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Samen onderzoek doen

VOORWOORD

Passend onderwijs ook voor het
(hoog)begaafde kind

H

et themanummer dat nu voor u ligt, gaat over het werken met (hoog)begaafde leerlingen in de basisschool.
De artikelen zijn geschreven door leerkrachten, onderzoekers en opleiders op de pabo. Het bijzondere is dat
alle artikelen in samenwerking tussen wetenschap en praktijk tot stand zijn gekomen. Dat is gerealiseerd in de
onderwijsonderzoekswerkplaats POINT1. Deze werkplaats is ongeveer 2 jaar geleden van start gegaan, als een
van de drie Nederlandse pilot-werkplaatsen. Een initiatief van het ministerie van Onderwijs. Het doel van de
werkplaatsen is ‘onderwijsontwikkeling door samen onderzoek te doen’.
In de werkplaats POINT is het centrale thema ‘hoogbegaafdheid’. Daarbij zoomen we in op het vroeg kunnen
signaleren van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong én op het motiveren van begaafde leerlingen. Het is
nodig dat er ook voor deze leerlingen goed passend onderwijs komt. De resultaten van de Nederlandse begaafde
leerlingen blijven achter, in vergelijking met de landen om ons heen. Begaafde leerlingen worden niet altijd tijdig
gesignaleerd en het blijkt in de praktijk soms nog best lastig om aan alle leerlingen - ook de begaafde leerling voldoende aandacht en passende begeleiding te bieden. Extra inzichten zijn dan ook welkom; hoe kunnen we het
ook voor deze leerlingen nog beter gaan doen?
Samen onderzoek doen, samen kijken naar toepassingen voor de praktijk en samen werken aan de opleiding van
nieuwe leerkrachten. Iedereen in de werkplaats doet eigen onderzoek en participeert in grootschaliger onderzoek vanuit de universiteiten. Dit betekent dat er wetenschappelijke studies plaatsvinden en dat het praktijkonderzoek door leerkrachten samen met wetenschappers wordt gedaan.
Nieuwe inzichten, materialen en bevindingen worden uitgeprobeerd in de klas/groep en als het kan, wordt dat
ook systematisch onderzocht (werkt dit en zo ja, waarom?). Op de pabo worden de nieuwe inzichten gebruikt in
bijeenkomsten met studenten, om hen beter voor te bereiden op het werken met begaafde leerlingen in de klas.
Niet alleen de pabodocenten en wetenschappers verzorgen het onderwijs op de pabo; ook alle betrokken
leerkrachten zijn actief als pabo-gastdocent.
De redactie van Zorg Primair werkt graag mee aan de verspreiding van kennis en ervaring die wordt opgedaan
in de praktijk. De werkzaamheden binnen POINT passen goed in het uitgangspunt dat het uitproberen van
(nieuwe) methodieken en de inventarisatie van beleid leiden tot andere inzichten die leerkrachten en wetenschappers helpen bij het bieden van passend onderwijs aan de begaafde leerling.
Dit themanummer wordt in een hoge oplage verspreid. We wensen u veel leesplezier en uiteraard zijn wij op
onze beurt blij met uw reacties. Stuur ze aan zorgprimair@cnv.nl.
Anouke Bakx & Jan van Balkom
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In de werkplaats participeren leerkrachten uit elf scholen van de stichting Opmaat/Jan Ligthart en de stichting BOOM. Drie universiteiten
zijn actief in de werkplaats: CBO (Centrum Begaafdheidsonderzoek) en Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht en Tilburg
University. Het samenwerkingsverband Plein013 en de Ontwikkelacademie.nu participeren in de werkplaats en ook de pabo’s en het lectoraat Leren & Innoveren van Fontys Hogescholen zijn actief in de werkplaats.
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Onderzoek naar het signaleringsbeleid van 3 verschillende basisscholen

Hoogbegaafde kinderen
vroegtijdig signaleren
Manon van der Bruggen, Gaby Berkers, Lotte de Kroon, Nathalie van Geloven,
Ton van Houtert, Sven Mathijssen & Max Feltzer

Het wordt door leerkrachten als lastig ervaren om bij een jong kind te signaleren of er mogelijk
sprake is van hoogbegaafdheid. Het wordt vaak pas vastgesteld als het kind al verder gevorderd is op de basisschool. Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen hoogbegaafd geboren
worden. Er gebeurt al veel in het jonge leventje van een kind waardoor het kind zich aanpast
en de kenmerken van hoogbegaafdheid niet meer te zien zijn. Problemen zoals onderpresteren, faalangst, druk en irritant gedrag, zijn zaken die wel gezien worden. Hierdoor wordt de
leerkracht op het verkeerde been gezet en denkt men bijvoorbeeld aan een gedragsstoornis.
Had dit niet voorkomen kunnen worden? De vraag die dan gesteld wordt: Hoe zou ik hoogbegaafdheid kunnen zien? Men denkt te weinig kennis te hebben, of het kind laat zichzelf niet
zien. Waar ligt dat dan aan?
Juffen en meesters moeten tegenwoordig overal
vanaf weten. Er kan een heleboel spelen bij een
kind. Ouders hebben steeds meer informatie tot
hun beschikking. Vanuit POINT hebben we van drie
basisscholen het signaleringsbeleid onder de loep
genomen. We hadden het gevoel dat veel kennis
ontbreekt en dat er dingen worden aangenomen
die wellicht anders geïnterpreteerd moeten

De tekeningen zijn gemaakt door Pippa Kooijmans, 6 jaar
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worden. Zo werden we zelfs geconfronteerd met de
aanname dat een hoogbegaafd kind zich binnen zes
weken aanpast op school. Maar uit alle theorie die
wij hebben gelezen is deze precieze termijn niet
wetenschappelijk bewezen. Het aanpassen kan al
gebeurd zijn voor een kind op een basisschool
begint. Een voorbeeld dat je in het plaatje hier
boven ziet is dat de leerkracht te snel concludeert

dat het kind sociaal incompetent is. Maar mogelijk
loopt het hoogbegaafde kind sociaal voor.

Literatuuronderzoek

De definitie van hoogbegaafdheid is er een die niet
volgens een vaste formule werkt. Het vereist
inzicht en inlevingsvermogen van alle betrokkenen. Er kan van alles aan de hand zijn waardoor
het kind niet laat zien wat je volgens de signalen
zou moeten zien. En toch kan het kind hoogbegaafd zijn. Graag geven wij een lijstje van de
signalen die we volgens meerdere bronnen hebben
gevonden. Een lijstje kan je helpen als geheugensteun. Maar wat misschien wel veel belangrijker is
dat je op zoek gaat naar de kenmerken. De
leeromgeving van het kind en de verhouding met
zijn omgeving zal allesbepalend zijn of het kind
zich helemaal zal blootgeven. We noemen dit
stimulerend signaleren.
Je zult als leerkracht voor deze omgeving moeten
zorgen en het kind moeten begeleiden om uit zijn
schulp te kruipen. Tot slot zijn de ouders een bron
van informatie, die je zeker nodig zult hebben bij
het signaleren. We hebben daarbij voorbeelden
van tekeningen gezien waarbij het kind op school
en thuis twee totaal verschillende tekenniveaus
liet zien.

Resultaten van het onderzoek

Na onderzoek van het signaleringsbeleid op
verschillende basisscholen is gebleken dat er wel
een beleid of protocol is, maar dat er weinig op
theorie gebaseerd is. Weinig van de kenmerken die
in de literatuur staan, komen voor in de protocollen. Twee kenmerken komen wel in alle protocollen voor: hoger taalniveau en kan al vroeg praten,
lezen en schrijven.
Tevens zijn dit twee kenmerken die bekend zijn bij
alle leerkrachten en vaak worden waargenomen.
Dit hebben we onderzocht met een vragenlijst.
Daar bleek verder uit dat de kenmerken van het
eerder genoemde lijstje bij elke onderzochte
school grotendeels bekend is. Opvallend is dat
vooral leerkrachten met veel leservaring aangeven
weinig kennis en ervaring te hebben met hoogbegaafdheid.

Basisschool den Akker in
Oisterwijk
In 2013 ben ik afgestudeerd aan de pabo,
met hoogbegaafdheid als onderwerp voor
mijn afstudeeronderzoek. Daar is mijn
interesse voor hoogbegaafde kinderen of
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong geboren.
Toen ik op basisschool den Akker kwam
werken, werkten ze al met een programma
voor de signalering, diagnose en begeleiding van (hoog)begaafde kinderen. De
inzet van dit programma was beschreven
in een protocol, gemaakt door de werkgroep ‘hoogbegaafdheid den Akker’.
Tijdens het maken van dit protocol kwam
steeds de vraag naar voren wanneer je het
protocol inzet voor een kind. Doe je dit
voor alle kinderen, voor de kinderen die
hoog scoren op de toetsen of voor de
kinderen waarvan een leerkracht een
‘gevoel’ heeft dat ze (hoog)begaafd zijn?
Juist dat ‘gevoel’ was moeilijk te omschrijven in een protocol. De ene leerkracht
heeft veel kennis van de signaleren van
hoogbegaafde kinderen en voor de andere
leerkracht is dit nog relatief nieuw. De
werkgroep zocht naar een omschrijving
van kenmerken en signalen die geobserveerd kunnen worden voordat een
signaleringsprogramma ingezet wordt. Dat
was een mooie vraag om te gaan onderzoeken bij de werkplaats POINT013.
Dit schooljaar zijn de leerkrachten van de
groepen 1/2 zich gaan verdiepen in het
observeren van kinderen. Deze observaties
kunnen goed gebruikt worden om de
eventuele signalen van hoogbegaafdheid te
zien. Het lijstje met signalen van hoogbegaafde kinderen zal voor de leerkrachten
en mij een fijn hulpmiddel zijn.
Manon van der Bruggen (leerkracht groep
1-2-3)
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EEN HANDIG LIJSTJE
Categorie

Hoge intelligentie
capaciteiten

Kenmerken - Vroege ontwikkeling van

Niet cognitieve, persoonlijke kenmerken

- Doorzettingsvermogen
- Gedreven/vasthoudend
getalbegrip
- Faalangst
- Objectpermanentie
- Perfectionisme
(Het vermogen om een
- Fun in oplossen van
beeld in zijn geheugen
moeilijke problemen
vast te houden, zonder het
- Sterk rechtvaardigheids
te zien)
gevoel
- Op jonge leeftijd
- De baas willen spelen
voorbeeldmodel
- Sociaal competent (Vaak
nabouwen (bv-lego)
gezien als sociaal
- Kan makkelijk leerstof
incompetent)
uit de hogere leerjaren
- Hoog sensitief
eigen maken
- Nieuwsgierig
- Gevoel voor symboliek
- Betrokken/initiatiefrijk
- Praten, lezen en
- Onderzoekend experimenschrijven op jonge
leeftijd
teert ontwerpt
- Tekent op hoger niveau
- Aparte humor
dan leeftijdsgenoten
- Sterke concentratie
- Hoog taalniveau en grote - Rijke fantasie
woorden- en begrippen- - Is oorspronkelijk
schat
(origineel, zichzelf)
- Sterk geheugen
- Is onafhankelijk
- IQ-scores van 120 of
- Durft risico’s te nemen
hoger duiden op
- Afnemende betrokkenheid
begaafdheid. (Dit kun je
- Psychosomatische
niet waarnemen en zal je
klachten (Lichamelijke
d.m.v. een test score te
klachten door psycholoweten komen)
gisch probleem)
- Slaapstoornissen
- Intuïtieve denker (op
gevoel)

