Christoffel 
zitten hoogbegaafde kinderen, maar niet iedere plusleerling is gediagnosticeerd hoogbegaafd.  
 
Een paar keer per jaar komt in het Christoffeltje een stukje over het beleid. Het beleidsplan wordt 
op de website geplaatst. Eens in de 3 of 4 jaar komt er een thema-avond over plusleerlingen 
waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. 
 
Dit is een werkdocument en wordt ieder jaar zo nodig aangepast en is onderdeel van het 
ondersteuningsplan. In het belang van de leerlingen en het begaafdenonderwijs binnen onze 
school moet duidelijk zijn waar de verantwoordelijkheid ligt ten aanzien van: 
. het beleid: directie, LB en IB 
. de uitvoering en de zorg voor de leerling: leerkrachten, LB en IB 
. de communicatie: LB, IB, leerkrachten en directie 
 
Marie Martosoewondo,coördinator plusleerlingen 
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2.  Theorie hoogbegaafdheid 
 
2.1. IQ 
Technisch gezien is een hoogbegaafd kind een leerling die hoog scoort op een intelligentietest of 
op schoolprestaties. De WISC III 2002 NL test (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised 
for the Netherlands) stamt uit 2002 (revisie in 2004) en wordt gebruikt om de intelligentie te testen 
van kinderen tussen de 6 en 16 jaar.  
Voor jonge kinderen vanaf 2;6 jaar tot 7;11 jaar kan gekozen worden voor de WPPSI-III-NL 
(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence –Third Edition) om cognitieve vaardigheden 
te meten.  
 
Een intelligentiequotiënt (IQ) van rond de 100 wordt als gemiddeld gezien. De helft van de 
Nederlanders heeft een IQ dat ligt tussen de 90 en de 110. De rest zit daar boven of beneden. Het 
IQ is samengesteld uit twee onderdelen: het verbale IQ bestaat uit de taalvaardigheden (spreken, 
luisteren en taal) en het performale IQ meet de visueel-ruimtelijke vaardigheden.  
 

 
 
Figuur 1: De indeling van IQ-waarden volgens Wechsler (2002) 
 
 
2.2. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 
Bij kleuters is nog te weinig gesignaleerd, doordat ze nog maar kort deelnemen aan het 
onderwijsproces. En intelligentie is pas met enige betrouwbaarheid te meten vanaf de leeftijd van 6 
jaar. Om deze redenen praten we tegenwoordig van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong  
(Kruiff, de, 2007). Een voorsprong op leeftijdgenoten kan van tijdelijke aard zijn en de kleuter  
kan deze weer kwijtraken. Bij enkele kleuters blijft de ontwikkelingsvoorsprong bestaan.  
Dat zijn dan vaak de kinderen die hoogbegaafd blijken te zijn. 
In bijlage 1 is een lijst opgenomen met mogelijke kenmerken van kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong. 
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2.3 Visie hoogbegaafdheid 
De visie waarin hoogbegaafdheid alléén een kwestie is van een hoog IQ wordt tegenwoordig niet 
meer gedeeld. De Amerikaan Lewis Terman begon in 1925 met een longitudinaal onderzoek 
waarbij hij wilde aantonen dat een hoog IQ kon zorgen voor succes. Resultaten van dat onderzoek 
hebben aangetoond dat begaafdheid niet automatisch leidt tot uitzonderlijke prestaties. 
 
Howard Gardner (1983) definieert intelligentie als: vaardigheden om problemen op te lossen, 
nieuwe problemen te onderkennen of te creëren en waardevolle producten te vervaardigen in een 
cultureel maatschappelijke context. Hij onderscheidt maar liefst 10 soorten intelligenties (1999): 
muzikaal, verbaal, logisch-wiskundig, ruimtelijk, lichamelijk-kinetisch, existentiële, naturalistische, 
intra- en interpersoonlijke, en spirituele intelligentie. De meervoudige intelligentie (MI) geeft niet 
aan “hoe intelligent ben je?”maar “hoe ben je intelligent?”. 
 
Joseph Renzulli bracht in 1985 het triadischmodel naar voren waarin afgestapt werd van het 
enge begrip over hoogbegaafdheid, als zou het enkel over de intellectuele capaciteiten van een 
mens gaan. Hij stelt dat de basis voor hoogbegaafdheid wordt gevormd door drie factoren: 

• Hoge intellectuele vermogens: intelligentie die boven het gemiddelde ligt, vaak gemeten met 
een prestatie- of intelligentietest, meestal uitgedrukt met een intelligentiequotient (IQ). 

