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1.  Doelstelling beleidsplan (hoog)begaafden/(hoog) intelligente 
kinderen 

 
Onze school heeft de keuze gemaakt om een beleidsplan voor hoogbegaafden/hoogintelligenten op 
te stellen, omdat we in het kader van adaptief onderwijs zoveel mogelijk aan willen sluiten bij de 
leer- en ontwikkelingsbehoeften van onze leerlingen. 

Dit gebeurt binnen een duidelijk kader van signaleren, diagnosticeren, begeleiden en evalueren.  

2.  Doelgroep 

 
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 extern deskundige. 

2.1 Omschrijving doelgroep 
 

• Hoogintelligente leerlingen: beschikken in sterke mate over de leereigenschappen 
behorende bij een hoge intelligentie.  

• Hoogbegaafde leerlingen: beschikken in sterke mate over de leereigenschappen behorende 
bij een hoge intelligentie en over de meeste persoonskenmerken die horen bij 
(hoog)begaafdheid. 

• Intelligente leerlingen: beschikken in mindere mate over de leereigenschappen behorende 
bij een hoge intelligentie.  

• Begaafde leerlingen: beschikken in mindere mate over de leereigenschappen behorende bij 
een hoge intelligentie en over de persoonskenmerken die horen bij (hoog)begaafdheid. 

• Leerlingen die uitblinken op een bepaald leerstofgebied: leerlingen leveren over een langere 
periode op een bepaald leerstofonderdeel zeer goede prestaties. 

• Onderpresteerders: hieronder verstaan we leerlingen die wel beschikken over hoge 
intellectuele capaciteiten, maar die niet de resultaten halen die je op grond van hun 
capaciteiten zou mogen verwachten. 

 
Zie bijlage I voor genoemde leereigenschappen en persoonskenmerken. 
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3.  Signalering 

 
Wij vinden het belangrijk om (hoog)begaafde/(hoog)intelligente leerlingen zo vroeg mogelijk te 
signaleren. Door in een vroegtijdig stadium in te spelen op de mogelijkheden van deze leerlingen, 
kunnen problemen zoveel mogelijk voorkomen worden. 

 

Signalering vindt plaats bij alle leerlingen en op allerlei gebied en mag dus niet teveel tijd in beslag 
nemen. De leerkracht is verantwoordelijk voor de signalering.  

In bijlage VI geven we aan wanneer we op onze school overgaan tot het invullen van het DHH 
(Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) 

In de signaleringsfase kunnen er signalen komen van de volgende bronnen: 

• Ouders 
• Leerkracht 
• Didactische resultaten  
• Overig 

3.1.Ouders 
 
Informatie komt uit de intake vragenlijst en het intakegesprek bij aanmelding op onze school.  
Instrument:  

• Intakevragenlijst (bijlage II) 
• Signaleringslijst ouders (DHH) 
• Kijklijst (Kleuters) 

3.2.Leerkracht 
 
Een signaal van mogelijke begaafdheid of hoge intelligentie kan opgemerkt worden door de 
leerkracht, in de meeste gevallen gebeurt dit op grond van de leereigenschappen of 
persoonskenmerken genoemd in bijlage I. 
Instrument: 

• Signaleringslijst leerkracht (DHH) 
• Kijklijst (Kleuters) 

3.3.Didactische resultaten 
 
Een signaal kan ook komen uit de schoolresultaten van de leerling. Het gaat dan om leerlingen die 
langere tijd op meerdere leerstofgebieden hoog scoren op toetsen van het leerlingvolgsysteem (bij 
de beste 10-15%, een I+ score). 
Instrumenten: 

• LVS-toetsen (zie “Toetskalender”)  
• Methodegebonden toetsen van de gebruikte methoden 
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3.4.Overig  
 
Er kunnen ook nog andere bronnen zijn waar een signaal vandaan komt over de mogelijke 
begaafdheid of hoge intelligentie van een leerling. Bij voorbeeld van een peuterspeelzaal, huisarts of 
schoolartsendienst. 

 

3.5.Procedure  bij signalering 
 
Te volgen stappen: 

a. Ouders vullen een intake vragenlijst in en er wordt een intakegesprek gevoerd door de 
directie. De directie sluit bijzonderheden kort met IB-er, leerkrachten en eventueel coördinator 
begaafdheid. Zijn er signalen richting begaafdheid, dan wordt de coördinator begaafdheid 
geïnformeerd en volgt z.s.m. een verkennend gesprek door de IB-er, coördinator begaafdheid en 
eventueel leerkracht.  

b. Leerkrachten kunnen voor een leerling de quickscan  van het DHH invullen. Met deze 
vragenlijst kan relatief eenvoudig een inschatting gemaakt worden in hoeverre het op basis van zeer 
beperkte informatie verstandig lijkt dat voor een leerling een dossier in het DHH aangemaakt wordt.  

c. Tijdens de groepsbespreking wordt met de IB-er besproken voor welke leerlingen een dossier 
aangemaakt wordt in het DHH. De IB-er neemt contact op met de coördinator begaafdheid om dit op 
zich te nemen. Er kunnen ook leerlingen besproken worden in de groepsbespreking, die al 
gesignaleerd zijn middels het DHH en waarbij nog geen diagnostisch onderzoek is gedaan. Bij deze 
leerlingen kan alsnog besloten worden om dit traject in te zetten. 

d. Voor de zij – en neveninstromers voor de groepen 3 t/m 8 wordt door ouders de intake 
vragenlijst ingevuld en het intakegesprek door de directie gevoerd. 

e.  Indien er een verzoek komt van ouders, wordt er een gesprek gevoerd met ouders/ IB-er, 
leerkracht en eventueel coördinator begaafdheid. 
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4.  Diagnostiek 

 
Onder diagnostiek verstaan we het verder verzamelen van gegevens om uiteindelijk een conclusie te 
kunnen trekken over mogelijke (hoog)begaafdheid. 

In principe doen we verder onderzoek bij alle leerlingen die gesignaleerd zijn als mogelijk 
(hoog)begaafd. Voor de procedure signalering zie hoofdstuk 3.5.  De verantwoordelijkheid in deze 
fase ligt bij de leerkracht en de IB-er en coördinator begaafdheid. Met name de interpretatie van de 
verzamelde gegevens ligt in principe bij de intern begeleider en coördinator begaafdheid. 