Denkvaardigheden
Analytisch, Creatief,
Praktisch

- Leert zichzelf rekenen
- Logisch denken, ziet
relaties, verbanden en
grotere patronen
- Is snel van begrip
- Is in staat verworven
kennis toe te passen

Deze lijst is samengesteld na onderzoek van diverse literatuurbronnen. De punten kunnen vaak op verschillende manieren
worden geïnterpreteerd. Zie het niet als iets wat precies zo is, maar ga er flexibel mee om en ga erover in gesprek.
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Aanbevelingen
Een aantal kenmerken uit het eerder genoemde lijstje
zouden ingezet kunnen worden als een uitgangspunt om te
observeren bij een vermoeden van hoogbegaafdheid.
Getalbegrip, tekentalent, voorbeeldmodel nabouwen en
nieuwsgierigheid, zijn kenmerken die je goed in je groep
kan observeren. Ga vooral met vragen en gesprekjes dieper
in op de materie. Bedenk werkjes die motiverend werken
om op een ander denkniveau te komen (zie stimulerend
signaleren op www.talentstimuleren.nl ). Zorg dat je het
lijstje van kenmerken bij je werkplek in de buurt hebt.
Bijvoorbeeld in je klassenmap of onder je bureaulegger.

Basisschool de Kikkenduut in Oisterwijk
Op mijn basisschool zag ik al dat er heel wat op papier
stond over signaleren. Er was een intakeformulier voor de
leerkracht dat gebruikt kon worden bij het oudergesprek.
Daarbij werden gerichte vragen gesteld om begaafdheid te
signaleren. Ook bestond er al een schaduwdocument om
dingen toe te lichten, zodat je als minder ervaringsdeskundige toch uit de voeten kon. Wat mij echter wel opviel was
toch nog steeds de onzekerheid over het signaleren.
Ondanks deze documenten bleek men het nog steeds
moeilijk te vinden om het te zien bij kinderen. Men
beweerde nog steeds er niet veel verstand van te hebben.
Voor mij was de conclusie dat er op mijn school misschien
wel wat meer begeleiding bij het observeren van de
kinderen kon worden aangeboden. Hoe pak je het aan?
Hoe zit het met de stimulerende werkomgeving in die
groepen? Ik zie dit als een startpunt om met de collega’s
van 1/2 aan de slag te gaan. Er is wel kennis maar nog niet
voldoende in praktijk gebracht. En er is onzekerheid. Ik wil
erachter komen waar dat door komt. Dit jaar zijn de
groepen ook bezig geweest met het werken met hoeken.
Dit zal zeker nog een positieve uitwerking hebben op het
signaleren van kinderen. De leeromgeving is al veel rijker
geworden. Nu nog de invulling van de leerkrachtrol bij het
begeleiding van de kinderen. De ingrediënten zijn er, de
wil is er en ook de inzet. Ik ben zeer benieuwd hoe er dat
over een jaar uit zal zien. Zou het signaleren dan beter
gaan? Ik neem aan van wel, de basis is gelegd.
Nathalie van Geloven (leerkracht plusklas groep 3 t/m 8)

Basisschool de Vonder in
Moergestel
Op onze school wordt tijdens de intake
tot nu toe nog geen aandacht besteed
aan kenmerken van hoogbegaafdheid. Er
werden een aantal kinderen die mogelijk
hoogbegaafd zijn door observaties al
gesignaleerd bij de kleuters. Het inzetten
van signaleringsinstrumenten had niet
het gewenste effect. Hier kwam vaak uit
dat deze kinderen waarschijnlijk niet
hoogbegaafd zijn. Later in de schoolloopbaan bleek dit toch zo te zijn. Aan de
inhoud van het beleid dat wij op onze
school hanteren bij het signaleren van
hoogbegaafde leerlingen ontbraken naar
ons idee essentiële dingen om ervoor te
zorgen dat deze kinderen zich op hun
plek voelen op school. Daarnaast heerste
er een sceptisch beeld over de (mogelijk) hoogbegaafde leerling. Wanneer
ouders hun zorgen uitten naar school
was de gedachte bij al snel “Hoogbegaafd? Ze moeten eerst maar eens laten
zien dat ze het kunnen”, terwijl onderpresteren een van de signalen/kenmerken is van hoogbegaafdheid.Geen onwil
maar vooral onkunde. Door ons te
verdiepen in het onderwerp en hierover
met collega’s in gesprek te gaan werd
het beeld meer genuanceerd. Na deze
fase hebben we het beleid van de school
kritisch bekeken en ontbrekende of
onjuiste gegevens in kaart gebracht. Het
lijkt ons een mooie uitdaging dit beleid
te herschrijven met enkele collega’s
zodat we op onze school kinderen op
tijd kunnen signaleren. Vanuit daar
hopen we het onderwijs, indien nodig,
zo aan te passen dat de kinderen die
meer- of hoogbegaafd zijn, zich op onze
school op hun niveau kunnen ontwikkelen.
Gaby Berkers (leerkracht groep 3) en
Lotte de Kroon (leerkracht groep 1/2)
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Goed uitgangspunt voor het stimuleren van intrinsieke motivatie in de bovenbouw

Portfolio voor kleuters
Lianne Bouwens & Maartje van den Brand

Uit onderzoek blijkt dat er bij (hoog)begaafde leerlingen gemiddeld genomen sprake is van
een afname in hun intrinsieke motivatie in de laatste jaren van het basisonderwijs (Hornstra,
Van der Veen, & Peetsma, 2016). Ook binnen onze eigen praktijk zien we dit gebeuren. Waar
komt dit vandaan? En nog belangrijker: hoe kunnen we dit veranderen? In hoeverre spelen wij
daar als leerkracht een rol in?

A

ls we de literatuur bestuderen komen we er als
snel achter dat ons eigen leerkrachtgedrag van
grote invloed is op de motivatie van leerlingen (Ryan
& Deci, 2000). Het is hierbij belangrijk om onderscheid te maken tussen intrinsieke motivatie en
extrinsieke motivatie. Van intrinsieke motivatie wordt
gesproken als de leerling zelf geïnteresseerd is en
echt iets wil weten of kunnen. Hierdoor beklijft de
leerstof beter. Ook de zelfsturing en zelfregulatie
vindt bewuster plaats. Er is dan sprake van deep
learning (diepgaand leren). Bij extrinsieke motivatie
leert de leerling omdat er druk is vanuit de omgeving
en niet omdat de leerling zelf geïnteresseerd is om

iets te leren. De leeropbrengst is hierdoor minder. Het
bevorderen van de intrinsieke motivatie verdient
daarmee de voorkeur.
Ryan en Deci (2000) noemen drie psychologische
voorwaarden om tot intrinsieke motivatie te komen:
- autonomie,
- competentie,
- verbondenheid (relatie).

Ons onderzoek richt zich op de autonomie-ervaring
van de leerlingen in de bovenbouw. In welke mate
bieden wij als leerkrachten autonomie-ondersteuning
en hoe ervaren leerlingen dit? Is er een relatie tussen
de geboden autonomie-ondersteuning door leerkrachten en de motivatie van de leerlingen bij ons op
school?

- Autonomie

Bij autonomie gaat het om het gevoel dat de leerling
zelf invloed heeft op hetgeen hij doet. Zélf kunnen
beslissen en zelf keuzes maken. Het verwijst naar het
gevoel onafhankelijk te zijn. Het hebben van keuzemogelijkheden, invloed op het leerproces en het
kunnen inzetten van eigenheid spelen hierbij een
belangrijke rol (Ryan & Deci, 2000).

- Autonomie-ondersteuning

Een leerkracht biedt autonomie-ondersteuning door
in te spelen op een aantal aspecten. Het eerste aspect
is keuze. Dit houdt in dat de leerling keuzevrijheid
krijgt en de taak op zijn eigen manier mag doen. Het
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tweede aspect is relevantie. De leerkracht kan de
leerstof verbinden aan doelen die voor de leerling van
belang zijn. Het laatste aspect is respect. De leerkracht toont respect door open te staan voor
verschillen in mening, heeft vertrouwen in de leerling
en biedt veiligheid en ruimte (Stevens, 2004).

PORTFOLIO VOOR KLEUTERS

Binnen onze eigen school komen we al snel bij het
ultieme voorbeeld van autonomie-ondersteuning,
namelijk het Portfolio voor kleuters.
Het is een eigen ontwikkeld instrument dat in eerste
instantie is ontstaan uit praktische overwegingen.
Wat te doen met een leerling die niet weet wat hij/zij
kan doen terwijl de leerkracht bezig is om andere
leerlingen te helpen? Daarnaast kost het bijhouden
van de vorderingen van de leerlingen veel tijd van de
leerkracht.
Het portfolio voor kleuters speelt de leerkracht vrij
om leerlingen die extra aandacht of ondersteuning
nodig hebben bij een activiteit te begeleiden, zónder
dat er leerlingen ‘doelloos’ rondlopen. Daarbij
bevordert het de autonomie van de leerlingen en
krijgen zij een beeld van hun eigen ontwikkeling: Wat
heb ik geleerd? En misschien nog wel belangrijker
voor de motivatie: Wat wíl ik nog leren?
Het instrument is dus niet alleen helpend in de
organisatie, maar heeft tevens een positief effect op
de motivatie van de leerlingen.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Het Portfolio voor kleuters is een ‘werkboekje’ dat in
de basis voor elk leerling hetzelfde is. Alle leerdoelen

die in de kleutergroepen worden behandeld zijn in
het portfolio verwerkt, zoals letters en cijfers, de
verschillende materialen en motorische oefeningen,
waar nodig in stappen opgedeeld en gevisualiseerd
met foto’s.

Naast het basisaanbod is er de mogelijkheid om extra
leerdoelen en daarmee verrijkend aanbod toe te
voegen. Zo kan de leerkracht er voor kiezen om een
bladzijde met de tweeklanken toe te voegen, wanneer
een leerling alle letters al kent. Het portfolio blijft in
beweging: er worden dingen toegevoegd die de
leerkrachten missen in het aanbod of dingen
weggelaten die overbodig blijken.
De leerling bepaalt zelf waaraan hij/zij werkt. Ook
worden er opdrachten gegeven die de leerlingen
(indien mogelijk) met de leerkracht doen. Zo krijgt de
leerkracht zicht op de werkaanpak en werkhouding
van de leerling.

“Ik heb nog nooit zoveel
geweten over leerlingen als nu”
Door middel van kleuren kan een leerling aangeven
dat hij/zij een onderdeel nog wil oefenen (oranje) of
al beheerst (groen). Ook de leerkracht heeft de
mogelijkheid om bijzonderheden te noteren of
aantekeningen te maken in het portfolio. Denk hierbij
aan de manier waarop het kind iets heeft gemaakt;
veel/weinig hulp of ondersteuning, korte/extra
instructie, taakgerichtheid, werkhouding, motivatie,
ZORG PRIMAIR
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etc.