• Taakgerichtheid en volharding (motivatie): doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen. 
• Creatief vermogen: het vermogen om op een originele en vindingrijke wijze oplossingen voor 

problemen te bedenken. 
 

Frans Mönks (1985, 1995) heeft het model van Renzulli verder uitgebouwd door er deze 
omgevingsfactoren aan toe te voegen:  

• Thuis (gezin)  
• School (klas, aanpak) 
• Vrienden (ontwikkelingsgelijken, kameraden, vrienden)  
Zijn model gaat ervan uit dat alleen bij een gunstige samenwerking tussen individuele en sociaal-
culturele factoren hoogbegaafdheid tot uiting komt. 
Tegenwoordig zie je in dit model in plaats van hoge intellectuele capaciteiten ook bijzondere 
capaciteiten. Want als iemand goed is in zwemmen is hij hooggetalenteerd. 
 
 

 
 
 

Figuur 1: Meerfactorenmodel (Mönks, 1985) 
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Volgens Robert Sternberg (2002) is IQ een te algemeen begrip om het hele scala aan 
leermogelijkheden mee te bestrijken. Hij beschrijft in zijn Theory of Successfull intelligence 
intelligent gedrag op drie manieren:  

 voor het oplossen van problemen en de beoordeling van de kwaliteit van ideeën, is een analy-

tisch denkvermogen vereist.  

 Creatieve intelligentie is nodig om problemen en ideeën goed te kunnen formuleren.  

 Praktische intelligentie is vereist om ideeën en analyses elke dag op een doeltreffende wijze te 

kunnen gebruiken. 

 
Kurt Heller (2000) voegde een aantal zaken aan het begrip hoogbegaafdheid toe. Het 
multifactorenmodel van Heller neemt wat Renzulli en Mönks aanbrachten samen en voegt er de 
ideeën van Gardner aan toe. Heller beschrijft het samenspel tussen (niet-cognitieve) 
persoonlijkheidskenmerken (bovenaan in het model), begaafdheden (links), omgevingsfactoren 
(onderaan) en prestatiegebieden (rechts).  
Of deze begaafdheidsfactoren omgezet worden in prestaties, is afhankelijk van de omgevingsfac-
toren en de niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken.  
Heller geeft de omgevingsfactoren aan die een invloed uitoefenen op het al of niet leveren van uit-
zonderlijke prestaties. Hierin worden deze van Mönks’multifactorenmodel opgenomen en verder 
uitgebreid met ingrijpende levenservaringen.  
Heller vult het model aan met wat hij de niet-cognitieve persoonlijkheidsfactoren noemt. Hierin 
wordt de motivatie van Renzulli’s model ingevuld en nog verder uitgebreid met stressgevoeligheid, 
werk- en leerstrategieën, regulatievaardigheden en zelfvertrouwen/faalangst.  
 
 

 
Figuur 2: Multifactorenmodel (Heller, 1992, 2000) 

 
  



7 

 

Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) 
Het CBO van het Radboud Universiteit Nijmegen hanteert verschillende instrumenten om een kind 
te onderzoeken. Zo krijg je een totaalbeeld. Op school krijgen wij vaak alleen de resultaten van het 
WISC-onderzoek. De score geeft alleen het intelligentieniveau aan. Het zegt niets over creativiteit, 
beleving, doorzettingsvermogen en motivatie. De talige kant en cognitieve vaardigheden krijgen 
nadruk; wat weet je al en reproduceer dat maar. Een kind dat faalangstig en perfectionistisch is, 
zal niet hoog scoren. Dit zijn de onderzoeksinstrumenten die CBO gebruikt: 
-             WISC-III en Standard Raven 
-             Test for Creative Thinking –Drawing Production (TCT-DP) 
-             Sorteertaak 
-             SchoolVragenLijst (SVL) 
-             Competentie BelevingsSchaal voor Kinderen (CBSK) 
-             Prestatie-Motivatie Test voor kinderen (PMT-k 
-             Zinnenaanvullijst Curium (ZALC) 
-             Gedragsvragenlijst 
 
 
Op de Christoffel hanteren wij het model van Heller, omdat wij het samenspel onderschrij-
ven. Hiermee kan worden verklaard waarom sommige hoogbegaafden succes kunnen  
hebben en waarom het anderen niet lukt. 
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3.   Praktijk op de Christoffel 
 
3.1  Doelgroep en doelstelling 
Met de invoering van passend onderwijs willen we met dit beleidsplan tegemoet komen aan 
behoeften van: 

– kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, 
– de meer- en hoogbegaafde leerlingen, 
– ook aandacht voor onderpresteerders, 
– ook aandacht voor meerbegaafden op een gebied. 
 