In eerste instantie proberen we eerst via intern onderzoek met behulp van de instrumenten die de 
school tot zijn beschikking heeft meer gegevens te verzamelen. Mocht dit onvoldoende duidelijkheid 
geven of is er sprake van een meer complexe problematiek dan is extern onderzoek mogelijk. 

4.1 Intern onderzoek 

 
Tijdens het intern onderzoek kunnen er meer gegevens verkregen worden van de volgende bronnen: 

• Ouders 
• Leerkracht 
• Leerling 

• Didactische resultaten  
• Overig 

 

4.1.1 Ouders 

Ouders vullen de vragenlijst in van het DHH. Na het verzamelen van alle gegevens, vindt een 
gestructureerd oudergesprek plaats m.b.v. een computer gegenereerd profielverslag.  

• Vragenlijst ouders groep 1-2 (DHH) 
• Vragenlijst ouders groep 3-8 (DHH) 

 

4.1.2 Leerkracht 
De leerkracht kan meer zekerheid krijgen of de leerling beschikt over de leereigenschappen en 
persoonskenmerken genoemd in bijlage I door het invullen van een uitgebreide observatielijst. 

• Vragenlijst leerkracht 1-2 (DHH) 
• Vragenlijst leerkracht 3-8 (DHH) 

 

4.1.3    Leerling 
De leerling vult de vragenlijst in 

• Leerlingenvragenlijst v.a. groep 5 (DHH) 
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4.1.4 Didactische gegevens 
Om meer duidelijkheid te krijgen over de didactische voorsprong van de leerling wordt er, daar waar 
mogelijk is, doorgetoetst met toetsen van het LVS.  
Dit wordt gedaan door de groepsleerkracht of IB-er. 
 
Om te kunnen spreken van een voorsprong is een score op I-niveau noodzakelijk. 
Wanneer er sprake is van een didactische voorsprong van minimaal een half jaar op meerdere 
leerstofgebieden dan is het waarschijnlijk dat er sprake is van een hoge intelligentie.  
Mogelijk instrumenten: 

• LVS-toetsen zoals op onze toetskalender aangegeven.  
• Quickscan DHH 

 

4.1.5 Overig 
Er kan meer informatie worden gevraagd van overige bronnen, zoals de huisarts, psycholoog of 
orthopedagoog (wanneer leerling getest is). 

Na afronding van de diagnostische fase zullen in het oudergesprek met IB-er, leerkracht 
en  coördinator begaafdheid de begeleiding en eventuele vervolgstappen besproken worden  m.b.v. 
het computer gegenereerd verslag uit het DHH en eindverslag DHH. 

 

4.1.6 Onderpresteerders  
In principe hanteren we voor de signalering en diagnostiek van onderpresteerders in grote lijnen 
hetzelfde schema als voor andere (hoog)begaafde/(hoog)intelligente leerlingen. 

Alleen vertonen onderpresterende leerlingen vaak veel minder de kenmerken van een 
(hoog)begaafde leerling en ook behoren deze leerlingen qua schoolprestaties in de meeste gevallen 
niet bij de beste 10-15 % van de groep. 

Mogelijke aanvullende instrumenten: 

• Kenmerkenlijst onderpresteerders (Bron: Begaafde kinderen op de basisschool -Span & 
Nelissen (1999) van uitgeverij Zwijsen bijlage III) 

• Signaleringslijst onderpresteren (blz. 89 Si-Di protocol) 
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4.2  Extern onderzoek 

 
Extern onderzoek is mogelijk wanneer: 

• Er geen eenduidige conclusie mogelijk is op grond van de gegevens uit het intern onderzoek 

• Er tegenstrijdige gegevens zijn 

• Er sprake is van bijkomende problematiek 

 
De school neemt het initiatief voor extern onderzoek indien na het intern onderzoek er onvoldoende 
duidelijkheid is, hoe om te gaan met deze mogelijke (hoog)begaafdheid/(hoog)intelligentie van de 
leerling. In dit geval draagt de school de kosten van het onderzoek en kiest ook bij welke deskundige 
of instantie het onderzoek plaatsvindt. In het geval van een onderzoek t.b.v. de peergroep Dolfijn, zal 
de test afgenomen worden door de orthopedagoge van het bestuur van Invitare. 

Wanneer ouders het initiatief nemen om hun kind te laten testen bij een extern deskundige komen 
de kosten van het onderzoek voor rekening van de ouders, het staat ouders in dit geval vrij om zelf 
een keuze te maken over waar ze het onderzoek willen laten doen. 

De school is bereid de adviezen die voortvloeien uit het extern onderzoek op te volgen, voor zover dit 
past binnen het kader van het gekozen beleid voor (hoog)begaafde/(hoog)intelligente leerlingen. 
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5. Begeleiding/handelingsplanning 

 
De begeleiding van (hoog)begaafde/(hoog)intelligente leerlingen op onze school bestaat uit de 
volgende maatregelen: 

1. Compacting van de reguliere leerstof 
2. Aanbieden van verrijkings- en verdiepingsstof binnen de groep 

3. Vervroegde doorstroming 

4. Onderpresteerders 
5. Kleuters groep 1-2 
6. Randvoorwaarden in begeleiding 

5.1.Compacting van de reguliere leerstof 
 
Compacting houdt in het aanpassen van de reguliere leerstof aan de leerbehoeften van 
(hoog)begaafde/(hoog)intelligente leerlingen. Compacting kan plaatsvinden tijdens het geven van 
instructie, het verwerken van de leerstof en het nabespreken. 

Binnen onze school werken we met twee leerlijnen voor (hoog)begaafde leerlingen zoals in het DHH 
beschreven. 

De eerste leerlijn is bedoeld voor: 

• Leerlingen die uitblinken op een bepaald leerstofonderdeel 
• Intelligente en begaafde leerlingen 

• Onderpresteerders 

 
De tweede leerlijn is bedoeld voor: 

• Hoogintelligente en (hoog)begaafde leerlingen 

• Onderpresteerders 
• Leerlingen met een grote didactische voorsprong op één of meer leerstofgebieden 

 
Bij de eerste leerlijn volgen leerlingen in grote lijnen het basisprogramma van de reguliere leerstof.  

