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Beleidsplan 
 
Inleiding 
De laatste jaren is er in Nederland sprake van een toenemende aandacht voor onderwijs aan 
(hoog)begaafde kinderen. Ook op de J.J.Anspachschool is het besef aanwezig dat 
(hoog)begaafde kinderen een specifiek onderwijsaanbod nodig hebben. Met het vaststellen 
van een beleid ten aanzien van (hoog)begaafde kinderen willen we proberen een algemeen 
beleid te realiseren dat duidelijk en haalbaar is voor alle leerkrachten, kinderen en ouders. 
 
De Wet op het Basisonderwijs schrijft in artikel 8 voor dat “het onderwijs zodanig ingericht 
dient te worden dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. 
Het onderwijs moet afgestemd worden op de voortgang in de ontwikkeling van de 
leerlingen”. 
 
1.  Doelstelling  
Op de J.J.Anspachschool  willen wij dat er voor alle kinderen in zowel onderwijsinhoudelijk 
als pedagogisch didactisch opzicht een passend onderwijsaanbod gerealiseerd wordt, 
waarbij rekening wordt gehouden met onderlinge verschillen. 
In onze visie op onderwijs staat dat we alle kinderen op onze school een goede basis geven 
waardoor ze in staat zijn hun eigen leven en ontwikkeling vorm te geven. We kijken naar de 
totale ontwikkeling van het kind, wat inhoudt dat we streven naar een optimale 
ontwikkeling voor ieder kind op alle gebieden, te weten de cognitieve ontwikkeling, 
ontwikkeling tot zelfstandigheid en innerlijke ontplooiing, sociale ontwikkeling en 
expressieve- en esthetische ontwikkeling. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen 
met plezier leren en naar school gaan. 
De problematiek die eigen is aan een bepaalde groep leerlingen wordt altijd serieus 
genomen. 
Dit geldt voor kinderen die meer herhaling nodig hebben,  maar ook voor kinderen die meer 
aankunnen dan de gemiddelde leerstof, de (hoog) begaafde kinderen. 
Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden bij de begeleiding van (hoog)begaafde 
kinderen is dat  we de leerstof voor de kinderen compacten. Compacten houdt in dat de 
kinderen de basisstof in hetzelfde tempo volgen als de rest van de groep, maar dat zowel de 
instructietijd als de verwerkingstijd korter is.  Bij versnellen zullen de kinderen eerder de 
einddoelen van de basisschool behalen. 
Vragen die dan gaan spelen is of het wenselijk en haalbaar is om een kind eerder naar een 
volgende groep te laten gaan. Sociaal-emotioneel is het lang niet altijd wenselijk om een 
kind in een groep te plaatsen waarin zich oudere kinderen bevinden, die sociaal-emotioneel 
in een andere fase zitten. Daarbij vinden we het voor de ontwikkeling van alle kinderen 
positief dat ze in principe deel uit blijven maken van de “eigen” groep. Zo leren kinderen met 
elkaar om te gaan en te accepteren dat iedereen verschillend kan zijn in zijn kwaliteiten. 
Het schooljaar 2011-2012 is de J.J.Anspachschool  begonnen met een plusgroep. Onderwijs 
aan (hoog)begaafde kinderen vraagt namelijk om een andere aanpak, omdat deze kinderen 
een andere manier van denken hebben. Aandacht voor (hoog)begaafde kinderen is nodig, 
om ze ook hen te laten leren  op school en daarom met plezier naar school gaan. 
 
Wij willen een school zijn die het vanzelfsprekend vindt dat kinderen onderwijs wordt 
geboden dat afgestemd is op hun verschillende mogelijkheden en behoeften. Wij 
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verwachten veel van kinderen, maar kinderen mogen ook van ons verwachten dat we hen 
een  uitdagend en stimulerend aanbod in activiteiten geven. 
Onze school kiest er voor om de begeleiding t.a.v. kinderen die behoefte hebben aan een 
meer dan gemiddeld leerstofaanbod, vast te leggen in een beleid.  
 
2.  (Hoog)begaafdheid 
Onze school richt zich met dit beleidsplan op leerlingen die behoefte hebben aan een 
aangepast leerstofaanbod, omdat het reguliere leerstofaanbod hen te weinig uitdaging 
biedt. In dit beleidsplan gaan we verder niet in op leerlingen binnen deze doelgroep waarbij 
sprake is van specifieke problematiek (zoals o.a. faalangst, sociaal-emotionele problematiek) 
of leerproblemen (zoals o.a. dyslexie, ADHD en een disharmonisch ontwikkelingsprofiel). 
Voor deze leerlingen wordt individueel bekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn, 
eventueel in overleg met een externe deskundige. 
 

2.1 Wat is (hoog)begaafdheid? 

Weschler (1958, in Gerven, 2009) definieerde:  
"Intelligentie is een globaal concept dat betrekking heeft op het vermogen van het individu 
om gericht te handelen, rationeel te denken en effectief om te gaan met de omgeving." Op 
deze definitie van intelligentie is de in Nederland meest gebruikte intelligentietest 
gebaseerd, de WISC-V. De test geeft een indicatie van het algemene intelligentieniveau van 
een kind en geeft een indruk van de cognitieve vaardigheden waar het kind over beschikt. 
Met deze test kan men er achter komen of er sprake is van een hogere intelligentie. Er is 
geen algemeen geaccepteerde definitie van (hoog)begaafdheid. De minimale definitie is, dat 
hoogbegaafde mensen een TIQ ( totaal IQ) hebben van 130 en hoger. Ongeveer ± 2,5% van 
de bevolking heeft een zo’n hoog IQ.  

 
 
 
Toch mag het duidelijk zijn dat begaafdheid meer is dan alleen een normering die 
weergegeven wordt in een IQ waarde. Mönks (1985) stelt dat IQ een normatief begrip is dat 
verwijst naar waarneembaar gedrag.  Sterberg en Zhang (1995) noemen het onderscheid 
tussen het gedrag van begaafden ten opzichte van gemiddeld of laag begaafden een 
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verwijzing naar de maatschappelijke waarde die aan gedrag wordt toegekend. Zij gaan uit 
van een Pentagonale impliciete theorie over (hoog)begaafdheid. Hierin zijn 5 criteria met 
elkaar verbonden om tot een definitie met betrekking tot (hoog)begaafdheid te komen. 
Het eerste criterium is excellentie. Dit verwijst naar een vaardigheid die in vergelijking met 
leeftijdsgenoten zeldzaam is. De leerling is ten minste op een of meer domeinen superieur 
aan  zijn leeftijdsgenoten. Om begaafd genoemd te worden, moet een mens dus extreem 
goed zijn in iets. Een excellente prestatie wordt alleen maar gezien als een uiting van 
begaafdheid als deze presentatie zeldzaam is.  
De zeldzame excellente prestatie moet door de leerling productief gemaakt kunnen worden. 
Dit moet aantoonbaar gemeten kunnen worden in 1 of meer toetsen.  Als laatste criterium 
moet de superieure prestatie door de samenleven als waardevol beschouwd worden.  
Zo is de bijdrage van een brandkastkraker maatschappelijk niet zo waardevol maar  de 
bijdrage van Einstein wel.  
 
In 1985 schreef Gagné: ‘Begaafdheid correspondeert met prestaties die duidelijk 
bovengemiddeld zijn in een of meer domeinen’ Later scherpt hij de definitie nog verder aan 
tot ‘ het bezit en gebruik van ongetrainde en spontaan tot uiting gekomen natuurlijke 
capaciteiten in ten minste één domein zodanig dat het individu zich kan meten met de beste 
10 procent van zijn ontwikkelingsgelijken’  Hij definieert talent als ‘de superieure beheersing 
van systematisch ontwikkelde vermogens in ten minste één domein van menselijke activiteit 
waardoor het individu tot de top van 10 procent van zijn leeftijdsgenoten behoort die actief 
zijn binnen dat domein’ (Gagné 1985; 2000) 
 
Het is duidelijk dat het hier gaat om concreet waarneembaar gedrag en prestaties. Talent en 
begaafdheid zijn termen die vaak hand in hand gebruikt worden, terwijl er volgens Gagné 
wel verschillen zijn.  
Begaafdheid is de aanlegfactor, talent is de output daarvan.  
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Differentiatiemodel van Begaafdheid en Talent (DMGT) van Gagné (Gagné 2000) 
overgenomen uit Gerven (2009)  
 
Volgens het model van Gagné is er in aanleg een potentie aanwezig  die gerelateerd is aan 
intelligentie, creativiteit, sociaal emotionele stabiliteit en senso-motorisch vermogen die aan 
de basis liggen van een ontwikkelingsproces dat garant staat voor (in)formeel leren en 
oefenen. De persoonlijkheidsfactoren zoals nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, 
motivatie, zelfstandigheid en de omgevingsfactoren zoals mensen (stimulansen door en 
voorbeelden in gezin, school, vriendjes, rolmodellen), fysieke omgeving hebben een grote 
invloed op een succesvol ontwikkelingsproces.   
Hierna is  de uitingsvorm van de begaafdheid te zien in systematisch ontwikkelde 
vaardigheden. Op dit hele proces is nog 1 factor van invloed: toeval. Een kind kan in potentie 
alles in zich hebben om te komen tot prestaties op begaafd niveau, maar een dosis toeval 
(geluk) kan een belangrijke rol spelen. 
 