Bij het vormgeven van onderwijs aan plusleerlingen worden verschillende doelen nagestreefd: 

– het behouden van een goede werkhouding 
– het uitbreiden van leer- en werkstrategieën (leren leren) en leren samen denken 
– het leren plannen van taken 
– het opbouwen van een realistisch zelfbeeld 
– het omgaan met frustraties en leren doorzetten 
– het voorkomen van aanpassingsgedrag en onderpresteren 
– het voorkomen van verveling en gedragsproblemen 
– het verdiepen van eigen competenties als begeleider van plusleerlingen. 
 
Bij het aanbieden van verrijkingsactiviteiten zijn de mogelijkheden, behoeften en interesses van 
leerlingen uitgangspunt voor het bieden van passend onderwijs, waarbij een doorgaande lijn 
geborgd is. Wij bieden een doorlopende lijn onder de volgende voorwaarden: 

– uitdagende leeromgeving met zinvol werk 
– veilige leeromgeving 
– vastgestelde tijden waar aan de activiteiten gewerkt kan worden 
– individuele aandacht voor het kind 
– controlemogelijkheden op het werk, zodat het zelfstandig werken als zinvol wordt ervaren 
– aandacht voor het sociaal-emotionele en eventuele ondersteuning 
– rapportage d.m.v. het Levelwerk-rapport 
 
3.2  Signalering 
 

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 
Signalering is de eerste stap in de begeleiding van (plus)leerlingen en is structureel onderdeel van 
het schoolbeleid. Signaleren heeft tot gevolg dat de leerling al in een vroeg stadium onderwijs 
aangeboden kan krijgen dat aansluit bij zijn capaciteiten en zo kunnen veel problemen worden 
voorkomen. De verantwoordelijkheid van de signalering ligt in eerste instantie bij de leerkracht.  
Natuurlijk zijn hoge schoolprestaties een goede indicator, maar bij kleuters is dat nog niet het ge-
val. Een ontwikkelingsvoorsprong valt het meeste op als het kind net op school komt, hij/zij heeft 
zich dan nog niet aangepast en presteert nog niet onder. De eerste twee weken zijn erg belangrijk, 
daarna kan een kleuter zich aanpassen. 
Op school trachten wij dit in beeld te brengen door: 

- Intake en oudervragenlijst: Ouders zijn een bron van informatie met betrekking tot de voor-
schoolse ontwikkeling van het kind en het functioneren in de thuissituatie. Met de oudervragen-
lijst kan de beginsituatie van de kleuter beter worden vastgesteld, maar vooral belangrijk is 
welke onderwijsbehoeften de kleuter heeft en hoe hier passend op ingespeeld kan worden. In 
de lijst is ruimte voor ouders om aan te geven of er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. 
Uiteraard zijn alle ontwikkelingen, zoals sociale of motorische, door deze uitgebreidere vragen-

lijst beter in te schatten. De IB’er loopt de oudervragenlijst door en signaleert bij de start van de 

schoolloopbaan. Voordat de leerling komt wennen bekijkt de leerkracht de oudervragenlijst en 
signaleert of er sprake is van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Tijdens het intakegesprek 
kan de leerkracht aan de ouders vragen of hier nog meer informatie over beschikbaar is. Tijdens 
de eerste wendagen zal hier ook specifiek door de leerkracht op gelet worden. 
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- Eventueel overdracht door de peuterspeelzaal. 

- Menstekening (Goodenough, 1963): De kleuter maakt een menstekening op de eerste wen-dag. 
De leerkracht houdt in de gaten dat het kind zelf de tekening maakt en niet naast een ander kind 
zit dat ook een menstekening moet maken. 

- KIJK: 7 ontwikkelingsgebieden: 1 –4 op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling; 5-7 op 
het cognitief gebied. 

- CITO-toetsen afnemen op de gebruikelijke momenten. 

- Het aanbieden van uitdagende opdrachten met onder andere ontwikkelingsmateriaal, waarbij er 
eventueel een switch wordt ingebouwd. 