Compacting vindt plaats volgens de volgende richtlijnen: 

• Leerling doet in principe mee bij klassikale instructiemomenten; 
• Bij gebleken beheersing vervalt resterende oefenstof; 
• Leerling doet mee met methodetoetsen; 
• Weglaten van herhalingsoefeningen of oefenstof gericht op remediëring. 

 
Bij de tweede leerlijn verwerken leerlingen een minimumpakket van het basisprogramma, op grond 
van de volgende richtlijnen: 

• Leerling doet mee met introductie van nieuwe elementen in de leerstof; 
• Leerling doet mee met methodetoetsen; 
• Bij uitzondering worden de methodetoetsen vooraf afgenomen, op grond van de toets wordt 

bepaald welke oefenstof de leerling mee moet doen; 
• Zo min mogelijk oefenstof gericht op reproductie van kennis, nadruk ligt op opdrachten 

waarin toepassing van kennis centraal staat; 
• Behoud van groepsgerichte activiteiten; 
• Weglaten van herhalingsoefeningen of oefenstof gericht op remediëring. 
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5.2.Aanbieden van verrijkings- en verdiepingsstof 
 
Door compacting van de reguliere leerstof komt tijd vrij, die kan worden besteed aan verrijkings- en 
verdiepingsstof. In principe proberen we binnen onze school zoveel mogelijk te vermijden dat 
leerlingen leerstof versneld doorwerken, waardoor een didactische voorsprong ontstaat. Alleen 
wanneer het niet langer mogelijk is om de leerling in het tempo van de rest van de groep te houden 
of wanneer er sprake is van een grote didactische voorsprong van meer dan een half jaar kan worden 
besloten de leerling leerstof van een hoger leerjaar aan te bieden. 

Eerste leerlijn 

Leerlingen die werken volgens de eerste leerlijn krijgen voornamelijk verrijkingsstof aangeboden op 
het gebied waar zij een voorsprong in hebben. Dit kan zijn voor: rekenen, taal en begrijpend lezen.  

Tweede leerlijn 

Leerlingen in de tweede leerlijn krijgen verrijkingsstof aangeboden op alle leerstofgebieden en 
daarnaast krijgen ze indien daar behoefte aan is ook extra vakken of onderwerpen aangeboden, die 
normaal gesproken geen deel uitmaken van het reguliere programma. 
Bij de zaakvakken volgen alle leerlingen in principe het programma van de groep, tijdens de 
verwerkingsfase kan aan deze leerlingen meer uitdaging geboden worden. 
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5.3.Vervroegde doorstroming 

5.3.1. Procedure vervroegde doorstroming  
Een leerling komt op onze school in aanmerking voor vervroegde doorstroming wanneer voldaan is 
aan de volgende criteria: 

• Begaafdheid: er moet minimaal sprake zijn van begaafdheid bij de leerling. Dit wordt bepaald 
aan de hand van het DHH na het afronden van het diagnostiektraject.. 

• Didactische voorsprong: er moet minimaal sprake zijn van een didactische voorsprong van 
ongeveer één jaar op de meeste leerstofgebieden. Dit wordt bepaald met behulp van de 
resultaten van de CITO toetsen en de methodegebonden toetsen.  

• Er moet sprake zijn van didactische noodzaak; indien er in de eigen groep voldoende 
uitdaging geboden kan worden, zal waarschijnlijk niet worden overgegaan tot een 
vervroegde doorstroming 

• Er is geen sprake van een problematische leer- en gedragsproblematiek  
• Er is geen sprake van een problematische ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. 

 
Om bovenstaande in kaart te brengen, wordt  gebruik gemaakt van de module vervroegde 
doorstroming van het DHH. 
We brengen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling in beeld door observatie van de 
leerling in verschillende situaties. 

De indruk van de leerkracht, ouders en evt. externen wordt hierin ook meegenomen. 

Instrumenten die hiervoor tevens worden gebruikt zijn:  het kleuterobservatie-instrument, 
de  leerkrachten-, ouder- en leerlingvragenlijst (uit het DHH) en SCOL (groep 1 tm 8). 

Ons uitgangspunt is om kinderen maximaal 1 keer vervroegd te laten doorstromen. In uitzonderlijke 
gevallen kunnen we anders besluiten. 

Wanneer er wel sprake is van een problematische ontwikkeling, kan het advies van een deskundige 
worden gevraagd, aangezien deze ontwikkeling deels kan samenhangen met een inadequaat 
leerstofaanbod. 

Naast deze primaire criteria spelen de volgende factoren een rol: 

• Geboortemaand leerling 

• Eerdere vervroegde doorstroming 

• Houding leerling t.o.v. vervroegde doorstroming 

• Houding ouders t.o.v. vervroegde doorstroming 

• Werken met een verrijkingsprogramma 

• Verloop compactingprogramma 

• Inhalen hiaten 
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5.3.2. Besluitvorming  
Het besluit over een eventuele vervroegde doorstroming wordt genomen door de leerkracht, intern 
begeleider, coördinator (hoog)begaafdheid, directie en de ouders.  

Mochten ouders tegen een vervroegde doorstroming zijn of juist voor een vervroegde doorstroming 
tegen het advies van school in, dan worden ze ingelicht over de consequenties van deze keuze. Ook 
kan het advies gegeven worden om extern onderzoek te laten doen. Indien nodig wordt met ouders 
een contract opgesteld als de mening van de ouders niet met de school overeenkomt en het grote 
consequenties heeft voor het onderwijs aan de leerling. 

5.3.3. Voor- en nazorg  
De leerling wordt zo goed mogelijk voorbereid op een vervroegde doorstroming. Zo wordt bekeken 
of er hiaten zijn in de leerstof en de leerling wordt ook in andere opzichten voorbereid op de 
overgang naar een volgende groep. 

Wanneer er hiaten zijn in bepaalde vakgebieden wordt er bekeken of compacten nodig is. 

Na de vervroegde doorstroming wordt in principe binnen enkele weken weer gestart met een 
aangepast leerstofaanbod door middel van compacting en verrijking om te zorgen dat de leerling in 
de hogere groep ook voldoende uitdaging houdt en de leerstof voldoende bij hem of haar aansluit. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan individuele- en groepsactiviteiten gericht op kennis en 
vaardigheden. Leerdoelen hierbij zijn: leren plannen, leren leren, projectmatig werken, het bieden 
van cognitieve uitdaging en het aanleren van executieve functies.  