In de definities die Gagné geeft over begaafdheid en talent zien we dat begaafdheid kan 
bestaan zonder dat er sprake is van leren- het gaat immers om spontaan tot uiting komende 
capaciteit-, maar dat talent niet kan ontstaan zonder een leerproces.  
Voor ons onderwijs is de invloed van het individuele leerproces van een leerling om van 
begaafdheid tot talent te komen de grootste uitdaging.  
 
Op de J.J.Anspachschool werken we vanuit de visie van Gagné. (bijlage 1) 
We maken het onderscheid tussen hoog intelligente kinderen en (hoog)begaafde leerlingen. 
Hierbij spreken we bij hoog intelligente kinderen over meerbegaafde leerlingen die in sterke 
mate beschikken over leereigenschappen die kenmerkend zijn voor kinderen met een hoge 
intelligentie. (bijlage 2) Deze hoge intelligentie kan zich afspelen binnen 1 leergebied.   
Bij (hoog)begaafde leerlingen is er sprake een hoge intelligentie in combinatie met leer- en 
persoonlijkheidsfactoren zoals eerder beschreven door Gagné.  
 

2.2  Werken aan talent 

 
Op de J.J.Anspachschool werken we aan de 21st century skills.  Binnen deze 21e-eeuwse 
vaardigheden worden drie soorten vaardigheden onderscheiden (Onderwijsraad, 2014): 

1. de (denk)vaardigheden die nodig zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan de 
huidige (kennis)samenleving, zoals ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, 
kritisch denken en creativiteit.  

2. de sociale competenties zoals samenwerking, communicatie, sociale vaardigheden 
en culturele sensitiviteit.  

3. de metacognitie, de kennis van het eigen cognitief functioneren en de vaardigheid 
om het eigen leren ook te kunnen sturen. 

 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat deze vaardigheden geen vak op zich zijn, maar 
vaardigheden die leerlingen kunnen inzetten in het dagelijks leven en dagelijks leren. 
Kenmerkend voor deze vaardigheden is dat het niet alleen gaat om het aanleren van kennis, 
maar ook hoe je blijft leren, hoe je je metacognitie kunt inzetten bij het leren leren en dit op 
een creatieve wijze weet te combineren.  
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Deze vaardigheden ontwikkelen is een aanwinst voor elke leerling, dus ook voor de begaafde 
leerling. In het peergrouponderwijsaanbod voor begaafde leerlingen wordt actief gewerkt 
aan het ontwikkelen van het  inzetten en borgen van deze vaardigheden.  
 

2.3  (Hoog) Begaafdheid in de schoolpraktijk 

In de schoolpraktijk gaat het bij (hoog)begaafdheid om de groep kinderen die meer 
aankunnen dan het gemiddelde aanbod in de groep. Deze groep kinderen moet lesstof 
aangeboden krijgen die een beroep doet op hun bovengemiddelde niveau van begaafdheid. 
Uit onderzoek is gebleken dat deze groep gemiddeld bestaat uit 2 % van de leerlingen. 
Binnen de school is het niet mogelijk om bij alle kinderen een intelligentieonderzoek uit te 
voeren. Het oordeel van ouders, leerkrachten en schoolresultaten zijn daarom belangrijk bij 
het vaststellen van (hoog) begaafdheid. 
Uiteraard kunnen ouders zelf ervoor kiezen hun kind te laten testen op (hoog) begaafdheid. 
Voor goed presterende, intelligente leerlingen bieden de methodes die wij op school 
gebruiken extra verrijkende leerstof. Vaak zal dit voldoende zijn om deze kinderen uit te 
dagen. (Hoog) begaafde kinderen hebben behoefte aan meer, zij hebben een aangepast en 
uitgebreider schoolprogramma nodig op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied. 
Niet alle kinderen die (hoog)begaafd zijn, laten dit zien door hun schoolresultaten. We 
kunnen dan te maken hebben met onderpresteerders. 
 
Binnen de doelgroep van (hoog)begaafde kinderen zijn verschillende profielen te herkennen.  
Door Betts & Neihart (1988, 2010) is een indeling gemaakt van deze profielen van 
(hoog)begaafde leerlingen. Deze indeling is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring in 
begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in het onderwijs. In hun omschrijving geven Betts 
& Neihart niet alleen aan welk gedrag kenmerkend is voor de betreffende categorie, maar 
ook welke begeleiding van school uit gegeven zou moeten worden. Zij komen tot zes 
typische profielen. Deze profielen zijn slechts handreikingen in het (h)erkennen van 
begaafde leerlingen en hun leerbehoeften. 
 

 
3.  Signalering 
Signaleren kan omschreven worden als: “de kennis en vaardigheid om een bepaalde 
ontwikkeling op te merken of waar te nemen”. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de signalering op de J.J.Anspachschool verloopt.  
 

3.1 Doelstelling 

Doelstelling van signalering is het opsporen van leerlingen die in aanmerking komen voor 
verder onderzoek naar hun mogelijkheden om te komen tot prestaties op begaafd niveau.  
Wij vinden het belangrijk om (hoog)begaafde leerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren. 
Door leerlingen in een vroegtijdig stadium op te sporen, kan er vanaf het begin worden 
ingespeeld op de leerbehoefte van deze leerlingen. 

3.2 Procedure 

Wij volgen binnen onze school voor de signalering de procedure die gehanteerd wordt in het 
Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid. 
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Allereerst wordt de Quickscan afgenomen, waarna eventueel het stappenplan in werking 
treedt.  
De quickscan wordt afgenomen:  

 zes weken na instroom in groep 1;  

 

Daarnaast wordt hij afgenomen in januari in groep 3 en 5 en eventueel aan het eind van 
groep 5 bij leerlingen die nog niet eerder  een signaleringstraject doorlopen hebben.   

Een signaleringstraject in hogere groepen bestaat uit de volgende stappen.  

 
Stappenoverzicht: 

1. Algemene indruk leerkracht 
2. Signaleringslijst leerkracht 
3. Algemene indruk ouders 
4. Signaleringslijst ouders 
5. Didactische gegevens 
6. Overige bronnen 
7. Interpretatie signaleringsprocedure 

 
Notabene: stap 2, 4 en 5 zijn noodzakelijk om de richtlijn van het protocol te kunnen volgen. 
Als afsluiting van de signaleringsfase dient stap 7 doorlopen te worden. 
 
 
Ad punt 5 
Huidige didactische gegevens: 
 Groep 1-2: 

o eerste intakegesprek met ouders/verzorgers 2 weken voor de eerste schooldag 
met de ontvangende leerkracht 

o informatieformulier vanuit de peuterspeelzaal 
o 6 weken na de start in groep 0/1 vult de leerkracht een quickscan  van het DHH in 
o als het kind 4;6 jaar is, vindt de eerste registratie plaats m.b.v. het 

observatiesysteem ‘KIJK’. 
De leerkracht maakt een inschatting van het ontwikkelingsniveau van de leerling op de 
verschillende ontwikkelingsgebieden. De leerkracht kan gebruik maken van de Quickscan 
zoals deze wordt aangereikt in het DHH. Hierin worden indicatoren vermeld die passend zijn 
bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  
 
 
 Groep 3-8: 
De leerkracht noteert de resultaten van de laatst afgenomen toetsen van het 
leerlingvolgsysteem (LVS). 
 

o Technisch lezen (AVI, DMT) 
o Spelling (SVS) 
o Begrijpend Lezen  (BG) 
o Rekenen/wiskunde (Re/Wi) 
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Voor de leerstofgebieden waar geen toetsen van worden afgenomen, geeft de leerkracht 
een inschatting van het niveau van de leerling op grond van prestaties van de leerling op de 
methodegebonden toetsen.  
 
Hierbij wordt de volgende beoordeling gehanteerd: 
 IV/V  zwak tot zeer zwak  
 III  beneden gemiddeld; 
 II  gemiddeld; 
 I  goed; 
 I+   zeer goed; 
 

3.3 Wanneer?  

De signalering vindt plaats bij : 

 de instroom van leerlingen in groep 0/1  

 de instroom van nieuwe leerlingen in groep 3-8 wanneer daar aanleiding toe is.  

 wanneer er tijdens de schoolloopbaan een duidelijk signaal is, wordt in de meeste 
gevallen direct overgegaan tot de module signalering. 

 na afname van de quickscan wanneer blijkt dat een vervolgstap nodig is.  
 

 Signalering bij instroom groep 0/1 na de Quickscan of bij instroom nieuwe leerlingen in 
groep 2-8: 

De signaleringsprocedure wordt uitgevoerd bij een beperkte groep kinderen op grond van 
een aantal signalen. 
Aanleiding om signaleringsprocedure op te starten 

 signaal uit intakegesprek; 
 observatie leerkracht van leer- en /of persoonseigenschappen die passen bij de 

kenmerken van begaafdheid; 
 signaal naar aanleiding van ontwikkelingsvoorsprong van meer dan 6 maanden op 

meerdere ontwikkelingsgebieden in het ontwikkelingsprofiel van ‘KIJK’ en/ of goede 
didactische resultaten op CITO – dan wel methodetoetsen (I-scores op meerdere 
leerstofgebieden); 

 problemen die mogelijk het gevolg zijn of samenhangen met begaafdheid. 
 