 
Als niet aan de leerbehoefte tegemoet wordt gekomen, zal een kind met een ontwikkelingsvoor-
sprong veel aandacht vragen, weinig zelfstandig acteren en nauwelijks taakgerichtheid laten zien. 
De opvatting, dat het kind juist eerst al deze zaken moet laten zien, voordat het een aangepast 
leerstofaanbod krijgt, is een verkeerd vertrekpunt. In dit geval gaat de kost voor de baat uit. Eerst 
is dus een uitdagend aanbod nodig. En dan pas zal het kind zijn (of haar) talenten tonen!  
(Gerven, van, E. 2001)  
Een kleuter met een grote ontwikkelingsvoorsprong beheerst veelal het basisaanbod uit groep 1 bij 
binnenkomst. Bij een gemiddeld leerstofaanbod – zoals dat aan alle kinderen geboden wordt – zal 
voor dit kind niet de noodzaak bestaan om te reiken naar de zone van de naaste ontwikkeling. 
Voor dit kind is leren op een gemiddeld niveau hetzelfde als iets al kunnen, maar het toevallig nog 
niet eerder gedaan hebben. Om tot beheersing van een specifieke vaardigheid te komen, wordt er 
bij dit kind dus geen beroep op enige inspanning gedaan. 

 
Leerlingen in groep 3 –8 
Voor de signalering van plusleerlingen in de groepen 3 tot en met 8 maken we gebruik van het di-
gitaal SLO signaleringsinstrument van Desiree Houkema. (www.hb-in-zicht.nl). Het instrument be-
vat een quickscan voor de hele groep en een screening voor de plusleerling, bestaande uit een 
leerkracht-, een ouder- en een leerlinggedeelte. Het leerlinggedeelte wordt ingevuld door leer-
lingen vanaf groep 5. Kopieën van de quickscan en de screeningsformulieren zijn bijgesloten in 
bijlage 3. Met het instrument en de combinatie van vragenlijsten hebben we een zo objectief mo-
gelijke maatstaf. 

 
In oktober van elk jaar vullen de leerkrachten van de groepen 4 tot en met 8 de quickscan (bijlage 
3) in voor de hele groep om plusleerlingen te signaleren. De leerkrachten van de groepen 3 vullen 
de quickscan in januari in. Op basis van de resultaten van de quickscan doet de leerkracht een 
voorstel welke - nieuwe - leerlingen in aanmerking komen voor verdere screening. 
De leerlingen worden geselecteerd door de IB’er en de LB coördinator plusleerlingen, daarbij wordt 
ook gekeken naar de resultaten van de cito- en methodetoetsen evenals de werkhouding.  
De huidige plusleerlingen worden door de nieuwe leerkracht opnieuw meegenomen in de 
quickscan. 
 
De normen om geselecteerd te worden: 
- een A of hoge B voor Cito rekenen  
- een A of hoge B voor Cito begrijpend lezen 
Technisch lezen en spelling zijn van minder belang.   
De scores dienen wel een paar keer achter elkaar behaald te zijn. De observaties ten behoeve van 
de quickscan en screening zijn belangrijk evenals de resultaten van de methodetoetsen. 
 
Bij de screening gaat het om zowel cognitieve vaardigheden als gedragskenmerken en sociale 
vaardigheden van het kind. 

- De leerkracht vult zijn/haar gedeelte in van de screening.  

- Signalering dient bij voorkeur niet alleen afhankelijk te zijn van de leerkracht. Wij betrekken 
ouders van de geselecteerde leerlingen in de signaleringsprocedure. Het is de bedoeling dat 
ouders de vragenlijst - digitaal - invullen om te kunnen vergelijken met het beeld van de 
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leerkracht. Leerlingen laten niet altijd zowel thuis als op school dezelfde gedragskenmerken of 
prestaties zien.  

- De geselecteerde kinderen vanaf groep 5 vullen ook de vragenlijst in. Vanuit deze lijst wordt een 
beeld weergegeven over hoe de leerling zelf over school denkt.  

De resultaten en eventueel verschillen van inzicht worden in een gesprek dan verder verkend. 
Resultaat wordt besproken met ouders, verschil van inzicht kan bestaan omdat in de schoolse 
situaties andere verwachtingen zijn. 
In tegenstelling tot andere signaleringsinstrumenten geeft dit instrument niet aan of het kind 
hoogbegaafd is; dit kan alleen een psycholoog of orthopedagoog na het afnemen van een 
onderzoek en observatie. 
Deze screening is ontwikkeld ter ondersteuning van de leerkracht om de leerlingen zo goed 
mogelijk te begeleiden. 
 