De leerlingen krijgen een weekplanning van het project mee naar de klas. Zo kunnen zowel leerlingen 
als leerkrachten op de hoogte blijven van de opdrachten en kunnen ze ingepland worden op een 
weektaak. Alle leerlingen werken op een vast tijdstip in hun eigen klas aan de opdracht van de 
plusklas. 

 

 

5.4.Begeleiding van onderpresteerders 
In principe worden voor onderpresteerders dezelfde maatregelen genomen als voor andere 
(hoog)begaafde/(hoog)intelligente leerlingen. Bij deze groep leerlingen zijn de pedagogische 
aandachtspunten (zie paragraaf 5.6) extra van belang. 

Voor leerlingen voor wie deze aanpak onvoldoende is kan een aanvullend stappenplan gevolgd 
worden (zie bijlage IV).  

Heeft ook deze aanpak geen effect dan kan nog een noodscenario geprobeerd worden (zie bijlage 
(V). Wanneer ook dit geen verbetering brengt, wordt deskundige hulp ingeroepen. Dit geschiedt in 
overleg met de directie. 
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5.5. Begeleiding van kleuters in groep 1 - 2 

5.5.1.Compacting/verrijking 
Compacting van het leerstofaanbod in groep 1-2 komt neer op het overslaan van opdrachten die de 
leerling met de ontwikkelingsvoorsprong al beheerst. Het is van belang dat de kleuter zoveel mogelijk 
werkjes aangeboden krijgt op zijn niveau. 

Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kan leerstof/ontwikkelingsmateriaal op eenvoudige 
wijze compact gemaakt worden, omdat de leerstof individueel afgestemd kan worden op de leerling. 
De leerkracht moet alleen bepalen per geschikt ontwikkelingsmateriaal hoever het kind is. Dit kan 
door het kind al gelijk te laten beginnen met moeilijke opdrachten per materiaal. De leerkracht 
bepaalt of hij/zij dit kan, of juist een stapje terug moet doen. De leerling doorloopt dus niet alles in 
kleine stapjes. Beheerst een kind het materiaal, dit kan al in één werkles het geval zijn, dan zoekt de 
leerkracht verrijkende opdrachten bij het materiaal of gaat op zoek naar andere werkjes. Zie voor 
ideeën het boekje ‘Ontwikkelingsmaterialen plus’.  

Als alle materialen zijn doorlopen, kan er ook nog gebruik gemaakt worden van materialen die 
speciaal bedoeld zijn voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Leerlingen krijgen het 
materiaal aangeboden door de leerkracht.  

Het aanbod voor verrijking bij kleuters is gedifferentieerd en gericht op alle ontwikkelingsgebieden.  
Het sluit aan bij de verschillende werkvormen in groep 1-2 zoals de kring, het werken met  
ontwikkelingsmateriaal en het werken in hoeken. Ook  sluit het aan bij de manier van leren van  
kleuters: handelend leren en doe opdrachten. 

 
Verdieping bij het reguliere ontwikkelingsmateriaal: 
De leerlijnen bij het reguliere ontwikkelingsmateriaal worden uitgebreid door middel van 
aanvullende opdrachten op een hoger niveau. 

• Spelen/werken in hoeken: 

Door middel van gerichte opdrachten en het bieden van verschillende hoeken in de klas wordt een 
verrijkingsaanbod geboden aan kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.   
Daarnaast kunnen kleuters ingezet worden om zelf een hoek te creëren vanuit een bepaald thema. 
Zo leren ze probleemoplossend denken.  

 
Aanbod van lezen, schrijven en rekenen: 
Een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong ontwikkelt zich op dit gebied vaak al spontaan. Een 
gestructureerd aanbod van lezen en rekenen is dan ook niet nodig. Wel spreken we hen aan op zelf 
aangeleerde vaardigheden en geven we hen de mogelijkheden om zich op deze onderdelen verder te 
ontwikkelen.  
Ideeën komen uit het Routineboek van de Leessleutel en kleuters die al kunnen lezen werken met 
Piep (Leesserie en verrijkingstaken voor slimme kleuters) 
Voor rekenen/ruimtelijk inzicht is er voldoende materiaal om te verrijken. Er kan eventueel uit groep 
3 zelfstandig werk materiaal (pico-picolo, leesspelletjes) geleend worden. 
 

5.5.2.Vervroegde doorstroming  
Wanneer duidelijk is geworden dat een kleuter beschikt over een duidelijke 
ontwikkelingsvoorsprong, proberen we in een vroeg stadium een inschatting te maken over de 
verwachte duur van de kleuterperiode. Op grond hiervan wordt het leerstofaanbod voor de leerling 
samengesteld.  
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5.6.Randvoorwaarden begeleiding  

Bij het aanbieden van een aangepast leerstofaanbod vinden wij het belangrijk dat er een duidelijke 
structuur wordt aangebracht in de manier van werken en verder hechten we belang aan de 
pedagogische aspecten van de begeleiding. 

5.6.1 Bieden van structuur 
Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 werken volgens de compacting richtlijnen van het DHH. In 
groep 7 en 8 plannen de leerlingen dit op hun weekplanning. 

Hierbij worden duidelijke eisen gesteld aan de kwantiteit en de kwaliteit van het geleverde werk.  

Door middel van een lessentabel wordt een lange termijn planning gemaakt van zowel de reguliere 
leerstof als de verrijkingsstof. Dit gebeurt met name bij leerlingen die gedeelten van de reguliere 
leerstof mogen overslaan of bij leerlingen die een deel van het reguliere leerstofaanbod versneld 
door gaan werken in verband met een vervroegde doorstroming. Iedere week heeft de leerkracht of 
de RT- er  een vast planning/instructie/evaluatie- gesprekje met de betreffende leerling. 

5.6.2 Pedagogische aspecten 
Wij gaan ervan uit dat de leerkrachten binnen onze school over een positieve houding beschikken 
ten opzichte van het verschijnsel (hoog)begaafdheid/(hoog)intelligentie. Verder vinden wij het 
belangrijk dat de leerling geaccepteerd wordt zoals hij is en dat ook zijn cognitieve mogelijkheden 
worden erkend, ook al komen deze mogelijkheden niet altijd optimaal tot uiting. Het uitgangspunt 
hierbij is dat een positieve leerkracht attitude bijdraagt aan een positief zelfbeeld van de leerling en 
dat dit uiteindelijk zal bijdragen tot optimale schoolresultaten. 