MEERWAARDE VAN HET PORTFOLIO
leerlingen
· biedt houvast en structuur
· hulpmiddel bij het leren zelfstandig te werken
· leerlingen krijgen zicht op eigen ontwikkeling
· bevordert autonomie en daardoor intrinsieke
motivatie
· bevordert zelfvertrouwen (op welk niveau een
leerling ook zit, ieder maakt op het eigen niveau
stappen)

“Hé juf, maar dat weet ik
ook al!”
leerkracht

· helpend in de organisatie van het zelfstandig werken
in de groep
· maakt het leerproces van elke leerling inzichtelijk
(leerpunten, werkhouding, motivatie, taakgerichtheid)
· hulpmiddel bij het maken van rapportages en het
voeren van oudergesprekken

ouders

· bevordert betrokkenheid bij het leerproces (mogelijkheid tot aanvullingen vanuit de thuissituatie)
· maakt het leerproces inzichtelijk, het hele jaar door

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN?

Uit bovenstaande blijkt dat kleuters d.m.v. het
portfolio autonomie ervaren en gemotiveerd zijn om
te leren. Om te achterhalen in hoeverre leerlingen in
de bovenbouw ook nog autonomie-ondersteuning
10

ervaren in de klas en wat voor invloed dit heeft op
hun motivatie ten aanzien van school, hebben wij
voor ons onderzoek vragenlijsten (Hornstra, Weijers,
Van der Veen, & Peetsma, 2016) bij de leerlingen in
desbetreffende klassen voorgelegd. De onderzoeksresultaten vanuit de vragenlijsten zijn we momenteel
samen met Lisette Hornstra nog aan het analyseren.
We hebben echter ook observaties gedaan in de
groepen 5 t/m 8 middels een codeerschema,
eveneens afkomstig uit het onderzoek van Hornstra et
al. (2016). Tijdens deze observaties is gekeken in
hoeverre de leerkrachten autonomie-ondersteund
gedrag laten zien. Uit de resultaten blijkt dat er wel
autonomie-ondersteuning wordt geboden in de
bovenbouw, maar minimaal. Er is ruimte voor inbreng
van leerlingen tijdens de les, zij mogen sommige
taken eerst zelf uitproberen en zelf ondervinden hoe
het werkt. Ook wordt er geluisterd naar de gedachten/gevoelens van de leerlingen. De leerkrachten
houden echter nog vast aan de methodes en komen
hiermee niet voldoende tegemoet aan de behoefte aan
autonomie. Het zélf kunnen beslissen, zelf keuzes
maken en invloed op het eigen leerproces zoals we
zien bij het Portfolio van kleuters, lijkt naar de
achtergrond gezakt. Wij vragen ons nu af of het
mogelijk is om de opzet van het portfolio door te
trekken naar de hogere groepen. Een instrument
waarmee leerlingen zien wat ze kunnen leren, wat ze
al kennen en waar hun uitdagingen liggen. Het vraagt
‘out of the box’-denken, methode-overstijgend
werken en het vertrouwen van leerkrachten in de
leerlingen. Wij verwachten dat dit de mate van
autonomie-ondersteuning zal verhogen en daarmee
de motivatie om te leren. Voor álle leerlingen: van
moeilijk lerende leerlingen tot de hoogbegaafde
leerlingen.

BRONNEN:
·
Hornstra, L., Van der Veen, I. & Peetsma, T (2016). Full-time and
part-time education for high ability students: Effects on
developments in students task motivation, self-efficacy and effort.
Paper presented at the European Council for High Ability (ECHA),
Vienna.
·
Hornstra, L, Weijers, D, Van der Veen, I & Peetsma, T (2016). Het
motiveren van leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken en prestatieniveaus: Onderzoeksverslag. Utrecht: Universiteit
Utrecht.
·
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the
Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and
Well-Being. American Psychologist, 55, 68-78.
·
Stevens, L.M. (2004). Zin in school. Amersfoort/Den Haag: CPS.

Boekbespreking

Werken met begaafde
leerlingen in de klas
Ton van Houtert

Het boek ‘Werken met begaafde leerlingen in de klas’ is geschreven
voor leraren basisonderwijs in opleiding en leraren die in een
basisschoolklas lesgeven. Het boek bevat verdiepende informatie,
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Deze inzichten zijn
vertaald naar praktische handvatten en tips voor het werken met
deze leerlingen in de klas. Aan de hand van casussen uit de praktijk
worden diverse relevante thema’s behandeld, zoals motivatie,
metacognitie en hooggevoeligheid. Rode draad in het boek is de
vraag: Wat zou jíj als leerkracht basisonderwijs kunnen doen om
deze begaafde leerlingen op een goede manier te ondersteunen?

I

n het boek worden diverse handreikingen gegeven
om in de klas aan de slag te gaan. Uitgangspunt
hierbij is steeds ‘het goed kijken naar en begrijpen
van de begaafde leerling’. De wijze waarop de
handreikingen en tips zijn geformuleerd sluit aan bij
het kijken naar en werken met begaafde leerlingen
vanuit een pedagogisch sensitief perspectief. Daarbij
sluit het aan bij recente inzichten ten aanzien van de
zijnskant ofwel de gevoeligheid van begaafde
leerlingen.
Over ‘Werken met begaafde leerlingen in de klas’:
Dit uiterst informatieve boek over begaafde leerlingen
in het basisonderwijs voorziet om meerdere redenen
in een directe behoefte. In de eerste plaats zijn er nog
te veel mythen en misverstanden over (hoog)
begaafdheid, die hier met feiten worden weerlegd.
Tegelijkertijd presenteren de auteurs, specialisten uit
het netwerk van Fontys Hogeschool Kind en Educatie
en KPC, alle recente en relevante kennis en informatie
over begaafdheid, basisschool en passend onderwijs.
In de derde plaats doen ze dat op praktische wijze
met tal van voorbeelden, illustraties, schema’s en

overzichten uit de vakliteratuur. Daarbij hanteren zij
een actieve benadering van het werken met begaafde
leerlingen, met pedagogische sensitiviteit als
leidraad. Voor leerkrachten en ouders een waardevolle bron en naslagwerk. (Bol.com)
Dit boek geeft niet alleen vele praktische handvatten
voor opbrengstgericht werken met begaafde
leerlingen, maar leert leraren vooral ook goed
observeren. En dat is mijns inziens het startpunt om
met deze kinderen om te gaan: zonder vooroordelen
en met een open blik naar een kind kijken en
begrijpen wat zijn behoeftes zijn om daar zoveel
mogelijk bij te kunnen aansluiten. Dat zorgt ervoor
dat een kind zich gezien voelt in zijn eigenheid en dat
hij het basisgevoel ervaart dat hij er mag zijn met zijn
begaafdheid en de specifieke zijnskenmerken die
daarbij horen. Aan de hand van herkenbare casussen
wordt de theorie verder ingekleurd. Een aanrader
voor Pabostudenten en leerkrachten van het
basisonderwijs! (Choochem.nl)
Extra digitaal materiaal bij dit boek is gratis beschikbaar via www.lerarencampus.nl.
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Vooral leerkrachten moeten er nog aan wennen

De kloof tussen de plusklas
en de reguliere klas
Linda van Elderen & Lisette Hornstra

Op heel veel scholen zie je initiatieven verschijnen om hoogbegaafde leerlingen beter te
begeleiden. Sommige scholen richten daarbij plusklassen in op de eigen school, andere maken
gebruik van bovenschoolse plusklassen en bij andere scholen worden de leerlingen extra
uitgedaagd in de groep. Al deze nieuwe vormen van begeleiding bieden de leerlingen extra
uitdagingen en kansen. Uit onderzoek blijkt wel dat leerlingen die een plusklas bezoeken
minder gemotiveerd raken in hun reguliere groep (Hornstra et al., 2015). In dit artikel wordt
ingegaan op de ervaringen van leerkrachten en leerlingen omtrent de plusklas en wordt er
gezocht naar een oplossing om de kloof tussen de plusklas en de reguliere klas te dichten.

D

e noodzaak voor het aanpassen van de lesstof
voor kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel is groot. Er moet voldoende differentiatie
mogelijk zijn in aanbod en begeleiding, zodat op elk
moment aangesloten kan worden bij de mogelijkheden, interesses en behoeften van de individuele
leerling (Mooij et al., 2007). Op grond van onderzoek
naar de effectiviteit van onderwijsaanpassingen voor
(hoog-)begaafde leerlingen wordt het volgende
geadviseerd: ’Het is van belang dat er binnen een
school (of eventueel samenwerkingsverband van
scholen) meerdere aanpassingen worden geboden en
dat per leerling wordt gekeken welke aanpassingen
op welk moment tot de beste resultaten leiden, zowel
op cognitief, als sociaal en emotioneel gebied.’
(Hoogeveen, et al., 2004).

positieve effecten, zijn er aanwijzingen dat het
bezoeken van een plusklas tot een afname van inzet in
de reguliere klas kan leiden.

DE SITUATIE OP SCHOOL

Ik ben als leerkracht werkzaam op basisschool De
Blaak in Tilburg. Deze school is 3 jaar geleden
begonnen met het aanbieden van een plusklas.
Daarnaast zijn er ook veel andere aanpassingen

Leerlingen lijken feilloos
aan te voelen of de leerkracht ’echt is en echt doet’.

EEN PLUSKLAS

Eén van deze aanpassingen is het aanbieden van een
plusklas. Eerder onderzoek naar de effecten van
plusklassen laat zien dat het bezoeken van een
plusklas kan leiden tot betere prestaties, een
verbetering in gedrag en sociale competenties en een
toename in inzet in de plusklas (Hornstra, Van der
Veen, & Peetsma, 2015). Echter, ondanks deze
12

beschikbaar voor deze leerlingen (onder meer
verrijking en compacting), maar toch merken we dat
het verschil tussen de plusklas en de reguliere groep
groot blijft. Sommige leerlingen geven letterlijk aan:
“Het is zo saai en alles wordt zo langzaam uitgelegd”.
We hebben daarom een klein onderzoek verricht, met
behulp van vragenlijsten en interviews om na te gaan

in hoeverre de plusklasleerlingen een kloof ervaren,
wat zij graag veranderd zouden hebben in de eigen
groep en wat volgens leerkrachten hierbij haalbaar
zou zijn.

WAT DENKEN DE LEERLINGEN?

Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat de plusklasleerlingen op onze school inderdaad minder intrinsieke motivatie ervaren in de reguliere klas dan in de
plusklas. Met behulp van interviews is gevraagd hoe
dit volgens de leerlingen komt. De plusleerlingen
geven aan dat ze het prettig vinden dat de verrijkingskisten en andere voorzieningen er zijn. Wanneer we
deze leerlingen bevragen, geven zij wel andere dingen
aan waardoor volgens hen de motivatie in de
reguliere klas vergroot zou kunnen worden.
1. Leerlingen vinden het fijn wanneer de lesstof
compact wordt. Herhaling wordt als saai en
onbelangrijk ervaren.
2. Handelend en creërend bezig zijn vinden de
leerlingen belangrijk. Niet alleen reproduceren,
maar juist dingen creëren waarbij je de eigen
creativiteit kwijt kan. “Je moet je boek opendoen en
de les maken. Het ligt niet aan de boeken maar aan
de leerkracht en hoe je het dan moet uitrekenen.
Daardoor vind ik het saai”.

3. I n de reguliere klas wordt er vaak maar één
antwoord verwacht, maar in de plusklas mogen ze
verschillende manieren gebruiken of de opdracht
zelf invullen. Sommige dingen kunnen makkelijker
en sneller dan dat de leerkracht ze uitlegt”.
4. M
 oeilijke of onbekende onderwerpen werken
motiverend.
5. W
 erken met een portfolio en eigen leerdoelen
worden gewaardeerd. De leerlingen vinden het fijn
wanneer het proces wordt gezien en niet alleen het
product wordt bekeken.
6. D
 e leerlingen geven aan dat ze graag aan projecten
werken. Ze vinden het hierbij fijn dat er een kader
is met bepaalde eisen, maar binnen dat kader
kunnen veel eigen beslissingen genomen worden.

7. V
 eel leerlingen vinden het fijn om samen te werken.
Een vereiste is wel dat de leerling waarmee wordt
samengewerkt ongeveer hetzelfde niveau heeft,
zodat leerlingen een evenredige inbreng hebben.
8. D
 e leerlingen vinden het belangrijk dat de leerkracht oprecht en eerlijk is. Ze vinden begrepen
worden erg belangrijk. In de gesprekken met de
leerlingen lijken ze feilloos aan te voelen of de
leerkracht ’echt is en echt doet’. Begrip en oprechte
belangstelling zijn ook woorden die vaak terug
komen.
9. Kinderen hechten waarde aan de omgang met
peers. Ze voelen zich in de klas vaak onbegrepen of
worden ’opgehouden’ door het niveau dat niet
aansluit.

DE LEERKRACHTEN AAN HET WOORD

Leerkrachten geven aan de plusklas van grote
meerwaarde te vinden. Hierbij wordt het doordachte
aanbod genoemd, de omgang met peers en de kennis
van de plusklasleerkracht om dingen te herkennen, te
signaleren en erop in te spelen. Ze zien echter ook dat
er weinig transfer plaatsvindt naar de reguliere klas.
ZORG PRIMAIR
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Leerkrachten noemen hiervoor een aantal oorzaken.
Ze ervaren dat ze te weinig kennis hebben om
plusleerlingen optimaal te kunnen begeleiden.
Daarnaast geven ze aan dat ze te weinig kennis en te
weinig tijd hebben om deze leerlingen te begeleiden.

Leerkrachten vinden het
spannend om bepaalde
leerlingen vrijer te laten.

Ook vragen deze leerlingen soms een aanpak die niet
goed samengaat met het methodengebonden werken
waar de leerkrachten aan gewend zijn in de reguliere
klas.
Praktisch gezien vindt een aantal leerkrachten het
spannend om leerlingen vrijer te laten en zijn bang
het overzicht te verliezen. Ze geven wel aan dat ze het

belang zien van handelend en creatief bezig zijn voor
deze doelgroep, maar dit krijgen ze nog niet altijd in
het eigen aanbod verweven.

HOE NU VERDER?

In eerder onderzoek kwam naar voren dat de
motivatie van de leerlingen in de reguliere groep
afneemt wanneer zij de plusgroep bezoeken. Ook bij
ons op school blijkt dit zo te zijn.
De onderzoeksresultaten laten zien dat er bij
leerlingen en leerkrachten vooralsnog veel behoefte is
aan een plusklas, omdat leerkrachten in de reguliere
groep er nog niet voldoende in slagen om aan alle
behoeften van deze leerlingen te voldoen. Het
onderzoek geeft aan dat leerkrachten belemmeringen
ondervinden op het gebied van top-downinstructie
geven, ruimte geven voor eigen ideeën, creatieve
verwerking en projectmatig aanbieden van de lesstof.
Deze belemmeringen dienen verholpen te worden in
de reguliere klas om de kloof met de plusklas te
kunnen verkleinen.

Hoogbegaafd, maar
gemotiveerd…!?!
Nanda Heikamp & Anouke Bakx

“Ik weet ook niet alles, ook al ben ik slimmer.”
De motivatie van Nederlandse schoolkinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs is laag… Jonge kinderen beginnen met zin en motivatie aan de basisschool, hoe ouder ze
worden, hoe meer hun motivatie lijkt af te nemen. Uit recent onderzoek van de Organisatie
voor economische samenwerking en ontwikkeling (OECD, 2016) blijkt dat (school)motivatie
onder Nederlandse leerlingen alarmerend laag is. Dat geldt ook voor de motivatie van (hoog)
begaafde kinderen, althans… als zij onderwijs krijgen dat niet aansluit bij hun onderwijsbehoeften en mogelijkheden.
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Plusgroep de ‘Molenplussers’
Op basisschool de Molenhoek vindt iedere
woensdag ’Molenplussers’ plaats met 25 kinderen,
verdeeld in 3 groepen. Meer- en hoogbegaafde
kinderen uit groep 4 t/m 8 worden begeleid door
een leerkracht op gebied van (groepsoverstijgend)
samenwerken, ontwikkeling van de executieve
functies, doorzettingsvermogen. Er is gekozen voor
deze inhouden, omdat dit de gebieden zijn die vaak
nog niet voldoende ontwikkeld zijn bij deze
kinderen. De leerstof is hierbij dus meer bijzaak;
het leren leren, leren leven en leren denken1 heeft
de aandacht. Er wordt gewerkt met Acadin2 of
zelfgekozen projecten.
Er is een samenwerking tussen verschillende
scholen uit de wijk, waardoor er ook kinderen van
een andere basisschool aansluiten bij de Molenplussers.

in het kader van POINT onderzoek naar gedaan. Er is
gebruik gemaakt van een leraarspin (Bakx, 2015) en
interviews met 14 leerlingen. Hier hebben we voor
gekozen omdat wij vaak keuzes maken voor de
leerlingen. Dat doen we vanuit ervaring, doordat er
nieuwe methodes of materialen verschijnen of vanuit
onderzoek over ‘passend onderwijs voor begaafde
leerlingen’. In de praktijk pakt dat, ondanks alle goede
bedoelingen, niet altijd goed uit, qua motivatie. Het
leek ons daarom passend om met de begaafde
leerlingen zelf in gesprek te gaan: Wat hebben zij
nodig?, Waarom?, Wat werkt wel en wat werkt niet…?
Wat is een goede juf of meester?
……………………………..…
….................................
………………………………..

……………………………..…
….................................
………………………………..

……………………………..…
….................................
………………………………..

……………………………..…
….................................
………………………………..

……………………………..…
….................................
………………………………..

……………………………..…
….................................
………………………………..

……………………………..…
….................................
………………………………..

Een goede juf of meester

……………………………..…
….................................
………………………………..

……………………………..…
….................................
………………………………..

……………………………..…
….................................
………………………………..

Leraarspin

BEGAAFDE LEERLINGEN AAN HET WOORD

PLUSKLAS IS LEUK, DE REST NIET…!
Veel van onze plusgroep-leerlingen geven aan dat ze
gemotiveerd en betrokken zijn op de momenten dat
ze in de plusgroep werken aan Acadin/eigen
projecten. In de reguliere groep ervaren ze veel
minder motivatie en betrokkenheid. Kinderen moeten
daar vaak werk maken wat ze al kunnen en kennen en
wat niet aansluit bij hun interesse en niveau.
De vraag die terugkomt is: aan welke aspecten
moeten leeractiviteiten voldoen om motiverend te
zijn voor (hoog)begaafde leerlingen? Daar hebben wij
1 DVL: Doelen en vaardigheden lijst – versie 2010, SLO
2 Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen
(25% best presterende leerlingen, inclusief hoogbegaafde
leerlingen). Acadin ondersteunt bij het realiseren van uitdagend
onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen.

Woorden die bij de kinderen opkomen als ze mogen
omschrijven wat ze nodig hebben om gemotiveerd te
zijn op school zijn: bewegen, dingen zelf ontdekken
en uitdaging. Tot dusver niet veel nieuws voor
leerkrachten. Op de vraag waar kinderen blij van
werden noemden ze allerlei activiteiten, behalve de
standaardlessen in de groep. Een kind noemde:
“Eigen creativiteit, dat is niet bij de vakken, want dan
kun je niet kiezen.“
In de praktijk wordt er op scholen veelal dezelfde
opdracht gegeven aan de hele groep, waarbij het
meestal draait om de verwerking van leerstof. (Hoog)
begaafde leerlingen hebben veel meer de behoefte om
dingen zelf te ontdekken. Wat niet betekent dat zij
geen behoefte hebben aan instructie. Deze behoefte is
juist sterk aanwezig. Dat blijkt wel uit de volgende
antwoorden van de kinderen m.b.t. instructie:
“Als ik zelf mag bedenken hoe ik iets uitvoer. Soms als
iets nieuw is uitleg krijgen. Geen uitleg bij iets wat je al
snapt en meteen beginnen. Wel een goede uitleg, maar
niet te lang: Kort en krachtig! Digitaal i.p.v. in boekjes,
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daar ben ik benieuwd naar. Als het digitaal is, kun je
zelf stof uitzoeken die bij je past. In het boek is het
steeds hetzelfde.”

zeggen uit het boek, dus wat extra vertellen.”
“De juf/meester is ook gemotiveerd voor lessen:
Enthousiast, als de les voorbereid is: als ze op de
hoogte zijn van de verschillende antwoorden.”
5. Wel een goede uitleg, maar niet te lang: Kort en
krachtig!
6. “Mijn werk nakijken als ik klaar ben en meteen
teruggeven, zodat ik het niet later hoef te verbeteren. Dan weet ik of ik het goed heb gedaan.”

WAT KUNNEN WE CONCLUDEREN UIT DIT
ONDERZOEK? TIPS!

Acadin project

WAT LEREN WE VAN BEGAAFDE LEERLINGEN OVER GOED LERAARSCHAP?
Top 6 van de expertise van leerkrachten volgens
(hoog)begaafde kinderen:
1. Kennis van de klas (niveau en stof).
2. Kennis van het kind (niveau en stof) “Ik weet ook
niet alles, ook al ben ik slimmer. Ook voor de
kinderen uit de klas!”.
3. Een leerkracht moet goed kunnen luisteren: “Goed
kunnen luisteren naar wat ik zeg. Mij echt zien. Niet
half luisteren en dan iets zeggen.”.
4. Een leerkracht moet de lessen goed voorbereiden:
“Veel weten over het vak en niet alles letterlijk

(Hoogbegaafde)kinderen willen gezien worden en
serieus genomen worden. Kennis van (hoog)
begaafdheid is van groot belang om ervoor te zorgen
dat een leerkracht deze kinderen ziet en begrijpt
tijdens hun proces. Stuur kinderen niet de gang op om
’zelfstandig te werken’, omdat ze het zelf wel snappen.
Wanneer (hoog)begaafde kinderen ruimte (letterlijk
en figuurlijk) krijgen om de wereld om hen heen te
ontdekken, komen zij beter tot leren. Met een korte,
gerichte instructie, vertrouwen en betrokkenheid van
de leerkracht kunnen deze kinderen zich ontwikkelen. Of zij nu aan een project werken, opdrachten van
een werkblad (op maat!) maken of met een onderzoek bezig zijn.
Geniet van hun creativiteit en geweldige oplossingen,
maar help hen om de wereld om hen heen te
structureren door oog en hart te hebben voor deze
prachtige kinderen.