De resultaten van de screening geven ook een indicatie van de zes profielen van (hoog)begaafde 
leerlingen van Betts & Neihart (1985). Iedere leerkracht beschikt ten minste over 
achtergrondkennis en is op de hoogte van signalen die er op kunnen duiden dat er sprake is van 
(hoog)begaafdheid, zoals de begaafdheidskenmerken en eigenschappen van (hoog)begaafde 
onderpresteerders. Het is dan ook belangrijk om kennis te hebben van de profielen, waarmee deze 
signalen en gedragskenmerken op het niveau van een individuele leerling in samenhang gezien 
kunnen worden. Uit het onderzoek van Betts & Neihart bleek dat het profiel van een leerling door 
de jaren heen, per docent, per klas en per thema kan veranderen. Meerdere profielen kunnen 
passen bij een leerling.Een nieuwe versie van de zes profielen van Betts & Neihart is als bijlage 2 
bijgesloten.In het bijzonder vragen wij aandacht voor de twee profielen in onderstaand kadertje. 
 

Onderpresteren 
Het komt voor dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of begaafde kinderen minder presteren of 
laten zien dan ze het echt zouden kunnen. Zij kunnen gemiddeld presteren en lijken prima te functioneren. 
Er is ook een groep die onder het niveau presteert en opvalt door hun slechte prestaties en of gedrag. Dit 
zie je vaker bij jongens. Hoe kunnen we onderpresteerders herkennen? Het kind valt op door 
probleemgedrag en werkhouding, vraagt veel aandacht of vertoont agressief gedrag. Het kind heeft 
ongewone interesses. Daarnaast geeft het kind blijk van enige voorkennis, het kind weet al hoe iets in 
elkaar zit voordat het behandeld is. Het kind maakt onnodige fouten bij makkelijke taken. Het maakt minder 
fouten bij moeilijker werk en de werkhouding verbetert. Er is geen foutenpatroon te herkennen: de ene 
keer maakt het kind het werk foutloos en een andere keer zit in eenzelfde type opdracht vol met fouten. Er 
is een neerwaartse spiraal zichtbaar in de resultaten van het kind: vorig jaar presteerde het kind nog prima 
en daar is een jaar later niets meer van over. Het kind heeft thuis een enorme ontdekkings- of 
uitvindingsdrang. 
 
Co-morbiditeit 
We zijn ons bewust dat naast begaafdheid tevens sprake kan zijn van een (leer)stoornis en of een 
gedragsprobleem bij de leerling, bijvoorbeeld dyslexie, autisme of ADHD. De bijkomende problematiek kan 
begaafde kinderen frustreren. Zij verliezen het geloof in zichzelf en dit kan weer leiden tot 
gedragsproblemen. Nieuwsgierigheid bij kinderen kan zich uiten in ADHD-gedrag.  
Op de Christoffel zal er aandacht zijn zowel voor het probleem als de begaafdheid. 
Wanneer een leerling meer behoefte heeft aan individuele begeleiding in kleine groepen of een andere 
vorm van onderwijs dan zullen wij in gesprek gaan met de ouders. 

 
Het gebruik van een signaleringsinstrument is een aanvullend hulpmiddel naast de observaties 
van de leerkracht. Het invullen van de lijsten blijft moeilijk. Vaak kijken we als leerkrachten naar de 
ontwikkeling van de vaardigheden van een leerling en dan vooral naar het product (bijv. gemaakte 
toets) wat het oplevert. Bij mogelijke plusleerlingen gaat het niet alleen over 'een goed product'  
maar ook over de manier waarop het oplossen aangepakt wordt. Dus het gaat meer over 
denkvaardigheden en flexibel denken in mogelijke oplossingen. Dit vergt van de leerkracht een 
andere kijk. We zijn als school nu enkele jaren bezig met ons te oefenen in het signaleren en doen 
steeds meer ervaring op. Door deze ervaring zijn we steeds meer in staat de kenmerken te zien bij 
kinderen. 
 

http://hoogbegaafdheid.slo.nl/begeleiding/begaafdheidskenmerken/
http://hoogbegaafdheid.slo.nl/begeleiding/onderpresteerders/
http://hoogbegaafdheid.slo.nl/begeleiding/onderpresteerders/
http://hoogbegaafdheid.slo.nl/begeleiding/profielen/
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Stappenplan schooljaar 2014-2015 quickscan en screening groep 4-8 
 

data Actie 

week 42 
Start ma 13 oktober  
 

LK groepen 4 t/m 8 scant de hele groep aan de 
hand van de quickscan – ook de huidige 
plusleerlingen 

week 45 
Uiterlijk do 6 november  

LK levert digitaal overzicht bij LB met voorstel 
voor nieuwe plusleerlingen 

 

week 46 
 

Overleg IB/LB uitkomst quickscan 
- per groep selecteren wie in aanmerking komt 

voor vervolgtraject screening 

 

week  46 + 47 
periode 11-20 november 
 

Terugkoppeling naar aanleiding van de quickscan 
met LB/LK 

week 48 
Tijdens rapportgesprek: 
di 25 of do 27 november  
 

Brief aan ouders van geselecteerde leerlingen 
met verzoek invullen van 
screeningsformulieren 

 

week 49 
Sluitingsdatum ouders:  
vr 5 december  
 
 

- Ouders vullen het oudergedeelte digitaal in op 
school 

- LK vult het leerkrachtgedeelte in. 
- Leerling  gr. 5 t/m 8 vult het leerlinggedeelte in. 