 
 Signalering verderop in de schoolloopbaan: 
Nadat de eerste signalering heeft plaatsgevonden in groep 0/1 kan het zijn dat er aanleiding 
is om verderop in de schoolloopbaan opnieuw te kijken naar een leerling. 
 
Bij een signaal van de volgende bronnen: 
Leerkracht:  

 observatie van leer- en /of persoonseigenschappen die passen bij kenmerken van 
begaafdheid; 

 bij problemen die mogelijk verband kunnen houden met begaafdheid. 
Ouders:  

 signaal van ouders; 
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Didactische gegevens: 
 leerlingen die overwegend op I-niveau scoren; 
 wisselende schoolprestaties; 

 
Zowel de ouders als de leerkracht geven met behulp van een signaleringsvragenlijst hun 
indruk weer over het functioneren én welzijn van de leerling.  
De resultaten van de signaleringslijst in combinatie met de interpretatie van de didactische 
scorelijst geven een indicatie of het wenselijk is om door te gaan naar de 
diagnosticeringsfase.  
 

3.4  Tijdstip 

Er zijn diverse mogelijkheden waarop een signaleringsfase opgestart kan worden: 
o n.a.v. intakegesprek in groep 0/1, op school met de ontvangende leerkracht ongeveer 2 

weken voor eerste schooldag, of 6 weken na de start op school.  
o januari groep 3 en groep 5 n.a.v. de quickscan DHH 
o elk ander moment waarop de leerkracht, in overleg met de intern begeleider, dan wel 

ouders in overleg met de intern begeleider, het als wenselijk ervaren om de signalering 
te starten. 

 

3.5  Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid voor het opstarten van de signaleringsprocedure ligt bij de 
leerkracht in samenwerking met de intern begeleider/ begaafdheidscoördinator. Het is 
uitdrukkelijk de bedoeling dat de leerkracht zorgvuldig de verzamelde gegevens bekijkt en in 
overleg met de intern begeleider tot een oordeel komt of verder onderzoek wenselijk is met 
behulp van de richtlijn van het DHH. De begaafdheidscoördinator wordt bij dit traject 
betrokken.  
 

3.6  Vervolgtraject 

Er is een indicatie voor verder onderzoek wanneer uit minimaal twee bronnen (leerkracht, 
didactische gegevens of ouders) een positief signaal komt. 
De leerkracht meldt leerlingen die positief uit de procedure komen aan bij de intern 
begeleider. De leerkracht heeft daarna samen met de begaafdheidscoördinator / intern 
begeleider een gesprek met de ouders over de uitkomsten van de signaleringsprocedure. 
Hierna kan, zo nodig, de diagnosticeringsprocedure van het DHH worden gestart.  
 
Bij het vermoeden van onderpresteren, leerstoornissen of ernstige gedragsproblematiek kan 
geadviseerd worden om de fase signalering over te slaan en direct over te gaan naar de fase 
van diagnostiek. Dit besluit wordt met de begaafdheidscoördinator en de intern begeleider 
genomen. Overleg met een externe deskundige kan hierbij wenselijk zijn. 
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3.7  Verslaglegging 

Het verslag naar aanleiding van de signaleringsprocedure wordt opgenomen in het 
leerlingdossier eventueel aangevuld met aantekeningen van de leerkracht of aanvullende 
informatie van derden. 
 
4.  Diagnostiek 

4.1 Doelstelling 

Doelstelling van de procedure van diagnostiek is een  intern onderzoek om meer 
duidelijkheid te krijgen over de mogelijke begaafdheid van de leerling en het verzamelen van 
gegevens die nodig kunnen zijn voor het opstellen van een eventueel handelingsplan. 
 

4.2  Procedure 

Wij volgen binnen onze school voor diagnostiek de procedure zoals die gehanteerd wordt in 
het Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid. Vanaf groep 5 wordt ook de leerlingvragenlijst 
afgenomen. 
 
Stappenoverzicht diagnostiek 

1. Leerkrachtvragenlijst 
2. Oudervragenlijst 
3. Didactische gegevens 
4. Leerlingvragenlijst (vanaf groep 5) 
5. Overige bronnen (o.a. observatiegegevens, gegevens van derden) 
6. Activeren computergegenereerde verslag 
7. Samenstellen gespreksformulier 
8. Eindverslag schrijven 
9. Advies vervolgtraject 
 

Notabene: stap 1, 2, 3 en 8 zijn noodzakelijk om een advies over het vervolgtraject te krijgen. 
 
 
Ad punt 3  
Huidige didactische gegevens: 
In de fase van diagnostiek worden de didactische gegevens overgenomen uit de 
signaleringsfase. Om te kunnen ontdekken of er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong 
wordt er in deze fase doorgetoetst.  
 
Doortoetsen met toetsen van het LVS: 
 
Doortoetsen vindt plaats met de beschikbare toetsen van het LVS op tenminste op drie 
vakgebieden: spelling, begrijpend lezen en rekenen.  Er wordt begonnen met de 
eerstvolgende toetsen volgens het toetsschema en er wordt doorgetoetst zolang de leerling 
op I-niveau scoort.  
Ook al heeft een  leerling bij het doortoetsen op I-niveau gescoord , dan maakt hij deze toets 
opnieuw wanneer deze volgens het toetsschema moet maken. In individuele gevallen wordt 
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van dit principe afgeweken. Een beslissing hiervoor wordt genomen door de intern 
begeleider in samenspraak met de begaafdheidscoördinator.  
De leerkracht bespreekt uitkomsten van de diagnostiekprocedure met de 
begaafdheidscoördinator en de intern begeleider. 
 
 

 groep 1-2: 
o Taal voor Kleuters 
o Rekenen voor Kleuters 

 
 groep 3-8: 

o Technisch lezen (AVI, DMT) 
o Spelling (SVS) 
o Begrijpend lezen (BG) 
o Rekenen/wiskunde (Re/Wi) 

 

4.3 Wanneer? 

In principe doen we verder onderzoek bij alle leerlingen waarbij het DHH na de 
signaleringsprocedure aangeeft dat verder onderzoek wenselijk is. Dit gebeurt eveneens bij  
leerlingen waarbij  de leerkracht, in overleg met de intern begeleider/ coördinator 
begaafdheid, ondanks een negatief advies van het DHH het wenselijk vindt om verder 
onderzoek te doen. 
 

4.4 Verantwoordelijkheid 

Doortoetsen wordt in overleg met de begaafdheidscoördinator/ intern begeleider gedaan. 
De leerkracht zorgt voor het verzamelen van de gegevens en bespreekt het verslag met de 
begaafdheidscoördinator /intern begeleider. Het interpreteren van de gegevens die worden 
verzameld in de fase van diagnostiek valt onder de verantwoordelijkheid van de 
begaafdheidscoördinator /intern begeleider. 
Zij  bepalen in overleg met de leerkracht het vervolgtraject. 
Het is de bedoeling dat er een zorgvuldige analyse plaatsvindt van alle verzamelde gegevens 
en dat de richtlijnen van het DHH hierbij als ondersteuning gebruikt worden.  
 

4.5 Vervolgtraject 

Nadat de diagnostiekfase is doorlopen, kan er voor de leerlingen die deel uitmaken van de 
doelgroep een handelingsplan opgesteld worden. Dit gebeurt wanneer er sprake is van een 
leerlinggestuurd arrangement. Hierbij wordt op meerdere vakken een aanpassing van de 
leerstof gedaan.  
Bij de keuze van het vervolgtraject wordt onder andere uitgegaan van de richtlijnen die 
gegeven worden door het DHH. Besluiten worden genomen door de 
begaafdheidscoördinator /intern begeleider, in samenspraak met de leerkracht. 
 
Wanneer een leerling een didactische voorsprong heeft van minimaal zes maanden op 
meerdere leerstofgebieden, maakt de leerling deel uit van de doelgroep van het DHH.  
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De leerkracht heeft samen met de leerkracht, begaafdheidscoördinator en/of intern 
begeleider een gesprek met de ouders naar aanleiding van het intern onderzoek. Mocht er  
sprake zijn  van vervroegde doorstroming, dan  wordt dit besluit altijd in overleg met het 
zorgteam genomen. 
 

4.6 Verslaglegging 

Het door de computer gegenereerde verslag naar aanleiding van het intern onderzoek wordt 
samen met het door de begaafdheidscoördinator /intern begeleider geschreven eindverslag, 
opgenomen in het leerlingdossier. 
 
 

4.7 Verwijzing van extern onderzoek 

In de volgende gevallen kan extern onderzoek wenselijk zijn: 
 er is geen eenduidige conclusie mogelijk op grond van de gegevens uit het intern 

onderzoek van het DHH; 
 er zijn tegenstrijdige gegevens; 
 bij het vermoeden van onderpresteren, leerstoornissen of ernstige 

gedragsproblematiek na een negatief advies van het DHH (handelingsverlegenheid 
van de school). 