Verrijking voor begaafde leerlingen?/!

Hogere orde denkvragen
Elly van Dongen & Lisette Hornstra

In de reguliere groep ervaren veel begaafde leerlingen hun werk, inclusief het verrijkingsaanbod, als saai en voelen ze zich onvoldoende uitgedaagd. Begaafde kinderen hebben juist behoefte aan meer complexe denkproblemen, waarbij ze hun creatieve denken kunnen inzetten.
Verrijkingsopdrachten uit de reguliere methodes zijn
vaak meer van hetzelfde en beschikken over onvoldoende complexiteit (Drent, 2011). Uit onderzoek
16

blijkt dat het voor leerkrachten lastig is om begaafde
kinderen optimaal uit te dagen binnen de reguliere
klas (Hornstra et al, 2016). Eén van de strategieën om

dit te verbeteren is het stimuleren van onderzoekend
leren middels hogere orde denkvragen (Delcourt,
Cornell & Goldberg, 2007)

Op onze school kregen begaafde kinderen voorheen,
verrijkingsopdrachten tijdens de taallessen die niets
met de leerstof van de rest van de groep te maken
hebben. De kinderen werken individueel aan hun
verrijkingswerk en in het gunstigste geval heeft de
leerkracht 1 à 2 maal per week tijd om hier samen
met het kind naar te kijken. De rest van de klas weet
niet echt waar deze kinderen mee bezig zijn. Er is
zelden een terugkoppeling naar de groep.
Hierdoor zijn de leerkrachten en leerlingen ontevreden over deze vorm van verrijking en er is behoefte
aan opdrachten die passen bij het thema waar de hele
klas mee bezig is. Het dient te gaan om opdrachten
die de leerkracht vooraf goed kent zodat die goede
instructie en begeleiding kan geven. Een terugkoppeling naar de groep is daarbij ook gewenst zodat
iedereen weet waar de begaafde kinderen mee bezig
zijn geweest en wat daarnaast een verrijking over het
thema, kan zijn voor iedereen.

?

Onderzoek vanuit POINT biedt de mogelijkheid om na
te gaan of begaafde kinderen meer gemotiveerd
worden wanneer ze bij de taallessen in de reguliere
klas gebruik maken van hogere orde denkvaardigheden, die gebruikt kunnen worden in combinatie met
de reguliere methode. Zo kan er onderzocht worden
of deze opdrachten de verrijking bieden die onze
begaafde kinderen enthousiasmeren en hoe dit door
de leerkrachten ervaren wordt?

Mijn onderzoeksvragen zijn:

· In hoeverre draagt een interventie gericht op
onderzoekend leren middels hogere orde denkvragen bij aan de motivatie van begaafde kinderen in de
reguliere klas?
· Hoe ervaren leerkrachten het implementeren van en
werken met de interventie? Zien zij het als een juiste
verrijking?

klassen). Op deze manier kunnen verschillen in
motivatie, van kinderen en leerkrachten, tussen de
bestaande en nieuwe aanpak zichtbaar gemaakt
worden. Eén leerkracht is enthousiast en meldt zich
meteen aan.

“Het lijkt me supergaaf dat ik kinderen op een passend
niveau vragen kan meegeven bij de taallessen. En dat
die dan ook weer teruggekoppeld worden zodat ze
meer met het programma meedoen”.
Helaas, om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen,
worden de twee groepen door loting bepaald. De
bewuste leerkracht heeft echter geluk, zij wordt
ingeloot.

Het onderzoek bestaat uit effectonderzoek. Er wordt
gebruik gemaakt van voor- en nameting met vragenlijsten en interviews. Ik start met een voormeting
door middel van vragenlijsten bij de 40 begaafde
kinderen en individuele interviews bij de acht
leerkrachten. Daarna worden vier leerkrachten,
tijdens een studieochtend, getraind in het maken en
aanbieden van hogere orde denkvragen. De middag
gebruiken ze om bij de komende taalthema’s deze
vragen te ontwikkelen. Eén collega bedenkt een
mooie lay-out en de opdrachtkaarten voor hun
groepen 6,7 of 8 zijn klaar.
VERRIJKINGSOPDRACHT
THEMA 6

IK ZIT IN EEN ROLSTOEL

VERRIJKINGSOPDRACHT
THEMA 6

IK ZIT IN EEN ROLSTOEL

Benodigdheden:
-

Laptop
Word

-

Laptop

- Andere dingen
Benodigdheden:

Opdracht:
- Word

- twee
Andere
dingen
(duur:
weken)
Aan welke eisen moet een locatie voldoen wil het rolstoelvriendelijk zijn.
Geldt dit ook voor jouw locatie, ga dat na.
Opdracht:
(duur: twee weken)

Je
wilt
graag
dat moet
jouw locatie
rolstoelvriendelijk
wordt.
Schrijf dit in een
Aan
welke
eisen
een locatie
voldoen wil het
rolstoelvriendelijk
zijn.zakelijke brief aan de
wethouder
envoor
beargumenteer
dit nodig is.
Geldt
dit ook
jouw locatie,waarom
ga dat na.
Je wilt graag dat jouw locatie rolstoelvriendelijk wordt. Schrijf dit in een zakelijke brief aan de
wethouder en beargumenteer waarom dit nodig is.

HET ONDERZOEK

Ik gebruik een ‘mixed-methods’ onderzoek waaraan
acht bovenbouwleerkrachten en ongeveer 40
begaafde kinderen deelnemen. De ene helft (vier
klassen) in een interventieconditie en de andere
klassen vormen de controleconditie (eveneens vier
ZORG PRIMAIR
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De interventie duurt acht weken en in die periode
worden vier taalthema’s uitgeprobeerd in de groepen.
Er is afgesproken dat de vier leerkrachten elkaar en
mij op de hoogte houden maar dat de andere collega’s
niets te horen krijgen, zodat zij op geen enkele manier
beïnvloed kunnen worden. Na acht weken herhaal ik
de vragenlijst bij leerlingen uit interventie- en
controlegroep en neem ik opnieuw een interview af
bij de vier leerkrachten uit de interventiegroep om
hun ervaringen te bevragen.

resultaten opnieuw te analyseren, zonder groep 8, om
te kijken of het klopt dat de interventie wel leidde tot
meer motivatie bij de leerlingen in groep 6 en 7. Dit
blijkt inderdaad het geval te zijn, zie Figuur 1.

Nadat ik de vragenlijsten verwerkt heb, blijkt er in
eerste instantie veel minder verschil tussen de
interventiegroep en controlegroep te zijn dan dat ik,
op basis van alle enthousiaste reacties van de
kinderen uit de interventiegroep, had verwacht.
De leerkrachten blijken wel erg enthousiast. Ze zien
meer motivatie bij de kinderen en vinden het zelf fijn
dat de opdrachten aansluiten bij de thema’s waar de
hele groep aan werkt. Ze zien ook dat de kinderen
harder moeten werken omdat veel antwoorden ‘niet
op te zoeken zijn maar dat ze zaken moeten beredeneren’. Alle verrijkingskinderen in een groep zijn met
dezelfde opdracht bezig, er wordt hierdoor meer
samen gewerkt en ze kunnen elkaar helpen als dat
nodig is. De leerkrachten geven aan dat ze zeker
willen doorgaan met de nieuwe aanpak. Ik besluit om
met de vier groepjes die de nieuwe opdrachten
hebben uitgeprobeerd in gesprek te gaan over hun
ervaringen. Tijdens deze gesprekken valt op dat de
kinderen uit de groepen 6 en 7 wel degelijk enthousiaster en meer gemotiveerd zijn. Zij willen absoluut
doorgaan met deze manier van verrijking.

Figuur 1. Effecten van de interventie op de intrinsieke
motivatie en inzet van leerlingen in groep 6 en 7.

RESULTATEN

Dit in tegenstelling met de leerlingen uit groep 8, die
geven aan dat zij liever mee doen met de rest van hun
groep en de opdrachten uit de taalmethode maken. Ze
vinden de nieuwe opdrachten te veel werk en hebben
daar niet zoveel zin meer in. Ik besluit om de
Wanneer ik een opdracht uit het
taalboek niet zo goed maak, denk
in ‘Boeien’. Het interesseert me niet
zo. De verrijkingsopdrachten wil ik
echt heel goed uitvoeren.
Koen groep 7
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HOE NU VERDER?

!

De conclusie is dat onderzoekend leren middels
hogere orde denkvragen bij lijkt te dragen aan de
motivatie van begaafde kinderen in de reguliere klas
en dat leerkrachten dit als een goede vorm van
verrijking zien voor de begaafde kinderen in hun klas.
We hebben de hogere orde denkvragen nu gebruikt
als verrijking tijdens de taallessen. Dit willen we
doorzetten en verder verspreiden naar de andere
bovenbouwgroepen.
In de toekomst gaan we dit soort hogere orde
denkvragen wellicht ook als verrijking inzetten bij
andere vakgebieden, zoals wereldoriëntatie. Wij
hebben een passende vorm van verrijking gevonden!

BRONNEN:
·
Hornstra, L., Van der Veen, I., & Peetsma, T (2016). Full-time and
part-time education for high ability students: Effects on
developments in students task motivation, self-efficacy and effort.
Paper presented at the European Council for High Ability (ECHA),
Vienna.
·
Drent, D., (2011).Compacten, in Handboek hoogbegaafdheid,
Assen: Van Gorcum.
·
Delcourt, M. A. B., Cornell, D. G., & Goldberg, M. D. (2007).
Cognitive and Affective Learning Outcomes of Gifted Elementary
School Students. Gifted Child Quarterly, 51(4), 359–381.
doi:10.1177/0016986207306320.

De nieuwe opdrachten zijn uitdagen
der, dus ook leuker. Indien ik een
opdracht uit het boek moet maken,
denk ik ’jammer’. Maar als ik een
HOD opdracht krijg, denk ik ’YES!’.
Jill groep 6

Het is super dat je veel zelf mag
‘inkleuren’. Het is geen begrijpend
lezen zoals de andere verrijkings
boekjes.
Pepijn, groep 8

Website POINT en Kennisclips
Larissa Rand

Bij de start van het project POINT, is ook de
website www.POINT013.nl in het leven geroepen. Een van de doelstellingen van het project
was namelijk om de opgedane kennis te delen.