5.6.3 Begeleiding ten aanzien van de verrijkings- en verdiepingsstof 
Wij vinden het belangrijk dat het verrijkings- en verdiepingswerk niet vrijblijvend wordt aangeboden. 
Dit houdt in dat we belang hechten aan een goede begeleiding van de leerling. 

Uitgangspunt hierbij is dat de leerkracht de verantwoordelijkheid draagt voor het leerproces van 
leerlingen en dus ook voor leerlingen uit deze doelgroep. 

• Aan het begin van de weekplanning neemt de leerkracht met de leerling even kort het werk 
van die week door. 

• De leerkracht, IB-er en coördinator begaafdheid bepalen in principe de inhoud van de 
leerstof (op het gebied van lezen, taal en rekenen) en kiezen met welk materiaal/methode de 
leerling gaat werken. De coördinator begaafdheid geeft dit aan op de leertraject kaarten in 
het DHH. Bij andere onderdelen houden we, indien mogelijk,  rekening met de interesses van 
de leerling. 

• De leerling kan op afgesproken momenten terecht bij de leerkracht voor vragen over het 
verrijkings- en verdiepingswerk. 

• De leerkracht kijkt het gemaakte werk na en geeft feedback aan de leerling over de 
resultaten. 

• De leerling krijgt op het rapport ruimte waarop een beoordeling wordt gegeven van de 
verrijkingsstof. Deze beoordeling bestaat uit een omschrijving van hoe de leerling gewerkt 
heeft met het materiaal en een woordrapport per leerstofonderdeel. 

• Groep 1-2: Naast de verplichte picto’s werkt de leerling met een extra picto. De 
leerkracht  bepaalt de opdracht en geeft aan het begin van de week uitleg over de picto’s. De 
leerling kan met vragen terecht bij de leerkracht. De leerkracht controleert de gemaakte 
opdracht en geeft feedback aan de leerling.  
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6.  Evaluatie 

 

6.1.Team 
 
Leerlingen die vallen onder de doelgroep van dit beleidsplan vallen onder de zorgleerlingen en vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende leerkrachten, de intern begeleider en 
coördinator begaafdheid. 

Deze leerlingen worden besproken in de overlegstructuren die er binnen onze school zijn voor 
zorgleerlingen. (zie hiervoor ook het Zorgplan). De coördinator begaafdheid kan hierbij een 
adviserende rol hebben.  

 

6.2.Ouders 
 
Wanneer er specifiek maatregelen genomen worden voor een leerling t.a.v. begeleiding in de klas of 
plusklas, wordt een gesprek gevoerd met de ouder(s). De eerste keer wordt er na 6-8 weken een 
evaluatiegesprek gevoerd. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, de intern begeleider, de ouder(s) en 
eventueel de coördinator begaafdheid aanwezig.  

In dit gesprek komen in ieder geval de volgende punten aan bod: 

• Zijn er knelpunten of problemen opgetreden bij het uitvoeren van de acties? 

• Zijn de aanpassingen in de reguliere leerstof voldoende gebleken? 

• Biedt het verrijkingsaanbod voldoende uitdaging? 

• Hoe is de reactie van de leerling op de aanpak (zowel thuis als op school)? 

• Zijn de doelstellingen die geformuleerd zijn bereikt of is er minimaal een positieve tendens 
merkbaar? 

• Zijn er aanpassingen nodig in de afgesproken acties? 

 

6.3.Leerling 
 
De leerkracht of begeleider spreekt per week minimaal één moment af waarop het gemaakte werk 
wordt besproken. Tijdens dit gesprek is er ook ruimte en aandacht voor hoe de leerling aankijkt 
tegen de gevolgde aanpak en de dagelijkse gang van zaken in de groep.  
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7.  Coördinatie en verslaglegging 

 

7.1.Coördinatie 
 
Leerlingen die vallen onder de doelgroep vallen onder de verantwoordelijkheid van de intern 
begeleider, desbetreffende leerkracht(en) en coördinator begaafdheid. De intern begeleider en 
coördinator begaafdheid zijn verantwoordelijk voor: 

• Interpreteren van gegevens uit intern onderzoek 

• Bewaken doorgaande lijn in de aanpak over leerjaren heen 

• Beheren en uitbreiden orthotheek verrijkingsmateriaal 

 
De coördinator  begaafdheid is verantwoordelijk voor: 

• Materialen bekijken, aanschaffen en introduceren bij commissie HB en leerkrachten. 
• Zorgen dat het beleidsplan bijgewerkt blijft 
• Continuïteit bewaken van handelingsplannen van (hoog) intelligente leerlingen  
• Opstellen leertraject kaarten 

• Indien wenselijk oudergesprekken bijwonen 

• Indien wenselijk adviseren bij het groepsplan 

• IB-ers ondersteunen bij vragen 

• Artikelen verzamelen en eventueel bespreken in de commissie HB 

• Het incidenteel bijwonen van evaluaties over acties van hoogbegaafde kinderen of kinderen 
met een ontwikkelingsvoorsprong met leerkrachten  IB-er en R.T-er en ouders 

• Uitleg geven in teamvergaderingen omtrent bepaalde onderwerpen 

De werkgroep (hoog)begaafdheid is verantwoordelijk voor: 

• Zoeken naar nieuwe materialen, in de commissie HB bespreken en in team introduceren 

• Aanvullingen van het beleidsplan delen met het team 

• Belangrijke punten vanuit werkgroep bespreken in de bouwen 

 

7.2.Verslaglegging 
 
Voor leerlingen die vallen onder de doelgroep van dit beleidsplan leggen wij een dossier aan dat 
betrekking heeft op alle aspecten van de begeleiding van deze leerling op onze school. 

Dit dossier is altijd in te zien door de ouder(s) van de desbetreffende leerling.  

Kinderen die compacten en verrijken op één of meerdere gebieden, worden  in het groepsoverzicht 
vermeld. Ook wordt op de leertraject kaarten in het DHH de compacting en verrijking per leerling 
aangegeven. 