 
De begaafdheidscoördinator /intern begeleider meldt de leerling aan voor verdere 
consultatie bij het zorgteam van de school. 
Het kan zijn dat ouders zelf initiatief nemen tot een onderzoek. De school zal in dat geval de 
uitkomsten van het externe onderzoek serieus nemen en haar handelen waar mogelijk 
afstemmen op de uitkomsten van het onderzoek. Adviezen van externe deskundigen worden 
daar waar het haalbaar is, opgevolgd, voor zover ze niet in strijd zijn met het door de school 
gevoerde beleid. 
 
 
5.  Leerlingbegeleiding 
 
In dit deel van het beleidsplan wordt aangegeven welke begeleidingsmogelijkheden er op 
onze school zijn voor (hoog)begaafde leerlingen. 
 

5.1 Opstellen individueel handelingsplan 

Nadat het traject diagnostiek is doorlopen, wordt er, indien dit voor de leerling gewenst is, 
een handelingsplan opgesteld. Dit kan een handelingsplan zijn op pedagogische gronden dan 
wel op didactische gronden. Deze handelingsplannen worden opgenomen in het DHH.  Ook 
worden voor de leerling in het groepsplan aangepaste doelen vermeld die aansluiten bij de 
ontwikkelingsbehoefte van deze leerling.   
Het groepsplan wordt opgesteld door de leerkracht. De begaafdheidscoördinator /intern 
begeleider begeleiden de leerkracht hierin.  
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5.2  Compacten van de reguliere leerstof 

5.2.1 Richtlijnen 

De conclusie van het diagnostiektraject kan zijn  dat een leerling wordt ingedeeld in de 
eerste of tweede leerlijn. 
De eerste leerlijn is voor de intelligente en begaafde kinderen (ongeveer 10% van alle 
kinderen). Deze lijn is ook geschikt voor kinderen die in één vak uitblinken. De herhalingsstof 
wordt sterk verminderd en er wordt extra stof aangeboden, uit de methode of leerstof 
speciaal ontwikkeld voor de betere leerlingen. 
De tweede leerlijn is voor de hoogintelligente en (hoog)begaafde kinderen (ongeveer 2-3% 
van alle kinderen). Deze kinderen krijgen alleen de instructie bij nieuwe onderdelen in de 
leerstof met een minimum aan oefenstof en zonder extra herhalingen. Bij de verrijking 
krijgen zij leerstof die speciaal ontwikkeld is voor (hoog)begaafden op het gebied van 
rekenen en taal, en verder extra vakken of verrijkingsprojecten.  

 
Rekenen:  
De methode Wereld in Getallen biedt verrijkingsstof aan die door de meerbegaafde leerling 
verwerkt wordt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de rekenstof te compacten.  
 
In de groepen 3 en 4 wordt met name gewerkt aan een stuk basisverkenning en in trainen 
van basisvaardigheden. Dit is een vaardigheid die meerbegaafde leerlingen vaak al op jonge 
leeftijd beheersen. Compacten in deze groepen is dan ook een van de eerste stappen. Hierbij 
wordt de methodetoets aan het begin van een lesblok afgenomen en aan de hand van de 
resultaten van deze toets wordt besloten welke leerstof door de leerling met de groep 
meegedaan wordt en op welke momenten de leerling in staat is om aan verdiepingswerk te 
werken.  
 
Compacten in de groepen 3 t/m 8 vindt plaats aan de hand van de compactingrichtlijnen van 
het DHH of SLO.   
Meerbegaafde leerlingen maken vaak gebruik van zelf ontdekte strategieën. Deze 
strategieën voldoen bij het verwerken bij de rekenlessen, maar kunnen er ook voor zorgen 
dat de leerling niet in aanraking komt met mogelijk effectievere oplossingsstrategieën. Om 
deze reden is het de taak van de leerkracht om de meerbegaafde leerling bij het aanbod van 
nieuwe leerstof bij de instructie te betrekken. Er wordt gewerkt met het drieslagmodel 
waarbij de leerlingen de inhoud van de rekenonderdelen verwerken door ook zelf sommen 
te ontwerpen die passen bij de beheerste leerstof. 
 
Technisch lezen 
De methode Estafette die op de J.J. Anspachschool gebruikt wordt, voorziet in een 
methodeschrift voor leerlingen met een hoger technisch leesniveau, de zgn. Estafetteloper. 
Dit stelt leerlingen in staat om op autonome wijze de leerstof van de groep te volgen met de 
verdieping die voor de doelgroep zo belangrijk is.  
 
Taal 
Voor de methode Taal in Beeld 2 is leerstof in de methode opgenomen die uitdagend is voor 
leerlingen die dit nodig hebben. De methodetoets wordt afgenomen aan het eind van een 
lesblok.  
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Spelling 
De spellingsmethode Spelling in Beeld 2 wordt door alle leerlingen gevolgd.  
Leerlingen krijgen aan het begin van een lesblok een dictee aangeboden om een 0-meting te 
doen, hierbij wordt gekeken welke spellingscategorieën de leerling al beheerst.   Hierna 
wordt er een keuze gemaakt in het lesaanbod dat door de begaafde leerling gevolgd wordt.  
Er zijn opdrachten beschikbaar waar de leerling de spellingkennis praktisch in gaat 
toepassen.  
 
Begrijpend lezen:  
De methode Nieuwsbegrip biedt strategieën aan die alle leerlingen als basiskennis moeten 
verwerven. Voor meerbegaafde kinderen zijn deze strategieën van groot belang, omdat ze 
ook zelfstandig ingezet moeten kunnen worden. Nieuwsbegrip biedt actuele begrijpend 
lezen teksten aan op verschillende technisch leesniveaus. In de praktijk blijkt dat het 
mogelijk is om dezelfde tekst te verwerken als de groep, maar dan op een hoger technisch 
leesniveau.  
De aangeboden verwerkingen bij Nieuwsbegrip zijn veelzijdig en doen een beroep op het 
creatief inzetten van het intelligente vermogen van de leerling.   
 
Wereldoriëntatie 
De orthotheek van de school geeft een gevarieerd aanbod lesmateriaal voor de groepen 1-8. 
Leerkrachten kunnen deze projecten inzetten in het verrijkingsaanbod voor meerbegaafde 
leerlingen. 

5.2.2  Verantwoordelijkheid 

De leerkracht is verantwoordelijk voor de verdeling van de leerstof in bijvoorbeeld een 
taakbrief. Een taakbrief vergroot het overzicht op de leerstof voor de leerkracht en leerling.  
Door te werken met een taakbrief is het inzetten van een eventuele individuele leerlijn 
mogelijk. De begaafdheidscoördinator /intern begeleider heeft de eindverantwoording in 
het aansturen van deze individuele leerlijn.  
 

5.3  Verrijkingsaanbod 

In de tijd die vrijkomt door het compacten van de leerstof wordt verrijkingsstof aangeboden. 
 
Er zijn twee vormen om verrijkingsstof aan te bieden:  
- verdieping; hierbij volgt de leerling de inhoud van de lesstof van de groep, al dan niet in 
geminimaliseerde vorm, daarnaast wordt er een keur aan verrijkingsstof aangeboden die 
buiten de reguliere lesstof staat.  
- versnelling; hiervoor kan gekozen worden wanneer een leerling een didactische voorsprong 
heeft van > 12 maanden en er gekozen is voor het versneld doorgaan naar een volgende 
leergroep. Deze vorm van verrijking wordt ingezet na consultatie bij het zorgteam van de 
school.  
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5.4 Keuze materiaal 

Leerlingen die gebruik maken van de 1e of 2e leerlijn krijgen bij rekenen en taal , naast de 
verrijkende methodeonderdelen, Rekenmeesters en Taalmeesters, Plustaak rekenen en 
Plustaak taal aangeboden. De leerkracht kan indien nodig bij het onderdeel Suggesties voor 
verrijking van het DHH een keuze maken uit aanvullende materialen voor verrijking per 
groep, per vakgebied en per leerlijn. Daarnaast is er een orthotheek beschikbaar.  
 

5.4.1  Orthotheek 

De materialen die kunnen worden ingezet voor meerbegaafde leerlingen zijn te vinden in de 
orthotheek.  
Leerkrachten kunnen hier, eventueel samen met de leerling, een keus maken. 
De orthotheek beschikt ook over literatuur en boeken die betrekking hebben op 
(hoog)begaafdheid.  
 

5.5  Begeleiding in groep 1-2 

5.5.1   DHH 

In groep 0/1 wordt 6 weken na de start van een leerling in groep 1 de quickscan afgenomen 
door de leerkracht. Hieruit kan blijken dat begeleiding voor een leerling wenselijk kan zijn.  

5.5.2 Compacten 

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt vanuit de visie van basisontwikkeling. Voor kleuters met 
een ontwikkelingsvoorsprong wordt bij de thema’s een aanbod verzorgd in de zone van 
naaste ontwikkeling. Hierbij is het groepsthema gelijk, maar het verwerkingsaanbod voor 
leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong aangepast.  
 
We hanteren de volgende uitgangspunten  
De belangrijkste punten zijn: 
 Er wordt met de opdrachten en werkjes aangesloten bij de zone van naaste ontwikkeling 

van de leerling. 
 Er worden grotere leerstappen genomen, opdrachten met een gelijke inhoud en/of 

doelstelling worden zoveel mogelijk vermeden (herhalen). 
 Per thema wordt bekeken welke opdrachten zinvol zijn voor kinderen uit de doelgroep. 
 Bij de voorbereiding van de thema's wordt gezorgd  dat er opdrachten zijn die een 

beroep doen op het hogere orde denken volgens de Taxonomie van Bloom. Op deze 
wijze wordt structureel aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 
gewaarborgd.  