H

ierop hebben we besloten om van iedere
bijeenkomst een fotoverslag te maken, zodat de
geïnteresseerden kunnen volgen waar we mee bezig
zijn. Deze verslagen zijn te vinden onder het kopje
‘bijeenkomsten’. We hebben ervoor gekozen om naast
het delen van de inhoud van de bijeenkomsten ook
kennisclips op te nemen. In deze kennisclips worden
verworven kennis en inzichten gedeeld via korte
videoclips. Deze zijn te vinden onder het kopje
‘kennisdeling’. Hier vind je ook vlogs en allerlei
presentaties en publicaties die aan bod komen.
Daarnaast leggen we steeds de verbinding met andere
onderwijsprofessionals door zoveel mogelijk van de
gastcolleges of workshops die we initiëren open te
stellen voor een groter publiek. Hiervoor gebruiken
we ‘De Ontwikkelacademie’. Dit is een platform uit
onze regio waar inspiratiesessies en scholing
kosteloos worden aangeboden en gedeeld met elkaar.
(www.ontwikkelacademie.nu)

Zo hebben de leerkracht-onderzoekers bijvoorbeeld
tijdens een van de bijeenkomsten presentaties
gegeven over het onderzoek dat zij hadden gedaan
naar een van de verschillende signaleringsinstrumenten voor (hoog)begaafdheid. We constateerden dat de
intentie van de ontwikkelaars van de instrumenten
voor ons nog onvoldoende bekend was. Toen hebben
we besloten om de ontwikkelaars van de signaleringsinstrumenten uit te nodigen om hun instrument te
komen presenteren. Wat is het doel van het instrument, welke informatie moet het opleveren en wat
kun je met deze verworven informatie? Via ‘De
Ontwikkelacademie’ werd over de signaleringsinstrumenten een bijeenkomst georganiseerd voor alle
geïnteresseerden uit het werkveld.

Binnen de werkplaats proberen we goed te inventariseren waaraan de deelnemers van POINT behoefte
hebben. Zo kwamen vragen van leerkrachten over
het thema hoog sensitiviteit en bijvoorbeeld naar het
thema ‘differentiatie in de klas’. Hiervoor zijn experts
uitgenodigd om een sessie te verzorgen. Dergelijke
sessies worden opengesteld voor andere geïnteresseerden.
Ben je ook geïnteresseerd in onze werkplaats?
Kijk dan eens op www.point013.nl
ZORG PRIMAIR
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Dingen doen met 'het koppie erbij'

Executieve functies
Derk Lettink, Sven Mathijssen & Max Feltzer

Bij de opdracht om van los zand taartjes te bakken vliegt het groepje van Daan meteen naar
de kraan, want er moet water bij, dan kun je taartjes bakken. Een flinke plens water in de bak,
roeren maar en…… er ontstaat een grote modderbende waar met geen mogelijkheid nog
taartjes van te maken zijn.

Dit is maar een voorbeeld waarbij – ook hoogbegaafde - leerlingen laten zien nog niet altijd
over de vereiste vaardigheden te beschikken om iets uit te voeren. Hoe anders zou het groepje
het aangepakt hebben als ze meer met elkaar overlegd hadden en planmatig aan de slag waren
gegaan? ‘Eerst denken dan doen’ is een voorwaarde bij het correct uitvoeren van taken. Dan
beschikt een leerling over de zogeheten executieve vaardigheden.1

(H

oog)begaafde leerlingen lopen het risico deze
vaardigheden onvoldoende te trainen, door een
gebrek aan uitdaging. Deze leerlingen hebben wel
behoefte aan uitdaging omdat het reguliere werk veelal
te makkelijk is wat dan kan leiden tot verveling en
onderpresteren. Onderzoekend leren lijkt een uitkomst
te bieden. Bij onderzoekend leren doorlopen leerlingen
verschillende fases van een onderzoeksproces (afb. 1) .
Hierbij is het inzetten van executieve vaardigheden van
belang. Daarnaast zijn de hogere orde denkvaardigheden analyseren en evalueren expliciete facetten die
terugkomen in de onderzoeksfasen die de leerlingen
doorlopen. Dit suggereert dat onderzoekend leren een
middel is dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van
hoogbegaafde leerlingen. Dit lijkt tot op heden echter
nog niet te zijn onderzocht. Dit POINT-onderzoek
hoopt daar uitsluitsel over te geven.

Afb.1 Onderzoekmodel Wetenschapsknooppunt

ONDERZOEK NAAR …
De afgelopen maanden zijn in de Leermeergroepen
verschillende onderzoeken uitgevoerd. Er zijn onder
andere zandtaartjes gemaakt, dievensporen onderzocht, pakjesschietmachines bedacht, verschillende
vormen van communicatie bekeken en verschillen in
het herkennen van emoties onderzocht. Kinderen
mochten hierbij zelf, in overleg met elkaar, bepalen

1 Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag.
Alle executieve functies of vaardigheden hebben een controlerende en aansturende functie. Met deze functies bepalen we het doel
van ons handelen en gedrag, schakelen we afleidende factoren uit, plannen we de volgorde van handelingen, voeren we de taken die
daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleren we het effect, waarbij we ook rekening houden met mogelijke toekomstige effecten. We reguleren er emoties, motivatie en alertheid mee en laten ervaringen uit het verleden meespelen bij de verwachtingen
over en beslissingen voor de toekomst. (bron: jongekind/slo.nl)
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Wetenschapsknooppunt
Er zijn diverse wetenschapsknooppunten in
Nederland die hele mooie projecten aanbieden
waarbij leerlingen onderzoekend kunnen leren.
Met het bovenstaande onderzoekmodel dat het
Wetenschapsknooppunt heeft ontwikkeld
kunnen kinderen hier, na enige oefening,
zelfstandig mee aan de slag. Het is daarmee een
heel goed hulpmiddel om ze stapsgewijs door
hun onderzoek heen te helpen.
http://www.wetenschapsknooppunten.nl/

hoe ze het onderzoek wilden uitvoeren. De leerkracht
was aanwezig als begeleider, motivator, leverancier
van materialen, maar daarbij wel zoveel mogelijk op
de achtergrond. De regie tijdens het onderzoek lag
zoveel mogelijk bij de kinderen.

Leermeergroepen
Op Jan Ligthartschool Driecant gaan de (hoog)
begaafde leerlingen één dagdeel in de week naar
de Leermeergroep. Het gaat om leerlingen met
een IQ van 130 of meer. Er wordt binnen deze
groepen gewerkt aan executieve vaardigheden,
psycho-educatie en samenwerken met peers. De
naam Leermeer geeft aan dat hier méér wordt
gedaan dan alleen leren en dat het een meer is
waarin de leerlingen kunnen rondzwemmen en
zich ontwikkelen. De groepen waarin het
onderzoek is gedaan zijn leerlingen uit groep 3 en
groep 4.

SCHOOL VERSUS THUIS
Om na te gaan of onderzoekend leren executieve
vaardigheden stimuleert, zijn ouders en leerkrachten
vooraf gevraagd vragenlijsten in te vullen. Hierin

werd gevraagd welke executieve vaardigheden bij de
kinderen werden gezien. Na de lessen met onderzoekend leren in de Leermeergroepen zijn de vragenlijsten nog eens aan de ouders en leerkrachten voorgelegd, om te kijken of er nu meer executieve
vaardigheden worden toegepast door de kinderen.Uit
de opbrengsten van de vragenlijsten van de leerkrachten is op alle gebieden een groei te zien, waarbij
vooral de groei op het gebied van planning, taakaanpak, timemanagement en zelfredzaamheid mooi is om
te zien. Dat zijn immers vaardigheden die bij het
onderzoekend leren specifiek aan bod komen.
Bij de vragenlijsten die door ouders zijn ingevuld is er

Op welke manier zou
onderzoekend leren
ingepast kunnen worden
bij activiteiten in de
reguliere klas?

echter een afname te zien op alle bevraagde items.
Een verklaring hiervoor kan zijn dat een aantal van de
executieve vaardigheden thuis minder specifiek aan
bod komt en minder duidelijk zichtbaar is.

CONCLUSIE

De observaties van de onderzoeker tijdens de lessen
in de Leermeergroepen laten zien dat er een duidelijke groei en ontwikkeling is in de aanpak van de
onderzoeken die de kinderen hebben gedaan. Zo
wordt er meer stapsgewijs gewerkt en vliegen de
kinderen er niet meteen meer in. Er wordt meer
overlegd en samengewerkt. Het blijft lastig voor de
kinderen om het onderzoek beperkt te houden, maar
ook hierbij is vooruitgang zichtbaar. Het onderzoeksmodel van het Wetenschapsknooppunt is hier een
goed hulpmiddel bij. Het zorgt ervoor dat bij iedere
stap die ze nemen, er even wordt stil gestaan, wordt
overlegd en besloten hoe nu verder te gaan. Het is ook
erg grappig om van de kinderen zelf te horen dat ze
zoiets als het ‘modderbad’ uit het zandtaartenonderzoek niet meer willen. Dus denken voor je doet en
meteen ook reflecteren op het eigen gedrag. En als
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tijdens onderzoek met magneten geen van de kinderen
materiaal heeft meegenomen, komt ook het organiseren van
je eigen spullen om de hoek kijken.
De groei op vaardigheden die de onderzoeker heeft waar
genomen komt overeen met de resultaten van de vragenlijsten
die door de leerkrachten zijn ingevuld.
Als je dit alles leest kom je wel tot de conclusie dat er ook nog
aan liefdevol frustreren wordt gewerkt en er dus een groot
beroep wordt gedaan op flexibiliteit en doorzettingsvermogen.
Misschien kunnen de leerlingen de koppeling tussen wat er bij
onderzoekend leren wordt aangeleerd en hoe ze dat kunnen
toepassen in andere schoolse activiteiten en thuis nog verder
verbeteren. Dat zou er voor pleiten om dit nader te onder
zoeken en daarbij te kijken op welke manier onderzoekend
leren ingepast zou kunnen worden bij activiteiten in de
reguliere klas.

Tijdens onderzoek naar het verschil
tussen het herkennen van emoties door
jongens en meisjes wordt duidelijk wat
onderzoek met de leerlingen doet. Bij het
bespreken van de resultaten, waarbij
groepjes jongens en meisjes gevraagd
werd of ze de emotie herkenden op de
getoonde foto’s, met daarop een vrouw,
stelt een van de leerlingen de vraag of
jongens de emoties beter zouden hebben
herkend als het foto’s met een man erop
waren geweest.
De kritische blik van een onderzoeker is
dus al jong aanwezig bij sommige
leerlingen.

Autonomie-ondersteunend gedrag van leerkrachten

Motivatie in de rekenles
Doortje van der Linden-Couwenberg, Maartje van den Brand & Lisette Hornstra

Hoe krijg en houd je kinderen gemotiveerd om te leren? Een vraag die in het onderwijs regelmatig gesteld wordt. Het afnemen van motivatie is een terugkerend onderwerp wat ook zeker
bij hoogbegaafde kinderen vaak voorkomt. Om leerlingen gemotiveerd te houden moet er,
volgens de zelfdeterminatietheorie, voldaan worden aan de drie basisbehoeftes relatie,
competentie en autonomie (Deci & Ryan, 1985).