 

week 50 
Uiterlijk vr 12 december  
 

LK levert resultaat screening nieuwe 
plusleerlingen in bij LB 

 

Week 2 
 

Resultaten bespreken LK/LB en 
oudergesprek voorbereiden – na schooltijd 
 

Week 3 
Periode: 12-16 januari 

2015 

LK voert gesprek met ouders over de resultaten: 
- Wat kunnen we bieden/wat kunnen ouders 

van ons verwachten 

 

week 4 
Vanaf 19 januari 
 

LK biedt Levelwerk blok 3 aan de nieuwe 
plusleerlingen 
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Stappenplan quickscan en screening groep 3 
 
De quickscan van groep 3 wordt in januari ingevuld door de leerkracht en de ouders van de 
geselecteerde plusleerlingen vullen dan vervolgens in januari/februari het screeningsinstrument in, 
waarna het wordt besproken met de leerkracht. Als bij de overdracht blijkt dat een kleuter een 
ontwikkelingsvoorsprong heeft –  het kind kan al  lezen en rekenen - kan deze leerling worden 
gevolgd door de leerkracht van groep 3. Dit kind zou dan al kunnen beginnen met enkele titels uit 
de Levelbox. Dit gaat altijd in overleg met de LB’er. 
 

 

data Actie 

week 2 
Start ma 5 januari 2015  
 

LK groepen 3 scant de hele groep aan de hand 
van de quickscan 

week 4 
Uiterlijk do 22 januari  

LK levert digitaal overzicht bij LB met voorstel 
voor plusleerlingen 

 

week 5 
 

Overleg IB/LB uitkomst quickscan 
- per groep selecteren wie in aanmerking komt 

voor vervolgtraject screening 

 

week  5 
 
 

Terugkoppeling naar aanleiding van de quickscan 
met LB/LK 

 

week 5 
donderdag 29 januari  
 

Brief aan ouders van geselecteerde leerlingen 
met verzoek invullen van 
screeningsformulieren 

 

week 6 
Sluitingsdatum ouders:  
Vr 6 februari 
 

- Ouders vullen het oudergedeelte in digitaal op 
school 

- LK vult het leerkrachtgedeelte in. 

week 7 
Uiterlijk  wo 11 februari  
 

LK levert resultaat screening plusleerlingen in bij 
LB 

 

Week 7 
13-14 februari 

Resultaten bespreken LK/LB en 
oudergesprek voorbereiden – na schooltijd 
 

Week 8 
16-20 februari 

LK voert gesprek met ouders over de resultaten: 
- Wat kunnen we bieden/wat kunnen ouders 

van ons verwachten 

 

week 10 
Vanaf 2 maart (na de 
voorjaarsvakantie) 
 

LK biedt Levelwerk blok 4 aan de plusleerlingen 
 



13 

 

3.3  Aanpak en begeleiding 
 

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 
Er wordt met deze kinderen gewerkt volgens een plan van aanpak. Het plan wordt doorgesproken 
met de ouders. Voorbeeld van plan van aanpak is bijgevoegd in bijlage 4. 
In het plan kan het volgende worden aangeboden: 

- Werken met materialen voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.Dan gaat het vaak om 
materialen die een beroep doen om het ruimtelijk inzicht en logisch denken. 

- Op eigen interesses inhaken tijdens de kring of de werkles, bijv. kinderen die graag met 
schrijven aan de slag willen. 

- Juist de minder goede kant stimuleren of eisen worden bijgesteld van de minder goed 
ontwikkelde kant. Let op de motorische ontwikkeling bij kleuters: “je kan een snelle computer 
hebben met een langzame printer”. 

- Opdrachten uitCompact en Rijk. 

- Ontwikkelingsmateriaal voor kleuters met uitbreidingsopdrachten waarbij gebruik gemaakt wordt 
van een switch. Het materiaal wordt op een andere manier bekeken dan waarvoor het in eerste 
instantie bedoeld is en vraagt dus om andere denkvaardigheden. Op de uitwissel onder docen-
ten/kleuters algemeen/uitbreidingsideeën staan hiervoor ideeën. 