5.5.3 Verrijkingsaanbod 

Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 Vanaf het moment dat duidelijk is dat er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong, 

wordt gestart met het aanbieden van verrijkingsopdrachten en verrijkingsmateriaal. 
 Er wordt verrijking aangeboden op zoveel mogelijk verschillende ontwikkelingsgebieden, 

dus zo breed mogelijk. 
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 Per thema wordt gezocht naar verrijkingsmogelijkheden bij de verschillende doelen die 
aan bod komen. 

 Er wordt verrijking gezocht die aansluit bij de verschillende manieren van leren die 
passen bij kinderen in deze leeftijdsfase (spelend leren, handelingsgericht leren, 
methodisch leren). 

 Er wordt aangesloten bij de diverse werkvormen die gehanteerd worden (werken met 
ontwikkelingsmateriaal, spelen in hoeken, methodisch materiaal). 

 Er wordt ingespeeld op de ontwikkeling op het gebied van lezen en rekenen. Hierbij 
wordt geen gebruik gemaakt van versnellen. De leerling krijgt dus niet het methodisch 
rekenen en lezen aangeboden. 

5.5.4 Planning leerstof 

In groep 1-2 maakt de leerkracht per project een planning van de opdrachten en activiteiten 
die aan de orde zullen komen. Vervolgens wordt per thema bepaald welke opdrachten en 
activiteiten individuele kinderen gaan doen. Bij kinderen uit de doelgroep wordt bij het 
inplannen van opdrachten en activiteiten rekening gehouden met het niveau van de leerling 
en zullen naast reguliere opdrachten en activiteiten ook verrijkingsopdrachten ingepland 
worden. Alle verrijkingsopdrachten worden verzamelend in een portfolio. 
 

5.6 Pedagogische begeleiding 

Naast de didactische aanpassingen zijn er leerlingen die ook begeleiding nodig hebben op 
pedagogisch gebied. Via de vragenlijst die door ouders en leerkracht is ingevuld in de 
diagnostiekfase kan bekeken worden op welke gebieden zich eventueel problemen 
voordoen. 
Wanneer uit de resultaten van het DHH naar voren komt dat begeleiding op pedagogische 
gronden gewenst is, wordt dit in het eindverslag benoemd. Vervolgens kan voor het 
betreffende onderdeel gezocht worden naar suggesties voor de begeleiding in het onderdeel 
‘Pedagogische handelingssuggesties’ van het DHH. De leerkracht neemt hiervoor contact op 
met de begaafdheidscoördinator /intern begeleider. Samen wordt gekeken hoe de meest 
optimale begeleiding ingezet kan worden.  
 

5.7 Vervroegde doorstroming 

5.7.1 Criteria 

Na de fase van diagnostiek kan, indien nodig, voor een individuele leerling een adviestraject 
vervroegde doorstroming van het DHH doorlopen worden.  
 
Dit geldt voor leerlingen die voldoen aan de volgende criteria: 
 De leerling behoort tot de doelgroep van dit protocol, dit komt naar voren uit de fase van 

diagnostiek of uit extern onderzoek; 
 De leerling heeft een didactische voorsprong van meer dan 6 maanden tot bijna een jaar 

of meer op meerdere leerstofgebieden.  
 Groep 1-2: 
Er moet sprake zijn van een brede ontwikkelingsvoorsprong, dat wil zeggen op minimaal 
9 van 15 gebieden in de fase diagnostiek (grove en fijne motoriek tellen hierbij niet mee). 



Januari 2012 

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen         J.J. Anspachschool (10-2018) 
                                

19 

Verder moet er bij het doortoetsen sprake zijn van een didactische voorsprong van 
minimaal een half jaar tot een jaar of meer. 
 Groep 3-8: 
Er moet tijdens het didactische onderzoek in de fase diagnostiek een didactische 
voorsprong zijn van minimaal 7 maanden tot een jaar of meer op de belangrijkste 
leerstofgebieden. 
 

5.7.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

De school hanteert de volgende instrumenten om de sociaal-emotionele ontwikkeling in 
kaart te brengen: 
 
Groep 1-2:  
KIJK (1-2), ZIEN (als aanvulling indien dit door de leerkracht gewenst is).   
 
Groep 3-8:  
De J.J.Anspachschool heeft de beschikking over verschillende instrumenten die gebruikt 
kunnen worden om de sociale-emotionele ontwikkeling in groep 3-8 in kaart te brengen. Het 
gaat hierbij om ZIEN, CBSK  ect.  
Verder kan er door de intern begeleider extra geobserveerd worden en er kan eventueel 
extern advies aangevraagd worden. 
Wanneer de leerkracht twijfels heeft over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een 
leerling waarbij een vervroegde doorstroming overwogen wordt, wordt de leerkracht 
gevraagd om aan te geven (liefst in een verslag) welke problemen hij ervaart in het 
functioneren van de leerling. Dit verslag kan besproken worden in het zorgteam. De 
begaafdheidscoördinator /intern begeleider zijn in alle gevallen bij dit traject betrokken. 

5.7.3 Besluitvorming 

De leerkracht doorloopt het adviestraject vervroegde doorstroming van DHH en bespreekt 
de uitkomst met de intern begeleider/ begaafdheidscoördinator en ouders.  
Indien vervroegde doorstroming wenselijk is, wordt een bespreking ingepland bij het 
zorgteam.  
Er vindt een bespreking plaats in het zorgteam samen met de ouders, de huidige leerkracht, 
de toekomstige leerkracht en de begaafdheidscoördinator/intern begeleider. In dit gesprek 
wordt de definitieve beslissing omtrent de vervroegde doorstroming genomen. 
De school heeft de beslissende stem bij de besluitvorming. 
Wanneer er sprake is van vervroegde doorstroming, dan wordt met alle betrokkenen 
bekeken welk moment hiervoor het meest wenselijk is. 

5.7.4 Voorbereiding 

 
Aan de hand van de punten die eventueel naar voren zijn gekomen naar aanleiding van het 
adviestraject vervroegde doorstroming wordt bekeken welke aandachtspunten er zijn bij de 
voorbereiding op de vervroegde doorstroming. 
 
Aandachtspunten: 
Sociaal-emotioneel:  Kennismaken in de volgende groep. 
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Didactisch:    Wat heeft het kind nodig om een goede overstap naar de volgende 

groep te maken? Welke leerstofonderdelen hebben nog extra 
aandacht nodig?         
Het is de bedoeling dat het kind na geruime tijd start in de leerlijn waar 
het thuishoort (compacten en verrijken van huidige leerstof).  
 

Tijdstip:   Nader overeen te komen.  
 

5.7.5 Nazorg 

Wanneer ouders ondanks een positief advies van de school een vervroegde doorstroming 
niet wenselijk vinden, dan wordt de leerling in principe ingedeeld in de tweede leerlijn.  
Mocht er sprake zijn van een grote didactische voorsprong en de school acht een vervroegde 
doorstroming niet wenselijk, dan kan in overleg met de intern begeleider besloten worden 
tot een individueel traject voor de leerling.  
 
In principe starten leerlingen die vervroegd zijn doorgestroomd na enkele weken weer met 
een aangepast programma. Bij twijfel kan in overleg met de intern begeleider/ 
begaafdheidscoördinator bekeken worden of een leerling start in de eerste of de tweede 
leerlijn. Mocht de leerkracht denken dat een aangepast leerstofaanbod op dat moment nog 
niet wenselijk is, dan wordt contact opgenomen met de intern begeleider.  
 

5.8  Begeleiding onderpresteerders    

5.8.1 Definitie 

‘Onderpresteren is langdurig minder presteren dan op grond van iemands capaciteiten 
verwacht mag worden’(Kaufman, 1991) 
 
Vicieuze cirkel onderpresteren 
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5.8.2 Signalering en diagnostiek 

Bij leerlingen waarvan het vermoeden bestaat dat ze onderpresteren, wordt eerst een 
volledig intern onderzoek volgens het DHH gedaan, zodat er duidelijkheid is over de 
mogelijkheid van de leerling om te komen tot prestaties op begaafd niveau. 
Bij vermoedelijk onderpresteren wordt altijd doorgetoetst, ook als het kind geen I+-scores 
heeft.  
Mocht er daarna nog onvoldoende duidelijkheid zijn over de mogelijke 
begaafdheidskenmerken van de leerling, dan kan extern onderzoek wenselijk zijn. 
Soms geeft het DHH  bij de factor onderpresteren aan dat er een gevaar is voor 
onderpresteren of vertoont de leerling uitval op meerdere clusters van de vragenlijst. 
Wanneer dit het geval is en de leerling buiten het protocol valt, dan wordt aangeraden om 
extern onderzoek te laten doen. 
 
 

5.8.3 Begeleiding 

Bij leerlingen die onderpresteren is het belangrijk om hen ondanks hun huidige prestaties, in 
te delen in een leerlijn (1 of 2). Daarnaast is de pedagogische begeleiding van deze leerlingen 
essentieel om een gedragsverandering teweeg te brengen. 
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de pedagogische handelingssuggesties voor het 
omgaan met onderpresteren uit het DHH. Mocht er na het toepassen van de 
handelingssuggesties na enige tijd nog geen verbetering optreden in de situatie van de 
leerling, dan is het wenselijk om de leerling aan te melden bij het zorgteam.   
 