Indien nodig wordt ook persoonlijk contact opgenomen met de school voor Voortgezet Onderwijs. 
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Bijlagen 

 

 

I  Leereigenschappen en persoonskenmerken van   

               hoog)begaafde/(hoog)intelligente   leerlingen 

II  Intakevragenlijst 

III Kenmerkenlijst onderpresteerders 

IV Aanvullend stappenplan onderpresteerders 

V Noodscenario onderpresteerders 

VI Wanneer vullen wij voor de kinderen op De Muze het DHH in? 
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Bijlage I  Leereigenschappen en persoonskenmerken van 
(hoog)begaafde/(hoog)intelligente leerlingen 

 
Leereigenschappen behorend bij een hoge intelligentie: 

• Snel van begrip 

• Hoog leertempo 

• Goed geheugen 

• Brede algemene interesse 

• Brede algemene kennis 
• Probleemoplossend vermogen 

• Toepassen van verworven kennis 
• Analytisch vermogen 

 
Persoonskenmerken behorend bij (hoog)begaafdheid: 

• Motivatie 

• Creativiteit 
• Overige persoonskenmerken: 

• hoge mate van autonomie 
• zelfvertrouwen 
• positief zelfbeeld 
• vermogen tot reflectie 
• sociale competentie 

 
Hoogintelligent: 

• IQ > 130            
• Leereigenschappen hoog IQ   

 
Hoogbegaafd: 

• IQ > 130 

• Leereigenschappen hoog IQ 

• Combinatie van persoonskenmerken 

 

Intelligent: 
• IQ > 115     

• Leereigenschappen niet allemaal of in minder sterke mate aanwezig 

 
Begaafd: 

• IQ > 115 

• Leereigenschappen niet allemaal of in minder sterke mate aanwezig 

• Persoonskenmerken niet allemaal of in minder sterke mate aanwezig 

 

  



Beleidsplan (hoog)begaafde/hoog intelligente leerlingen             

20 
 

 

Bijlage II  Intakevragenlijst  
 

Vragenlijst intakegesprek    

       

Naam kind:  

Waarom vragen we u deze vragenlijst in te vullen? 

• Door de gegevens die we door middel van deze vragenlijst van u krijgen  
kunnen we van het begin af aan goed afstemmen op de behoeften van uw 

kind. 
• Omdat we het belangrijk vinden in goede samenwerking met ouders bij te  

 dragen aan de opvoeding van uw kind. 
• Voor de school de mogelijkheid scheppen haar onderwijsvisie toe te lichten 

en 

informatie te geven over haar doelstellingen 
• Te komen tot een definitieve inschrijving 

 

 

A. Levensgeschiedenis 

1. Hoe verliep de zwangerschap en de bevalling?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
________________ 

 

2. Hoe was uw kind als baby en peuter?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

________________ 
 

3. Bijzondere gebeurtenissen in het gezin of directe omgeving zoals ziekte, 

ziekenhuisopname , scheiding ouders, verhuizing, sterfgeval. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

________________ 
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4. Was uw kind graag op de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf? Waaraan 

kon u dat merken?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

____________  

 

5. Bijzonderheden i.v.m. snoepen, drinken, medicijnen, allergieën, 

zindelijk zijn.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

____________ 

 

6. Overige opmerkingen; 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________ 

 

 

B. Ontwikkelingsgegevens 

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

Kan uw kind zichzelf aan- en uitkleden? 

_______________________________ 

 

Kan uw kind geheel zelfstandig naar het toilet? 

_________________________  

 

Speelt uw kind graag zelfstandig buiten? 

______________________________ 

 

Is uw kind gewend aan uitstapjes met anderen? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

________  

  



Beleidsplan (hoog)begaafde/hoog intelligente leerlingen             

22 
 

Sociale vaardigheden. 

Hoe is de omgang van uw kind met andere kinderen en volwassenen: in de 

buurt en familie, kennissen, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, 

vreemden? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

________ 

 

Wat verwacht u van de aansluiting bij andere kinderen op school? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

________ 

 

Speelt uw kind graag met jongere of oudere kinderen ? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________ 

 

Verwacht u dat uw kind extra zorg nodig heeft op een bepaald gebied? 

___________________________________________________________ 

  

 

Emotionele stabiliteit 

Zij er zaken die uw kind boos of angstig of teruggetrokken of overactief 

maken? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

________ 

 

Hoe gaat u daar als ouders/verzorgers mee om? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________ 

 

  



Beleidsplan (hoog)begaafde/hoog intelligente leerlingen             

23 
 

Spelontwikkeling 

Wat zijn de favoriete spelactiviteiten van uw kind binnen en buiten? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

________ 

 

Heeft uw kind voorkeur voor speelgoed en speelkameraadjes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________ 

 

Kan uw kind al tellen? 

_____________________________________________ 

 

Taalontwikkeling 

Wanneer is uw kind begonnen met praten? Spreekt uw kind Nederlands? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________ 

 

Is uw kind in staat handelingen te verwoorden in zinnen met meer 

woorden?  Bijvoorbeeld; Ik moet plassen, Ik ga spelen? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

________ 

 

Vindt u dat uw kind een voorsprong heeft in de taalontwikkeling?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

____________ 

 

Heeft uw kind interesse in tekenen, schrijven (letters), naar verhaaltjes 

luisteren, boekjes bekijken en lezen? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Kent uw kind de kleuren? 

__________________________________________ 
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C. Bijzonderheden 

Heeft uw kind problemen met zien, horen, praten?  

______________________ 

 

Heeft uw kind spraakles/logopedie gehad?  

_____________________________ 

 

Heeft uw kind fysiotherapie gehad?  

__________________________________ 

 

  

     D. Medische gegevens. 

Heeft uw kind een chronische aandoening? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Gebruikt uw kind medicijnen? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Is uw kind vaak ziek?  

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Was of is uw kind onder behandeling van een specialist of in een 

ziekenhuis? Denk hierbij aan; psycholoog, klankbord, medisch kleuter 
dagverblijf, consultatiebureauarts, ambulante begeleiding, bureau 

jeugdzorg of andere instanties. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________ 
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E     Aandachtspunten.  