- Creatieve opdrachten op eigen niveau en gebied. 

- Leerspelletjes voor de onderbouw uit het blad Vooruit. 

- Werken met de denksleutels. 

 

Leerlingen in groep 3-8 
 
Compacten en verrijken 
De plusleerlingen van de groepen 4 t/m 8 maken de toets van rekenen vóór het blok, bijv. tijdens 
les 13 van het vorige blok. De toetsen van taal en spelling worden ook vooraf gemaakt, bijv. tijdens 
een R/V-les . Afhankelijk van het resultaat van de toetsen werkt de leerling aan het compacte pro-
gramma. In de resterende tijd kan het kind werken aan verrijkingsopdrachten. 
De leerlingen van groep 3 doen alleen met rekenen mee aan het compacten. In groep 3 werken de 
gescreende leerlingen al sneller zelfstandig aan bv het ZON-werkboekje en doen dan niet mee 
met de klassikale les. Daar winnen ze dus ook tijd voor verrijkingsopdrachten. 

- Het compacten van taal/spelling kan volgens het SLO. Op de uitwissel is voor ieder leerjaar een 
compactingslijst per blok te vinden. In groep 7 en 8 doet iedereen mee aan de lessen van 
werkwoordspelling. 

- Voor het rekenprogramma wordt het compacten van de methode Pluspunt gevolgd. Op de 
uitwissel zijn de compactingslijsten te vinden voor ieder leerjaar. Zie hiervoor ook de leerlijn 
rekenen. 

 

Als het kind aangepaste instructie en of aangepaste verwerking krijgt, houdt het tijd over om extra 
ander werk te doen. De verrijkingsstof dient als vervangende leerstof. Verrijkingsstof is absoluut 
geen extraatje. Het is onderdeel van het reguliere programma van de plusleerling en moet ook op 
die manier worden ingepland in het dagprogramma. Verrijkingsstof is daarmee ook geen keuze 
van het kind. De leerling zit feitelijk op twee sporen te werken, een gecompacte basislijn en een 
aanvullende verrijkingslijn. 
 

Levelwerk 
Voor plusleerlingen die over de hele linie goede resultaten behalen hebben wij het Levelwerk 
aangeschaft. Deze leerlingen noemen wij Levelwerkers.  
Levelwerk is een leerlijn voor plusleerlingen in het basisonderwijs en staat los van andere 
methodes. Levelwerk is ontwikkeld door Jan Kuipers, senior adviseur bij Cedin en expert op het 
gebied van hoogbegaafdheid. Het biedt verrijkende activiteiten op meerdere terreinen. Naast de 
onderdelen taal/lezen en rekenen biedt Levelwerk in het onderdeel ‘allerlei’ de mogelijkheid om 
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met eigen gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Ook aangepaste opdrachten binnen het 
vakgebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en opdrachten wat betreft samenwerking en hulp 
bieden aan anderen vallen onder dit onderdeel. In het onderdeel taal leren de leerlingen ook een 
vreemde taal: Duits in groep 8, Spaans in 7 en vanaf groep 6 kunnen ze kiezen voor Frans. Voor 
de inhoud van Levelwerk zie bijlage 6.Het Levelwerk is per jaar verdeeld over 5 blokken. Een blok 
loopt van vakantie tot vakantie en duurt gemiddeld acht weken. Voor ieder leerjaar zijn er twee 
levelboxen.De afspraken rond het werken met Levelwerk zijn vastgelegd in de schoollijn 
Levelwerk, zie bijlage 5. 
 
De begeleiding van plusleerlingen vergt minstens zoveel expertise, kennis en vaardigheden als de 
begeleiding van leerlingen met een leerachterstand. Zowel bij compacten als bij verrijkingsstof is 
altijd uitleg, begeleiding en controle nodig. De leerkracht hoeft niet alwetend te zijn, wel is 
belangrijk dat hij geïnteresseerd is in wat de leerling doet en hem/haar stimuleert. Via observaties 
en toetsresultaten wordt bekeken of we bij het aanbieden van de leerstof aan de leerlingen wel 
aansluiten bij de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ van Lev Vygotsky (2008). 
Je moet deze kinderen leren reflecteren op hun eigen denken en handelen en meer planmatig 
leren werken. Het doel is te leren om het beste uit de leerlingen te halen waarbij succes maar ook 
falen hoort. Ze moeten getriggerd en gemotiveerd worden en ze moeten inzien dat het leveren van 
prestaties moeite kost en discipline vergt. Deze kinderen moeten zich extra actief inspannen voor 
de verrijkingsopdrachten, wat ze niet gewend waren. Dit vraagt om doorzettingsvermogen en dit 
zorgt er vervolgens voor dat hun frustratietolerantie groter wordt. 
Je kunt de kinderen stimuleren door bijvoorbeeld: 
- veel open vragen te stellen 
- de juiste eisen te stellen 
- te helpen met het zoeken naar de juiste informatiebronnen en op het juiste niveau 
- structuur en studievaardigheden aan te bieden 
- op zijn verbaal niveau aan te spreken. 
 