Model onderpresteren

© Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs – Drs. S. Drent

• m
Inadequaat leerstofaanbod

Houding t.o.v. school

Leerkrachtattitude

Demotivatie:

Zeer laag werktempo

Slechte concentratie

Onderpresteren:

Wisselend foutenpatroon 
vooral bij schriftelijke 
prestaties
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5.9 Randvoorwaarden begeleiding 

5.9.1 Planning leerstof 

Het  aangepast lesprogramma voor begaafde leerlingen kan op een weektaak komen staan. 
Dit geeft overzicht voor de leerkracht en verhoogt de zelfstandigheid van de leerling. De 
weektaak wordt opgesteld door de leerkracht. Bij jonge kinderen kan uit de weektaak een 
dagtaak worden gehaald.  
 

5.9.2 Begeleiding 

Uitgangspunt hierbij is dat het vooral bij verrijkingswerk erg belangrijk is om het leerproces 
van de leerling te bewaken dit materiaal leent zich minder goed om het door de leerling zelf 
na te laten kijken, gezien de aard van het materiaal. 
Deze opdracht(en) worden ook beoordeeld door de leerkracht volgens een procesgerichte 
benadering en wordt weergegeven in een woordbeoordeling (onvoldoende-voldoende-
goed) of cijfer. 
De leerkracht bespreekt de nagekeken opdrachten vervolgens ook met de leerling. 
 

5.9.3 Vermelding op rapport 

Op het moment dat besloten is dat een leerling gebruik gaat maken van de 1e of 2e leerlijn, 
zal dit op het rapport vermeld worden. Op het klassenrapport wordt naast een beoordeling 
voor de reguliere leerstof ook een beoordeling gegeven voor het verrijkingsmateriaal waar 
de leerling aan gewerkt heeft.  

5.9.4 Registratie 

Bij de overgang naar een volgende groep wordt bij de overdracht een speciaal 
registratieformulier (opgeslagen in het digitaal zorgdossier) ingevuld waarop wordt 
aangegeven aan welke verrijkingsstof de leerling gewerkt heeft en hoe ver hij gekomen is 
met de verschillende materialen.  

5.9.5 Coördinatie 

De coördinatie van de zorg voor (hoog)begaafde leerlingen ligt bij de 
begaafdheidscoördinator /intern begeleider in samenwerking met de leden van het 
zorgteam.  

5.9.6 Verslaglegging 

De verslagen van de quickscan, signalerings- en diagnostiekfase worden opgenomen in het 
digitaal leerlingdossier. Hierin zijn ook de eventueel aanwezige handelingsplannen 
opgenomen.  Speciale begeleiding en evaluatie wordt opgenomen in het groepsplan.  
 
 
6.  Verrijking en verdieping op de J.J. Anspachschool 
 

6.1  Drie niveaus van verrijking en verdieping 

De J.J. Anspachschool kent drie niveaus van verrijking en verdieping. 
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Niveau 1 Verdieping in de groep 
In alle klassen krijgt een leerling, wanneer blijkt dat de leerling verdieping nodig heeft, de 
mogelijkheid om aan plusopdrachten te werken zoals deze binnen de methode aangeboden 
worden. Daarnaast is er een aanbod vanuit de orthotheek mogelijk. Deze verdieping vindt 
plaats in de groep onder verantwoording van de leerkracht.  
  
Niveau 2 Breinplein 
Verdieping wordt aangeboden buiten de groep 
Wat   : verdiepen in wereldoriëntatie onderwerpen. 
Wanneer : maandag. Er kan 4 keer per jaar in- en uitgestroomd worden, altijd in overleg 

met de leerkracht 
Wie  : voor leerlingen die de reguliere leerstof met zeer goed gevolg doorlopen, 
verrijking binnen de methode krijgen en daarnaast nog  behoefte hebben aan verdieping. 
De leerling beschikt over een zelfstandige werkhouding 
De leerkracht heeft de selectieprocedure doorlopen en overleg gehad met de 
begaafdheidscoördinator /intern begeleider. 
 
Niveau 3 Peergroup onderwijs 
Peuterplusgroep  (3-jarigen) 
Wat  : ontmoeten van ontwikkelingsgelijken een leeftijdsgelijken 

• Leren leren 
• Leren denken 
• Leren leven 
• Leren doorzetten 

Ontwikkelen van denkstrategieën 
Wanneer : woensdagochtend 8.30-11.30 uur 
Wie  : kinderen van 3 jaar die meer uitdaging nodig hebben en in hun ontwikkeling 
voorlopen.  
De aanmelding is besproken met en goedgekeurd door de locatieleider. 
 
Smarties  (groep 3-4) 
Wat  : ontmoeten van ontwikkelingsgelijken 

• Leren leren 
• Leren denken 
• Leren leven 
• Leren doorzetten 

Ontwikkelen en uitbouwen van adequate leer- en werk strategieën 
Waar  : buiten de groep 
Wanneer : 1 ½ uur per week 
De leerling krijgt opdrachten mee om in de klas aan te werken 
Twee keer per jaar is er instroom en uitstroom mogelijk, aangezien er dan een nieuwe 
periode start. 
Wie  : voor leerlingen die een aantoonbare didactische voorsprong hebben van 
minimaal 8 -12 maanden 
De leerkracht heeft voor deze leerlingen het volledige Digitaal Handelingsprotocol (hoog) 
begaafdheid doorlopen. 
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De aanmelding is besproken met en goedgekeurd door de begaafdheidscoördinator /intern 
begeleider. 
 
Breinbrekers  (groep 5-8) 
Wat  : ontmoeten van ontwikkelingsgelijken 

• Leren leren 
• Leren denken 
• Leren leven 
• Leren doorzetten 

Ontwikkelen en uitbouwen van adequate leer- en werk strategieën 
Waar:   : buiten de groep 
Wanneer : 1 dagdeel per week 
De leerling krijgt in de lesweek minimaal 60 minuten extra werktijd om aan de opdrachten te 
werken. Hierbij is de leerling sturend, hij mag werktijd aanvragen. Deze werktijd wordt een 
dag van te voren aangevraagd. Dit geeft de leerkracht de gelegenheid om de dagplanning 
voor de leerling naar behoefte aan te passen.  
Twee keer per jaar is er instroom en uitstroom mogelijk, aangezien er dan een nieuwe 
periode start. 
Wie  : voor leerlingen die een aantoonbare didactische voorsprong hebben van 
minimaal 8 -12 maanden 
De leerkracht heeft voor deze leerlingen het volledige Digitaal Handelingsprotocol (hoog) 
begaafdheid doorlopen. 
De aanmelding is besproken met en goedgekeurd door de begaafdheidscoördinator /intern 
begeleider. 
 

6.2  ‘Plusgroep’ 'De Breinbrekers' en ‘De Smarties’ 

 
Waarom de ‘plusgroep’?  
Op de J.J. Anspachschool maken we geen gebruik van de term plusgroep. De Smarties en de 
Breinbrekers zijn gewone klassen waarbij, net als in de reguliere groepen, onderwijs wordt 
aangeboden dat past bij de ontwikkeling van de leerling. In het geval van begaafde kinderen 
kunnen we constateren dat zij anders denken, anders leren, anders redeneren.  Aansluiten 
bij deze talenten vraagt om een ander onderwijsaanbod.  
Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met 
ontwikkelingsgelijken. Bij de Smarties en Breinbrekers wordt aan deze behoefte tegemoet 
gekomen.  
Naast de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken is het belangrijk dat zij in hun eigen 
schoolomgeving blijven functioneren en met de reguliere maatschappij leren omgaan.  
Dit is een belangrijke reden waarom de J.J.Anspachschool voor een peergrouparrangement 
kiest.  Het kind blijft voor het grootste deel in de eigen leefomgeving, de eigen groep; toch 
krijgt het extra uitdaging aangeboden en heeft het contact met ontwikkelingsgelijken.  
Met dit beleid wil de J.J.Anspachschool (hoog)begaafde kinderen voorzien in hun 
onderwijsbehoeften.  
Naast het werken aan opdrachten op een aansluitend cognitief niveau ligt de nadruk ook op 
het pedagogische vlak. Belangrijke leerpunten voor (hoog)begaafden kunnen zijn: kunnen 
samenwerken en afstemmen met anderen, plannen en organiseren, zich kunnen inleven in 
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anderen, herkennen en hanteren van eigen gevoelens of omgaan met de eigen begaafdheid 
en leren omgaan met faalervaringen. Zij leren hoe leren gaat en kunnen daarover 
reflecteren.  Om dit te verwezenlijken werken de leerlingen met persoonlijke doelen. Deze 
doelen worden aan het begin van een periode opgesteld en aan het eind geëvalueerd. In het 
onderwijsaanbod wordt zorg gedragen voor mogelijkheden om aan deze doelen te kunnen 
werken. Een woordrapport, door de leerling zelf geschreven, aangevuld met beoordelingen 
door de begaafdheidscoördinator zorgt ervoor dat de leerling aan het eind van een periode 
in gesprek met ouders zijn eigen voortgang benoemt.  
 