 Hoe heeft u tot nu toe de ontwikkeling van uw kind ervaren? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

________ 

 

Waar loopt uw kind ten opzichte van leeftijdsgenoten in vooruit? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Heeft uw kind grote belangstelling voor het leren van nieuwe dingen? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

        Zijn er zaken waarin uw kind ten opzichte van leeftijdsgenoten achterloopt? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Is uw kind ooit onderzocht op sociaal emotioneel gebied of op intelligentie? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Zijn er van deze onderzoeken rapporten of verslagen gemaakt? Mag de 

school deze verslagen inzien? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Hoe denkt u dat uw kind zich op school zal ontwikkelen?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Waaraan moeten we extra aandacht besteden? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

F. Opvang. 

Indien uw kind met regelmaat opgevangen wordt door anderen. Hoe is die 

opvang dan geregeld? 

o Kinderopvangorganisatie 

o Gastouder 

o Familie of vrienden of bekenden 

o Anders nl.  

________________________________________________ 

 

Op welke dagen maakt uw kind gebruik van deze opvang? 

 

o Maandag 

o Dinsdag 

o Woensdag 

o Donderdag 

o Vrijdag 
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Hieronder graag adresgegevens en telefoonnummer van de opvang 

vermelden; 

 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld d.d.: ______________________________ 

 

 

Moeder/verzorgster;      Vader/verzorger 

 

            _____________________________________________________________________ 

 

(handtekening)      (handtekening) 

 

 

 

 

           ______________________________________________________________________ 
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Bijlage III Kenmerkenlijst onderpresteerders 

Kenmerken onderpresteerders  
(Bron: Begaafde kinderen op de basisschool -Span & Nelissen (1999) van uitgeverij Zwijsen)  

Positief  

o Begrijpt en onthoudt moeilijke informatie wanneer het wel geïnteresseerd is. 

o Leest veel of verzamelt in zijn vrije tijd op andere manieren veel informatie.  

o Presteert significant beter op mondelinge dan op schriftelijke overhoringen.  

o Kent veel feiten en heeft een grote algemene ontwikkeling.  

o Komt goed uit de verf bij individueel onderwijs op maat.  

o Is creatief en heeft een levendige verbeelding.  

o Ontwikkelt thuis op eigen initiatief allerlei activiteiten.  

o Heeft een brede belangstelling en vindt het leuk om dingen te onderzoeken. 

o Is gevoelig.  

Negatief  

o Presteert op school redelijk tot slecht (soms alleen onder het eigen niveau).  

o Heeft zijn huiswerk niet af of slecht gemaakt.  

o Is vaak ontevreden over zijn eigen prestatie.  

o Heeft een hekel aan automatiseren.  

o Vermijdt nieuwe leeractiviteiten uit angst om te mislukken.  

o Heeft minderwaardigheidsgevoelens, kan wantrouwend of onverschillig zijn.  

o Doet niet graag mee aan groepsactiviteiten, heeft het gevoel dat niemand hem mag.  

o Is minder populair bij leeftijdgenootjes. Zoekt vrienden onder gelijkgestemden  

o Doelen worden door het kind te hoog gekozen zodat falen hieraan geweten kan worden.  

o Is snel afgeleid en impulsief.  

o Staat afwijzend of onverschillig tegenover de school.  

o Wil niet geholpen worden, wil zelfstandig zijn.  

o Neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden of wijt mislukken aan anderen.  

o Verzet zich tegen autoriteit.  
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Bijlage IV Aanvullend stappenplan onderpresteerders 

 

Aanvullend Stappenplan Onderpresteerders 
 
Stap 1 

De allereerste stap in het werken met onderpresteerders is, dat de leerkracht samen met de ouders 
en IB, bepaalt hoe ernstig het is dat de leerling onderpresteert. Of onderpresteren wel of niet ernstig 
is, hangt in grote mate samen met de vraag of de leerling zich niet prettig voelt in deze situatie. Om 
dit te kunnen bepalen is natuurlijk de mening van de leerling van belang. In de meeste gevallen blijkt 
dat de leerling zich inderdaad niet prettig voelt onder de situatie, en dan is direct handelen geboden. 

Er zijn echter ook gevallen waarbij de leerling bewust of onbewust een keuze maakt om tijdelijk wat 
minder hoog te presteren, en in dat geval is het belangrijk dat de leerkracht samen met de ouders, 
de leerling in de gaten houdt en goed volgt, maar is handelen niet direct noodzakelijk. 

Stap 2 

De tweede stap in het werken met onderpresterende leerlingen is dat bepaald wordt wat nu de 
werkelijke reden van onderpresteren is. In veel gevallen speelt een inadequaat leerstofaanbod een 
belangrijke rol. Afhankelijk van deze bevindingen kan een handelingsplan worden opgezet. 

Stap 3 

De derde stap is het vaststellen van het juiste didactische niveau van de leerling. Het feit dat deze 
leerlingen bij mondelinge overhoringen beter uit de verf komen, b.v. omdat zij hun antwoorden 
kunnen toelichten of omdat de leerkracht kan doorvragen als in zijn ogen het antwoord 
onbevredigend is, is een belangrijk gegeven. 

Stap 4 

De vierde stap is het samenstellen van een evenwichtig leerstofaanbod. De opzet van dit 
leerstofaanbod verschilt in principe niet van de manier waarop voor de andere hoogbegaafde 
leerlingen een leerstofaanbod wordt vastgesteld. 

Stap 5 

De vijfde stap is dat gekeken moet worden welke leerstrategieën het kind heeft en of van deze 
manier van werken effectiviteit verwacht kan worden. Soms blijkt dat de leerling op een onhandige 
manier met zijn werk omgaat, b.v. bij het leren van huiswerk of door gebrek aan automatisering op 
taken waarbij dit eigenlijk wel een vereiste is. Dit kan tot gevolg hebben dat de leerling bij een toets 
een slecht resultaat haalt, niet gelooft dat zijn inspanningen zin hebben en deze dus dan ook maar 
achterwege laat. Een andere leerstrategie kan een positief resultaat opleveren en dat is voor de 
meeste leerlingen een stimulans om door te gaan. Op dit punt moet er ook aandacht zijn voor 
mogelijke problemen zoals faalangst, overmatig perfectionisme, een scheef zelfbeeld en een gebrek 
aan mogelijkheden om met ontwikkelingsgelijken in contact te komen. 