Leerlingen die op een bepaald gebied verrijking nodig hebben lopen niet het hele screeningstraject 
door. Voor deze leerlingen geldt het volgende: 

- Rekenen: de kinderen werken op 3ster-niveau en gaan de opdrachten maken uit Pluspunter. De 
leerkracht kan ook rekenopdrachten uit de Levelbox of KIEN-opdrachten kopiëren. 

- Taal: De leerkracht kan taalopdrachten uit de Levelbox kopiëren.  

- Acadin is een digitale leeromgeving en heeft een verzameling leeractiviteiten op o.a. vak-
/interessegebied, leerniveau, leer- en denkvoorkeuren. Zo kun je voor én met de leerling een 
passend aanbod samenstellen. Leerlingen kunnen zelf ook zoeken naar leeractiviteiten die hen 
aanspreken om mee aan de slag te gaan, bijv. over wereldoriëntatie. 

Er wordt geen leerstof van een hoger leerjaar aangeboden. Daarmee blijft het kind toch betrokken 
bij het onderwijs binnen de groep.  
 
3.4 Evaluatie 
De communicatie rondom de leerling loopt normaal gesproken via de groepsleerkracht. Het is 
belangrijk dat deze hoofdverantwoordelijk blijft voor het proces van de leerling. Tijdens de 

groepsbespreking wordt de leerling geëvalueerd. De Levelwerkrapporten moet met ouders 

besproken worden tijdens de rapportgesprekken. Proces-items in het Levelrapport: zijn inzet, 
planning maken, discipline en doorzetten, zelfstandigheid, hulp vragen en omgaan met fouten 
maken. In bijlage 7 is een kopie opgenomen van het Levelwerkrapport. 
Naast bovengenoemde items wordt ook gesproken over de beleving van de leerling met 
knelpunten en positieve punten. 
Wanneer de resultaten op de methodetoetsen en/of CITO-toetsen te veel zakken bij een leerling, 
kan het niet de leerstof compacten. Het kind lijkt de instructie en oefening nodig te hebben. Dan is 
het voor het kind dus niet meer verstandig om Levelwerk te krijgen. Dit kan ook het geval zijn 
wanneer de leerling zich emotioneel niet vrij voelt. In overleg met de ouders kan dan bekeken 
worden wat de beste mogelijkheden zijn. De hoeveelheid verrijkingsstof kan dan (tijdelijk) 
aangepast worden. 
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Belangrijk bij de overdracht van de groep aan de volgende leerkracht is te vermelden welke 
specifieke begeleidingsbehoeften een plusleerling heeft. 
 
Versnellen 
Er zijn kinderen voor wie alle verbredings- en verdiepingsstof niet voldoende is om aan hun 
onderwijsbehoeften te voldoen. Deze leerlingen laten in hun werk en manier van werken zien, dat 
ze niet genoeg hebben aan de verrijking die zij via Levelwerk met eventuele aanvulling krijgen. 
Dan is er eventueel de mogelijkheid tot versnellen. Dit gaat altijd in overleg met ouders en het kind 
zelf. We maken dan gebruik van de VersnellingsWenselijkheidsLijst (VWL). Deze VWL is 
ontwikkeld door het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek en de Katholieke Universiteit Nijmegen 
om leerkrachten en andere betrokkenen te ondersteunen in de beslissing een leerling al dan niet 
vervroegd naar een volgende groep te laten gaan (halverwege het schooljaar) c.q. een groep te 
laten overslaan (aan het eind van het schooljaar). De lijst kan gebruikt worden vanaf groep 1/2. 
Een kopie van de VWL zit als bijlage in het intern ondersteuningsplan. Hoewel het overslaan van 
een groep meestal in verband gebracht wordt met hoogbegaafde leerlingen, is (gediagnosticeerde) 
hoogbegaafdheid geen voorwaarde om voor een leerling de VWL in te vullen. Meer informatie 
hierover is te vinden in het intern ondersteuningsplan. 
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