6.3  Theorie 

Leren lijkt een eenvoudige taak voor meerbegaafde leerlingen. Maar in de praktijk blijkt dit 
niet altijd zo te wezen.  
Leren is een vak op zich en ook dat moet je leren.  
Kinderen met een hoge intelligentie beschikken over een aantal leereigenschappen die hen 
zouden moeten helpen om een voorspoedige schoolcarrière te doorlopen. Ze zijn snel van 
begrip, hebben een goed geheugen een hoog leertempo en beschikken over een groot 
probleemoplossend vermogen. Daarnaast helpen de persoonlijkheidseigenschappen zoals 
creativiteit, een groot associatief vermogen en doorzettingsvermogen hen om de 
leereigenschappen op een juiste wijze in te zetten.  
In de praktijk is te zien dat niet alle meerbegaafde leerlingen de aanwezigheid van 
bovenstaande kenmerken ook op een handige wijze inzetten. Tijdens hun schoolperiode 
lopen deze leerlingen niet of nauwelijks aan tegen een niveau van leerstofaanbod dat een 
beroep doet op de goede leer- en persoonlijkheidseigenschappen. Het gevolg is dat de 
leerlingen niet leren hoe je een leertaak moet aanpakken.  
De Russische onderwijspsycholoog Vygotski heeft 25 jaar geleden benadrukt dat kinderen 
het beste leren als ze de nieuwe kennis in verband brengen met reeds verworven kennis. 
Sternbergs theorie over intellectuele ontwikkeling beschrijft een vergelijkbaar mechanisme.  
In de dagelijkse onderwijspraktijk zien we de theorieën van Vygotski en Sternberg 
terugkomen in het IGDI instructiemodel, waarbij eerst een beroep gedaan wordt op het 
activeren van voorkennis, daarna wordt de nieuwe stof aangeboden die de leerling in de 
derde fase gaat inoefenen.  
Vygotski geeft leren de volgende inhoud: de overgang van het feitelijke niveau naar het 
gewenste niveau.  
Het uitgangspunt is hier altijd bij dat de leerstof wordt aangeboden volgens de methode van 
basisontwikkeling: in de zone van naaste ontwikkeling.  
Bij meerbegaafde leerlingen sluit het reguliere lesstof aanbod niet aan bij de zone van hun 
naaste ontwikkeling. Ook de eerste fase: activeren van voorkennis, bevindt zich vaak op een 
ander niveau dan daar waar het reguliere aanbod in voorziet.  
 

6.3.1   De taxonomie van Bloom. 

Leerlingen leren op verschillende niveaus. De onderstaande indeling staat bekend als de 
taxonomie van Bloom en verdeelt het cognitief denken in een aantal leerdoelen die oplopen 
van simpel tot complex. Hieruit is het denkniveau van een leerling te herleiden.  
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In het onderwijs wordt een beroep gedaan op meerdere niveaus van de denkorde, waarbij 
ook elk vak, elke vraagtelling weer aansluit bij een van onderstaande niveaus. Elke stap 
verder betekent beheersing van de vorige stap. 

 
.  
Bloom's Taxonomy of Learning Domains 
 
We onderscheiden: 

 Herinneren 

 begrijpen 

 toepassen 

 analyseren 

 evalueren 

 creëren 
 
1. Herinneren 

De leerling herinnert zich. 
Activiteiten van de leerlingen: 
Herinneren, benoemen, opnoemen, definiëren, opzoeken, beschrijven, aanwijzen, 
reproduceren. 
Vraag: Kunnen de leerlingen zich informatie herinneren? 

2.  Begrijpen 
De leerling geeft weer, vertaalt en vat samen 
Activiteiten van de leerlingen: 
Samenvatten, een verklaring geven, in eigen woorden weergeven, een tekening 
maken van, voorspellen, voorbeelden geven, uitleggen, selecteren, grote lijnen 
aangeven. 
Vraag: Kunnen de leerlingen hun kennis uitleggen? 

3.  Toepassen 
De leerling gebruikt informatie in een onbekende situatie en lost een probleem op. 

Creëren 

Evalueren 

Analyseren 

Toepassen 

Begrijpen 

Herinneren  
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Activiteiten van leerlingen: 
Een plan ontwikkelen, een oplossing voorstellen, aantonen dat, laten zien hoe, kennis 
gebruiken in een situatie die. 
Vraag: Kunnen de leerlingen kennis en inzicht gebruiken? 

4.  Analyseren 
De leerling breekt de informatie open en brengt de onderdelen met elkaar in 
verband. 
Activiteiten van de leerlingen: 
In delen splitsen, patroon beschrijven, bewijzen voor conclusies aangeven, 
classificeren, onderzoeken. 
Vraag: Kunnen de leerlingen verbanden aanbrengen tussen delen van kennis? 

5 . Creëren  
De leerling brengt de onderdelen samen tot iets nieuws. 
Activiteiten van leerlingen: 
Ontwerpen, scheppen, samenstellen, schrijven, bouwen, ontwikkelen. 
Vraag: Kunnen de leerlingen creatief omgaan met kennis en inzichten? 

6.  Evaluatie 
De leerling geeft een beargumenteerd oordeel en heeft een standpunt. 
Activiteiten van leerlingen: 
Concluderen, beargumenteren, de waarde aangeven, bekritiseren, kiezen en de 
keuze rechtvaardigen, besluiten 
Vraag: Kunnen de leerlingen een beargumenteerd standpunt innemen? 

 
Een begaafde leerling  is in staat om te komen tot een hogere denkorde. De aanwezigheid 
van het vermogen om te komen tot een hogere denkorde, is nog geen garantie voor het 
daadwerkelijk in kunnen zetten van dit vermogen.  
In het peergrouparrangement wordt er aangesloten bij dit bovenstaande vermogen en 
worden handvatten aangereikt om deze in de praktijk toe te passen.  
 

6.3.2  TASC model 

Om aan te sluiten bij de behoefte van begaafde leerlingen om tot onderzoekend leren te 
komen,  wordt er in het peergrouparrangement o.a. gebruik gemaakt van het TASC (Thinking 
Actively in a Social Context) model van Belle Wallace. Hierin zijn de verschillende niveaus van 
de taxonomie van Bloom opgenomen. (bijlage 3) 
 
Het TASC model gaat ervan uit dat een kind al bij de beginsituatie op een juiste wijze 
ingeschat kan worden. Het model probeert kinderen te leren zicht te krijgen op 
werkvoorbereiding, werkuitvoering en evaluatie als onderdeel van het leerproces.  
Het model bestaat uit 8 stappen.  
 

1. Wat weten we er al van?  
De voorkennis van de kinderen moet in kaart worden gebracht. Dit kan o.a. door 
middel van een mindmap. Kennis wordt opgehaald en met elkaar in verband 
gebracht. Als leraar kun je zien wat  kinderen al over een onderwerp weten. 

 
2. Wat willen we bereiken?  
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De taak moet voor de kinderen duidelijk worden. Het kan zijn dat de leerkracht de 
opdracht bepaalt, maar de kinderen kunnen dit ook zelf. Ook de beoordelingscriteria 
moeten duidelijk worden. Mogelijke toekomstige problemen worden besproken 
zodat de leerling autonoom verder kan.  
 

3. Welke manieren zijn er?  Hoe kunnen we de opdracht doen?  
Ook hier kan weer gebruik worden gemaakt van een mindmap of een 
brainstormdocument.  Alle ideeën worden opgeschreven zodat kinderen worden 
aangemoedigd om creatief te denken. Kinderen leren begrijpen dat het goed is om 
eerst na te denken voordat je begint. 

 
4. Welk idee is het beste?   

De ideeën uit de vorige fase worden besproken, de voor- en nadelen. Door de 
kinderen zelf hun aanpak te laten kiezen, krijgen ze tevens meer 
verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap voor hun proces.  

 
5. Doen en hoe gaat het?  

Dit is vooral de fase van de uitvoering. Kinderen zien dat een taak op verschillende 
manieren kan worden uitgevoerd en welke voor- en nadelen er voor elke manier zijn. 
Ze maken een stappenplan en gaan aan de slag. Hierbij leren ze hun eigen proces te 
bewaken in voortgang en kwaliteit.  
 

6. Hoe is het bij jou gegaan?   
Kinderen reflecteren op hun eigen handelen. Hoe was het proces? Hoe was het 
product?   

 
7. We vertellen het aan anderen.  

In deze fase presenteren de kinderen aan elkaar. Wat was jouw proces/ product, hoe 
heb je het aangepakt en wat ging er goed en wat kan er de volgende keer beter?   

 
8. Wat hebben we geleerd?   

Hierin wordt besproken wat de kinderen hebben geleerd van de opdracht. Was de 
gekozen strategie de juiste? Hoe ging het in vergelijking met andere keren? Ook 
wordt er besproken of de gekozen strategie eventueel ook voor andere taken 
bruikbaar zou zijn. Zo is de leeropbrengst voor de kinderen optimaal. De kinderen 
leren reflecteren en evalueren om er uiteindelijk van de leren voor de toekomst.  