“Hoezo, hoeveel keuze hebben de kinderen?
Rekenen moet toch gewoon?!” Een veelgehoorde
reactie van leerkrachten wanneer je met ze
spreekt over het bieden van autonomie. Toch is
het bieden van autonomie één van de basisbehoeftes om tot leren te komen, maar wat wordt
daar nou eigenlijk precies mee bedoeld?
In hoeverre is men bekend met de juiste definitie van
autonomie? Bij autonomie wordt er al snel gedacht
aan het bieden van een keuze. En daaropvolgend
komt dan de vraag: Hoeveel keuzevrijheid moeten
22

leerlingen krijgen in bijvoorbeeld een rekenles? Soms
is er niet de keuze of je het wel of niet gaat maken en
op welke manier. De leerkracht weet namelijk vanuit
de leerlijn dat het een belangrijk doel is en dat de les
dus gemaakt moet worden.

“Als je kinderen bij de rekenles te veel autonomie
geeft maken ze de les niet, en dat zal toch moeten”

AUTONOMIE-ONDERSTEUNEND GEDRAG
VAN LEERKRACHTEN
Op OBS Koolhoven is onderzoek gedaan naar hoe
autonomie-ondersteunend de leerkrachten zijn. Om
dit goed in beeld te brengen is het leerkrachtgedag in

Autonomie-ondersteunend gedrag
· Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende
opdrachten/taken.
· Leerlingen mogen eerst zelf uitproberen/
ondervinden hoe iets werkt.
· De leerkracht legt uit waarom een taak belangrijk is voor de wereld na of buiten school.
· De leerkracht biedt opdrachten betekenisvol
aan (bijv. een echte situatie naspelen).
· De leerkracht gebruikt werkwoorden als mogen,
kunnen in plaats van moeten of bevelen of legt
uit waarom iets op een bepaalde manier moet.
· De leerkracht luistert naar de gevoelens en
gedachten van leerlingen, zowel positieve als
negatieve.
· Er is ruimte voor inbreng van de leerlingen.
de groepen 5 en 6 (8 klassen) geobserveerd. In
hoeverre laten leerkrachten autonomie-ondersteunend gedrag zien? In de nabesprekingen van de
observaties bleek al snel dat leerkrachten onvoldoende bekend zijn met wat autonomie-ondersteuning is.
Vaak denken leerkrachten dat het gaat om het bieden
van een keuze. Als we dit begrip verder gaan bekijken
wordt al snel duidelijk dat er veel meer valt onder
autonomie-ondersteunend gedrag. Miscommunicatie
en onwetendheid over het begrip lijkt in deze situatie
de basis voor het ontbreken van autonomie-ondersteunend gedrag te zijn.

WAT IS AUTONOMIE-ONDERSTEUNEND
GEDRAG?

In bovenstaande box is te lezen wat onder autonomieondersteuning valt. Dit zijn zeer praktische handvatten welke een leerkracht juist ook bij lessen zoals
rekenen kan toepassen.

AUTONOMIE MAAR MET DUIDELIJKE
KADERS

Het bieden van keuzes is dus een onderdeel van
autonomie-ondersteunend gedrag, maar zeker niet
het enige. Het volledig loslaten van leerlingen en ze
alle keuze geven is dus niet wat er moet gebeuren.
Bied de leerlingen de kaders van de les aan, geef ze
ruimte in verwerkingsvormen en maak de les
betekenisvol en relevant. Op deze manier ben je als
leerkracht autonomie-ondersteunend, maar zorg je

ook dat de gehele leerlijn door de leerlingen beheerst
wordt. Je biedt de leerlingen op sommige momenten
keuzes, bijvoorbeeld in verwerkingsvorm maar het is
wat anders dan ’Zoek het maar zelf uit’ of volledig
ongestuurd werken. De leerlijn en daaruit voortvloeiend het lesdoel is het kader wat geboden wordt.
“De hoogbegaafde leerlingen uit mijn klas krijgen
heel veel autonomie, zij mogen de hele les zelf
beslissen welke activiteit ze doen, als ik mijn
rekenles maar kan geven aan de andere
leerlingen.”

TEGEMOET KOMEN AAN ALLE BASIS
BEHOEFTES
Door het bieden van autonomie werk je ook aan de
andere twee basisbehoeftes relatie en competentie. Je
geeft de leerlingen de mogelijkheid om zelf eerst te
proberen en ze krijgen ruimte voor eigen inbreng. Dit
gedrag draagt bij aan het gevoel van competentie.
Wanneer je daarnaast aan leerlingen uitlegt waarom
iets belangrijk is om te leren, zien ze het nut er van in
en kun je gevoelens van verveling wegnemen. Je toont
begrip voor deze gevoelens, maar legt als professional
de nadruk op het achterliggende doel. Hierdoor
voelen ze zich serieus genomen en werk je aan de
relatie met de leerlingen. Hoogbegaafde leerlingen
hebben naast autonomie ook sterk behoefte aan het
contact met de leerkracht. Wanneer je als leerkracht
in gesprek gaat over het nut van een verrijkingstaak
of reguliere les en deze betekenisvol aanbiedt, ervaart
de hoogbegaafde leerling autonomie en daarnaast
wordt er gewerkt aan de relatie tussen leerkracht en
leerling.
Al met al dragen deze autonomie-ondersteunende
gedragingen van de leerkracht bij aan de basisbehoeftes van elke leerling om gemotiveerd te blijven.

BRONNEN:
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being.
American Psychologist, 55, 68-78.
Hornstra, L., Van der Veen, I. & Peetsma, T. (2017). Effects of full-time and
part-time high-ability programs on developments in students’
achievement emotions. High Ability Studies, 28, 199-224.
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Pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO

Onderzoek naar je eigen
onderwijspraktijk?
Gea Spaans & Linda Sontag

Als leraar ben je continu bezig met hoe je je onderwijs vormgeeft.
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften dagen je daarnaast
regelmatig uit om leer- en ontwikkelresultaten nader te analyseren
en na te denken over je handelen. Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat er op scholen
een onderzoekende cultuur is en dat is op veel scholen ook steeds meer het geval.

H

oe verhouden deze uitdagingen zich met de
landelijke discussie dat het heel lastig blijkt om
onderzoek en onderwijspraktijk beter met elkaar te
verbinden? Want als je op zoek gaat naar nieuwe
aanpakken, lijkt het logisch dat je als leerkracht, of
als team ook kijkt of er al onderzoek gedaan is naar
de werking van die aanpak. Of als bepaalde vragen
over de inrichting van het onderwijs het schoolteam
al tijden bezighoudt, lijkt het voor de hand te liggen
dat iemand eens meekijkt, of onderzoek uitvoert om
antwoorden te zoeken op die vragen. Maar je wil
ook weer niet dat een onderzoeker in de school met
vragenlijsten strooit en een onbegrijpelijk onderzoeksrapport met tabellen en grafieken schrijft.

WERKPLAATSEN ONDERWIJSONDERZOEK

Het blijkt lastig om een goede duurzame structuur
te vinden waar deze verbinding tussen onderzoek
en onderwijspraktijk vanzelfsprekend is, en
schoolteams en onderzoekers een gelijkwaardige
rol spelen. Met de pilot werkplaatsen onderwijsonderzoek PO werken besturen, scholen en het hoger
onderwijs (hogescholen en universiteiten) samen
om na te gaan hoe nauwe samenwerking rond
onderzoek dat bijdraagt aan onderwijsontwikkeling kan plaatsvinden. De afgelopen twee jaar zijn
drie werkplaatsen onderwijsonderzoek PO in
Tilburg, Utrecht en Amsterdam op initiatief van de
PO-Raad en het NRO op zoek gegaan naar goede
manieren om deze samenwerking vorm te geven
en te werken aan schoolontwikkeling.
Wat is de kern van de aanpak binnen de drie
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werkplaatsen:
1. Leraren en onderzoekers werken in een leernetwerk (werkplaats) samen aan vragen van de
deelnemende scholen.
2. De vragen komen voort uit de alledaagse onderwijspraktijk van de leraren.
3. Leraren en onderzoekers gaan vanuit hun eigen
expertise na welke kennis (ervaringen uit de
praktijk, resultaten uit onderzoek etc.) bekend is
over het onderwerp of waar verdere kennisontwikkeling noodzakelijk is.
4. Leraren leren met ondersteuning van de onderzoekers zelf praktijkonderzoek uit te voeren
binnen hun school. Daarbij zijn meerdere
teamleden betrokken bij de uitvoering.
5. De resultaten van het praktijkonderzoek zijn
direct bruikbaar voor onderwijsontwikkeling op
de school en worden gedeeld in het netwerk. Dit
kan leiden tot nieuwe vragen voor praktijkonderzoek of ook tot een bredere onderzoeksvraag
waar subsidie voor wetenschappelijk (praktijkgericht) onderzoek wordt aangevraagd als werkplaats. Hierdoor draagt de werkplaats ook bij aan
landelijke kennisontwikkeling en kennisdeling.

En werkt het ook? Zie de resultaten ervan in dit
themanummer. De werkplaats is een werkwijze die
volgens ons goed past bij de ontwikkelingen binnen
besturen en scholen om in een onderzoekende
cultuur te werken aan onderwijsontwikkeling.
Zie ook de publicatie Samen Onderzoeken Werkt! op
www.werkplaatsenonderwijsonderzoek.nl

Hoe op school de eerste stappen kunnen worden gezet

Het hoogbegaafde kind in
‘the spotlight’
Claudia van Kempen & Anouke Bakx

“Ik begin met extra ondersteuning van de zwakkere leerlingen, want die sterkere die komen er wel!”

Deze uitspraak komt uit het onderzoek onder leerkrachten, waarbij gekeken werd naar de
begeleiding van begaafde leerlingen in de klas. Voor sommigen is dit een schokkende uitspraak, voor anderen een uitspraak die niet heel bijzonder is. Het is nu eenmaal zo dat je niet
alle leerlingen 100% van de tijd 100% van je aandacht kunt geven. Reden om hier eens wat
verder in te duiken.

H

et beroep van de leraar basisonderwijs is
prachtig, betekenisvol en van grote waarde.
Tegelijkertijd is het afwisselend, complex en veeleisend. Een dag lijkt altijd te kort en als leraar moet je
steeds de juiste keuzes maken en goede prioriteiten
stellen. Leraren werken in het onderwijs omdat zij
graag een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van kinderen, van alle kinderen in hun klas. Uit
verschillende (wetenschappelijke) studies komt naar
voren dat Nederlandse leraren nog niet altijd goed in
staat zijn om de begaafde leerlingen in de klas goed te
begeleiden. Zo presteren veel begaafde leerlingen nog
niet ‘naar vermogen’. Ze kunnen dus meer dan dat ze
laten zien.