Stap 6 

De zesde stap heeft te maken met de houding van de groepsleerkracht, de begeleiding van de 
leerling in de groep en de acceptatie door klasgenoten. Aandacht kan b.v. geboden worden door 
eens een extra opmerking in een schrift te maken.  
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Bijlage V Noodscenario onderpresteerders 

 

Noodscenario voor onderpresteren 
De bovenstaande stappen zouden voldoende moeten zijn om een onderpresterende leerling weer op 
gang te krijgen. Maar wanneer dit geen resultaat oplevert kan de leerkracht proberen via 
onderstaand noodscenario toepassen. Dit moet echter wel eerst in overleg met directie en IB. Hierbij 
gaat de leerkracht op zoek naar datgene wat de leerling nog wél wil. Hierbij zijn vijf fasen te 
onderscheiden waarbij in maximaal tien weken geprobeerd wordt om een opening te vinden en de 
leerling weer op het spoor te krijgen.  

Fase 1 

De eerste twee weken krijgt het kind een zogenoemde leer time-out. De leerling krijgt de 
gelegenheid om zich bezig te houden met datgene wat hij leuk vindt, voorwaarde is dat dit geen 
storende factor voor andere kinderen mag opleveren.  

Fase 2 

In deze tweede fase gaat u samen met de leerling (en zijn ouders) definiëren wat nu eigenlijk het 
probleem is. In deze tweede fase moet ook het didactisch niveau van de leerling bepaald worden. 
Mondeling toetsen verdient de voorkeur. Het is daarbij belangrijk dat voor de leerling duidelijk wordt 
dat hij nu wél een serieuze prestatie dient te leveren want dat hij anders zijn eigen probleem in stand 
houdt. Daarnaast blijft de leerling de gelegenheid houden om zich met zijn eigen 
belangstellingsgebied bezig te houden. Om te zorgen dat het contact met de rest van de groep niet 
volkomen verloren gaat, is het handig om de leerling enkele keren per week de kans te bieden van 
zijn ervaringen verslag te doen aan de groep.  

Fase 3 

In de derde fase wordt de zelfgekozen activiteit langzaam ingeruild voor opgelegde activiteiten. 
Samen met de leerling overlegt u welk stukje van het reguliere leerstofaanbod het eerst terug komt 
in zijn dagprogramma. Bespreek aan het eind van de dag hoe u beiden vindt dat de dag verlopen is. 
Zorg dat de leerling zich ‘gezien’ voelt en dat het feit dat hij een inspanning levert gewaardeerd 
wordt.  

Fase 4 

In de vierde fase komt een tweede leerstofonderdeel terug in het pakket van de onderpresteerder. 
Nog steeds blijft de leerling ruimte en tijd houden voor een zelfgekozen activiteit. Deze fase in het 
proces leent zich er echter ook voor om de sociale positie van de leerling, die veelal te lijden heeft 
gehad onder zijn oorspronkelijke gedrag, te verstevigen en dit proces kan goed gestimuleerd worden 
door de leerling te belonen met een activiteit waarvan de hele klas profiteert.  

Fase 5 

In de vijfde en laatste fase van het proces van ‘laatste hulp bij onderpresteren’ krijgt de leerling 
hetzelfde leerstof aanbod als alle andere (hoog)begaafde leerlingen en maakt de dagelijks 
zelfgekozen activiteit plaats voor een wekelijkse activiteit waar andere (hoog)begaafde leerlingen bij 
betrokken worden. In deze fase is het belangrijk dat de leerkracht met de leerling probeert af te 
spreken welke signalen de leerling gaat afgeven als hij zelf ervaart dat hij niet meer wordt 
uitgedaagd. Tevens moet de leerling duidelijk worden gemaakt dat het voorafgaande proces om hem 
weer op dreef te helpen niet zomaar herhaald wordt. De leerling kan nu immers tijdig signalen 
afgeven en mag daarmee ook mede verantwoordelijk voor zijn leerproces worden gesteld.  
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Bijlage VI Wanneer vullen we voor kinderen op De Muze het DHH in? 

 

 

• Bij kleuters: 
• Er wordt een Quickscan van DHH afgenomen na 6 maanden onderwijs  
• Als uit de intake vragenlijst en de kijklijsten blijkt dat de leerling  een 

ontwikkelingsvoorsprong heeft. 
• Als  uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat de leerling een ontwikkelingsvoorsprong heeft. 
• Bij  leerlingen die opvallen en waarvan de leerkracht hoogbegaafdheid vermoedt op basis 

van de leer- en persoonlijkheidseigenschappen 

• Als er geen overeenstemming is tussen ouders en leerkracht  over de begaafdheid van de 
leerling 

• Als de leerling een erg wisselvallig beeld laat zien in het werk dat gemaakt is 
• Bij extreem gedrag (dat oorzaak zou kunnen zijn van begaafdheid): 

• tijdens kring, werkles en buitenspel  
• qua motivatie 

• t.o.v. leerkrachten en medeleerlingen 

• Bij een leerling die verbaal erg  sterk is, maar dit tijdens het werken niet laten zien 

• Als uit onderzoek gebleken is dat het kind hoogbegaafd is (dit om ook de informatie van 
kind, ouder en leerkracht bij de resultaten te betrekken) 

• Als een leerling kan lezen 

 

 

Groep 3-8: 
• Bij alle leerlingen in groep 3 en groep 5 wordt na de M-toetsen de Quickscan van DHH 

ingevuld behalve bij hen die al in een DHH traject bekend zijn. 
• Als uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat de leerling een didactische voorsprong heeft van 

minimaal een half jaar (1 en 1+ leerlingen) 
• Bij  leerlingen die opvallen en waarvan de leerkracht hoogbegaafdheid vermoedt op basis 

van de leer- en persoonlijkheidseigenschappen 

• Als er geen overeenstemming is tussen ouders en leerkracht over de begaafdheid van de 
leerling 

• Als de leerling een erg wisselvallig beeld laat zien in het werk dat gemaakt is; b.v. op 
toetsen duidelijk beter scoort dan bij het dagelijkse werk 

• Bij extreem gedrag: 
• tijdens kring, werkles en buitenspel 
• qua motivatie 

• t.o.v. leerkrachten en medeleerlingen 

• Bij een leerling die verbaal erg  sterk is, maar dit tijdens het werken niet laten zien 

• Als uit onderzoek gebleken is dat het kind hoogbegaafd is (dit om ook de informatie van 
kind, ouder en leerkracht bij de resultaten te betrekken). 

 