 
 
 
Bij de invulling van het peergrouponderwijs gaan we uit van de interessegebieden van de 
leerling. Binnen dit interessegebied werken we aan de hulpvraag van de leerling via het TASC 
model en de taxonomie van Bloom.  
Op deze wijze sluiten we aan bij de onderwijsbehoefte van de begaafde leerling.  
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6.4  In de praktijk 

6.4.1  Selectieprocedure 

Zes weken voor de start van een nieuwe peergrouparragementperdiode selecteren de 
leerkrachten van groep 3 tot en met 8 de leerlingen die eventueel voor dit arrangement in 
aanmerking komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de selectiecriteria zoals die 
opgesteld zijn door de J.J.Anspachschool. Er wordt een volledig DHH traject doorlopen.  
 
Selectiecriteria 

 I+ score op rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen voor 2 meetmomenten. Dan 
wel 1x I+ en 2x I score. 
In de groep is er al sprake van compacten en verrijken op niveau 2.  
De aangeboden verrijking is niet genoeg voor deze leerling. 

 

 DHH is gevolgd en geeft als advies een eerste / tweede leerlijn te volgen. 
 

 Individuele afgenomen intelligentietest geeft inzicht in het IQ profiel met een TIQ 
boven 125 (alleen bij leerlingen waar een onderzoek van bekend is, een test is geen 
voorwaarde voor deelname aan het peergrouparrangement) 

 

 Voor leerlingen die een enkelvoudig begaafdheidprofiel laten zien in hun prestaties, 
kan in overleg met de begaafdheidscoördinator/ intern begeleider een plaatsing 
plaatsvinden.  

 
 
 
Deze hulpvraag zal centraal staan in de periode dat de leerling in de Breinbrekers/ Smarties 
plaatsneemt. In de projecten waar de leerling aan gaat werken, zal rekening gehouden 
worden met de individuele hulpvraag.  
 
Er zijn twee peergrouparrangementen  in een jaar: 

 start schooljaar tot kerst 

 januari tot einde schooljaar 
 
Elke periode is nieuwe instroom en uitstroom mogelijk.  
Een plaatsing in de Breinbrekers/ Smarties is geen permanente plaatsing. Per periode wordt 
gekeken of het wenselijk is dat de leerling in het arrangement geplaatst wordt/ blijft.  
Dit gebeurt in overleg met de intern begeleider, begaafdheidscoördinator en de 
groepsleerkracht.  
 

6.4.2   Opzet van de Breinbrekers 

De opzet van de Breinbrekers in de praktijk 
De leerlingen komen elke week  gedurende 1 dagdeel samen.  
De inhoud van het dagdeel verloopt bestaat uit een grote variëteit van activiteiten 
 

 Filosoferen  
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 Inventariseren van de leergebieden 

 Werken aan projecten in groepjes of individueel  

 Uitwisselen van ervaringen. 

 Eigen onderzoek 

 Debat 

 Denktank, waarin een praktische oplossing voor een probleem wordt onderzocht 

 Gastlessen 
 

De leerlingen krijgen vanuit de Smarties of Breinbrekers klassenwerk mee naar de groep.  
De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om extra werktijd bij de groepsleerkracht 
aan te vragen. Dit dient een dag van te voren aangevraagd te worden zodat de leerkracht 
rekening kan houden met het lesprogramma dat de leerling meedoet. Zo bepaalt de 
leerkracht of het aantal gewenste extra werkuren ook tot de mogelijkheid behoren in 
combinatie met het klassenprogramma.  
 

6.4.3   Contacten met de groepsleerkrachten 

De Breinbrekers- / Smartiesleerkracht onderhoudt contacten met de leerkrachten van de 
leerlingen. Hierbij is een belangrijk doel het welbevinden van de leerling, zijn motivatie in de 
groep en wordt eventueel zijn verdiepings- en verbredingswerk besproken.  
Een belangrijk bespreekpunt is de leerhouding van de leerling en zijn resultaten. Deze 
mogen niet ten koste van de plaatsing in de plusgroep zijn.  
Wanneer signalen worden waargenomen waaruit blijkt dat het wenselijker is om de leerling 
op dat moment terug te plaatsen in zijn eigen groep, dan wordt dit met de leerkracht en de 
begaafdheidscoördinator  besproken.  
 

6.4.4   Contacten met ouders 

Twee maal per jaar worden ouders in de gelegenheid gesteld om door middel van een 15 -
minuten gesprek kennis te nemen van de voortgang van hun kind. De leerlingen maken een 
woordrapport  waarin zij een reflectie schrijven op hun periode in de plusgroep. Ook de 
Breinbrekers-/ Smartiesleerkracht schrijft in dit woordrapport een stukje over de inzet en 
voortgang van de leerling.  
Dit woordrapport staat centraal bij de contact momenten met ouders. De leerlingen zijn zelf 
de gesprekspartner van de ouders, waarin zij verslag leggen van hun ontwikkelingen bij de 
Breinbrekers-/ Smarties.  

 

6.5  Verrijking voor de kleutergroepen 

Daar waar er bij kleuters gesproken wordt over een ontwikkelingsvoorsprong en niet van 
begaafdheid, is ook hier het aansluiten op de ontwikkeling van een kleuter met een 
ontwikkelingsvoorsprong wenselijk en mogelijk. Hierbij stemmen de leerkrachten het 
aanbod af op het thema dat op dat moment in de kleutergroepen centraal staat  
Ook de begaafdheidscoördinator bezoekt de groepen en verzorgt hier een verrijkingsaanbod 
voor de leerlingen die door de leerkracht aangemeld zijn. Tevens zorgt zij voor training en 
coaching van de leerkrachten.  
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6.6   Peuterplusgroep 

Met ingang van januari 2013 voorziet de J.J.Anspachschool in een voorschoolse peutergroep. 
De voorschool op de J.J. Anspachschool is een zogenaamde plusgroep. Deze richt zich 
voornamelijk op kinderen die qua ontwikkeling behoefte hebben aan meer en een 
uitdagender aanbod.  Om dit te realiseren wordt een intensieve samenwerking met de 
kleutergroep(en) nagestreefd. Ook hier zorgt de begaafdheidscoördinator voor training en 
coaching van de leerkrachten.  
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7.  Evaluatie 

7.1 Team 

De begaafdheidscoördinator houdt de ontwikkelingen binnen haar vakgebied bij en schoolt 
haar collega’s hierin. Individuele begeleidingstrajecten van collega’s en studiedagen binnen 
het team worden ook door haar verzorgd.  
Zo houden we als team regelmatig  zicht op de trajecten die er voor begaafde leerling in de 
school lopen, we sturen bij wanneer dit nodig is en evalueren niet alleen de leerlingen, maar 
ook ons eigen functioneren.  
 
7.2 Ouders 
Wanneer een kind n.a.v. het DHH in een aparte leerlijn wordt geplaatst, wordt dit vermeld in 
het groepsplan. Regelmatig (om de 6-8 weken) kunnen er met de ouders 
evaluatiegesprekken plaatsvinden.  
Wanneer de afstemming naar tevredenheid verloopt en er geen grote aanpassingen meer 
nodig zijn, wordt de evaluatie gekoppeld aan de 10-minuten gesprekken. 
 
Op langere termijn (na 4-6 maanden) kan er eventueel voor gekozen worden om de 
vragenlijsten uit de diagnostiekfase nog eens opnieuw in te vullen (hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van de vragenlijsten die zijn opgenomen in module 4 evaluatie lange termijn met 
ouders). Op deze manier kan bekeken worden of de aanpak ook geleid heeft tot een ander 
beeld bij ouders en leerkracht. 
 

7.3 Leerling 

Het is belangrijk om regelmatig met de leerling te evalueren, zodat de leerkracht zicht houdt 
op het leerproces van de leerling. 
De leerkracht kan zelf bepalen hoe hij dit wil vormgeven, hierbij kan gebruik worden 
gemaakt van de suggesties van het DHH voor evaluatie op korte termijn met de leerling. 
Binnen de Breinbrekers/ Smarties evalueren de leerlingen ook hun eigen doel.  
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9. Bijlagen Beleidsplan (hoog)begaafdheid 
 
Bijlage 1:  Model van Gagné 
Bijlage 2:  Kenmerken van begaafdheid 
Bijlage 2a::  Tasc model  
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Bijlage 1:  Model van Gagné 
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Bijlage 2:  Kenmerken van begaafdheid  
 
Leereigenschappen 

- is snel van begrip 
- maakt grote denk- en leerstappen 
- beschikt over een goed geheugen 
- heeft een brede algemene interesse en kennis 
- beschikt over een groot probleemoplossend vermogen 
- is in staat verworven kennis toe te passen 
- is in staat nieuwe kennis te integreren met oude kennis 
- beschikt over een groot analytisch vermogen 

 
Persoonseigenschappen 

- is taalvaardig en kan spelen met taal 
- komt met creatieve oplossingen 
- is geestelijk vroegrijp 
- houdt van uitdagingen 
- beschikt over een groot doorzettingsvermogen 
- is op een gezonde manier perfectionistisch ingesteld 
- is veelal een intuïtieve denker 
- heeft behoefte aan een hoge mate van autonomie 
- beschikt over het vermogen tot (zelf)reflectie 
- is sociaal competent 
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Bijlage 3:  Tasc model  
 
Belle Wallace
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