BELEMMERINGEN?
In het onderzoek op basisschool de Tovervogel in
Oisterwijk is gekeken naar de volgende vraag: ’Welke
belemmeringen ervaren leerkrachten in het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen in hun groep?’.
Antwoord op deze vraag zou ons kunnen helpen om
de begeleiding van begaafde leerlingen te verbeteren.
Leerkrachten deden mee aan groepsinterviews per
bouw. Ook de directie en de twee ib’ers hebben
deelgenomen aan een interviewsessie (met aangepaste vragen). Een paar van de vragen die gesteld zijn:
• Wat zou voor jou de ideale situatie zijn voor de
begeleiding van begaafde leerlingen in jouw
klas als alles mogelijk zou zijn?
• Welke dingen doe je hier al van, wat nog niet,
en hoe komt dat?
• Welke leerlingen krijgen in jouw klas de
prioriteit als het gaat om (extra) begeleiding
en waarom?

IDEALE SITUATIE

Het team lijkt het erover eens dat er op dit moment
geen sprake is van ‘de ideale situatie’. De leerkrachten
geven aan dat ze onvoldoende tijd hebben om extra
aandacht te besteden aan de begaafde leerlingen. Ze
missen extra handen in de klas. Er is een basisgroep
en er zijn leerlingen die niet zelf vooruit kunnen en
die hebben ook hulp nodig. De begaafde leerlingen
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lijken redelijk zelfstandig vooruit te kunnen. Ook
beschrijven leerkrachten, met name in de bovenbouw,
dat het soms best complex is waar deze kinderen mee
bezig zijn; dan kost het even tijd om erin te duiken om
een leerling goed te kunnen begeleiden.

bijvoorbeeld ‘afpellen’: de sterkere leerlingen mogen
zelfstandig (gaan) werken als het kan; ze kunnen via
compacte routeboekjes door de methode gaan en
hoeven niet alles te maken. Als ze het snappen, mogen
ze door, maar daarna raken ze soms wel wat buiten
beeld. Onze begeleidingsprioriteit ligt nu nog bij de
wat zwakkere leerlingen.”
“Je ziet door de bomen het bos niet meer?... Ik zie de
bomen nog niet; ik zie eigenlijk niet dat die bomen
er ook zijn!”

AANDACHT VOOR DE BEGAAFDE
LEERLINGEN

Pim en Bram aan het werk met differentiatiemateriaal.

Leerkrachten geven aan dat het fijn zou zijn als
iemand deze leerlingen een of twee maal per week de
klas uit kan halen om goed met hen te werken,
uitdagend en op niveau. Met de te grote klassen is dat
voor de leerkracht bijna niet te doen. Vaak lukt het
wel om twee keer per week een kwartier voor deze
leerlingen vrij te maken. Het begin is gemaakt en de
alertheid voor deze groep is er zeker!
“Vervelend is het dan we met deze leerlingen soms
meer bezig lijken te zijn met ‘bezigheidstherapie’
dan dat we de kinderen goed begeleiden bij echt
diepgaand leren”.

PRIORITEIT
Leraren vertellen dat de leerlingen, die verlengde
instructie nodig hebben, de meeste hulp krijgen. “Als
we die leerlingen niet helpen, dan kunnen ze niet
verder, dus moeten zij wel die extra aandacht krijgen.
Vooral in combinatiegroepen is het best moeilijk. Dan
is het al lastig om de zwakkeren er goed bij te houden,
laat staan om aan de sterke kinderen passende
aandacht te geven. Wat wel overal gebeurt, is
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In het team wordt het werken met begaafde leerlingen erkend als probleem, met name dat niet alle
kinderen bediend kunnen worden naar wat ze nodig
hebben. Een eenduidige lijn qua beleid kan mogelijk
helpen: wat is goed en handzaam om de leerlingen te
kunnen begeleiden? Wanneer is een leerling begaafd?
Het digitaal handelingsprotocol wordt gebruikt,
maar… er komen vragen over bijvoorbeeld Cito- en
toetsscores. Als kinderen niet goed scoren op Cito,
kunnen ze dan toch begaafd zijn? Ja, dat kan. De
deelnemers van de werkplaats POINT zien in de
praktijk best veel leerlingen die niet optimaal scoren.
Termen als ‘onderduikers’ en bijvoorbeeld ‘aanpassingsgedrag’ worden hiermee vaak in verband
gebracht.

“De directie kijkt of er bij ons op school meer uren
vrij gemaakt kunnen worden voor het begeleiden
van begaafde leerlingen. Dan kunnen leerlingen
individueel in de klas, of in kleine groepjes, op maat
begeleid worden! Wat mooi!”

IMPULS VANUIT DE ONDERZOEKS
WERKPLAATS
Claudia: “Twee jaar geleden ben ik bij de kleuters
begonnen en ook bij POINT. Ik zag vrij snel dat er bij
ons op school niet veel was voor kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong. Ik heb toen gebruik
gemaakt van Mindset-kaarten van een POINT-collega,
met opdrachten als ‘bouw een toren van twee meter’.
Ik heb een weektaak geïntroduceerd voor de sterke
kleuters. Deze taak heeft negen werkmomenten, met
zes werkjes. De kleuters plannen en kiezen zelf en
kunnen 1 of 2 werkjes op een dag kiezen. Ze vonden
het leuk om te doen en zagen het niet als een
verplichting. Het sprak de kleuters erg aan. Ik heb
beginnend lezen geïntroduceerd (de basis), met
spelletjes e.d. op een dusdanige manier dat de
kinderen in de zon-lijn zouden kunnen starten in
groep 3. De leerkrachten van groep 3 hebben me
daarmee geholpen; we kijken samen wat het beste
past bij deze leerlingen. we houden er rekening mee
dat de leerkracht van groep 3 ook weer goed verder

kan met deze leerlingen. Ik hoop mijn collega’s in de
onderbouw met mijn ervaringen vanuit de werkplaats
te kunnen inspireren. Zo zijn er collega’s begonnen
met de werkjes die ik heb geïntroduceerd, de
weektaken. Eerste stappen zijn gezet en iedereen is
aan het denken gezet. Er is een ontwikkeling gaande!”
Top 5: wanneer het ons wel lukt om begaafde
leerlingen passend te begeleiden
• Extra handen in de klas
• Duidelijke (beleids)lijn door de hele school
heen
• Inzicht in en kennis van materialen voor
begaafde leerlingen
• Ondersteuning van leraren bij het werken met
begaafde leerlingen
• Facilitering en steun vanuit directie in bijv.
extra tijd
Voor basisschool de Tovervogel geldt dat de
eerste stappen op het pad zijn gezet.

Gemotiveerd begaafd
Liesbeth van der Velden & Anouke Bakx

Supergemotiveerd zijn ze aan het werk in de plusgroep. Hoe kan het dat dit lang niet altijd
terug te zien is in hun prestaties? Wat gebeurt daar? Is het een kwestie van motivatie? Is het
een tekort aan executieve functies? Gaat er iets mis met de ondersteuning? Laten we iets
liggen? In dit artikel vindt u mogelijke antwoorden op deze vragen.

B

innen de setting van regulier onderwijs is het niet
verwonderlijk dat leerkrachten vragen stellen
over begaafde leerlingen die onderpresteren. (School)
motivatie onder Nederlandse leerlingen is namelijk
alarmerend laag (OECD, 2016). Dit geldt nadrukkelijk
ook voor (hoog)begaafde leerlingen. Zonder kennis en
vaardigheid op het gebied van passende ondersteuning is de kans op misverstanden groot. Ideeën als ‘De
begaafde, die komt er wel’ of ‘Een begaafde kan goed
leren en haalt goede punten’, zijn er slechts twee in
een breed scala aan vooroordelen over de prestaties
van begaafde leerlingen (Bakx et al., 2016). Begaafdheid staat niet gelijk aan presteren (Van Gerven,

2014). Redenen waarom begaafde leerlingen lang niet
altijd laten zien wat van hen verwacht wordt, zijn vaak
terug te voeren naar motivatiegebrek.

EXECUTIEVE FUNCTIES

Zo kan een tekort aan executieve functies een oorzaak
zijn voor tegenvallende prestaties. Dawson en Guare
(2009) onderscheiden elf vaardigheden die leerlingen
nodig hebben om te komen tot handig leergedrag,
gericht op het doelmatig uitvoeren van taken en op
gedrag. Zo is metacognitie een vaardigheid die juist
begaafde leerlingen niet (voldoende) lijken te hebben
of in te willen zetten (Bakx et al., 2016).
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Met metacognitie stuurt de leerling het denken,
bijvoorbeeld over hoe hij een taak gaat aanpakken en
hoe hij die taak evalueert. Hij doet af en toe een stapje
terug om te bekijken of hij goed bezig is, of een andere
aanpak misschien beter werkt. Hij houdt erin wat
goed werkt en verandert waar nodig zijn aanpak.
Begaafde leerlingen missen nogal eens de motivatie
om deze vaardigheid in te zetten. Ondersteuning
hierin kan (preventief) helpend zijn voor begaafde
leerlingen. Het is noodzaak deze leerlingen taken aan
te bieden waarbij ze niet genoeg hebben aan hun
hoog IQ. Taken waarmee ze op zoek moeten gaan naar
een leermethode, naar een strategie die voor hen
werkt. Passende leerstof doet ertoe. Deze leerlingen
hebben soms net wat meer nodig dan regulier om in
hun zone van naaste ontwikkeling te komen.

INTELLIGENTIE ALLEEN IS NIET GENOEG

Mogelijk wordt er ook eenzijdig naar begaafde
leerlingen gekeken. Als begaafdheid beschouwd wordt
als hoge intelligentie, wordt voorbij gegaan aan een
ander zeer belangrijk aspect, hun sociaal-emotionele
ontwikkeling. Misverstanden kunnen ontstaan
wanneer men deze leerlingen vergelijkt met leeftijdgenoten en niet met ontwikkelingsgelijken. Er zijn net
zoveel verschillen tussen sociaal-emotionele vaardigheden bij begaafde leerlingen als bij reguliere
leerlingen (Kieboom & Venderickx, 2016). Een
voorbeeld van hoe het mis kan gaan is de hoog-intelligente kleuter die gesprekjes probeert aan te gaan met
klasgenootjes die hem niet begrijpen omdat hij op een
ander niveau praat. De ene slimme kleuter kan hier
‘agressief’ op reageren, een ander past zich aan of
raakt in een sociaal isolement, soms met het gevolg van
een jaar extra ‘kleuteren’ om sociaal-emotioneel
vaardiger te worden. Dit zal een grote negatieve impact
hebben op schoolmotivatie. De rol van de leerkracht is
hier cruciaal: wanneer hij de begaafde leerling ziet als
een leerling met aan de ene kant een hoog denkniveau
en aan de andere kant een bijzonder ‘zijns’-niveau,
krijgt de leerling de kans gezien te worden zoals hij is.

AUTONOMIE: EEN LEVENSBEHOEFTE!

Ook autonomie is erg belangrijk voor begaafde
leerlingen. Ryan en Deci (1985, 2000) hebben veel
onderzoek gedaan naar motivatie. Volgens hen groeit
de intrinsieke motivatie als aan drie psychologische
basisbehoeften wordt voldaan: autonomie, relatie en
competentie. Binnen die drie is autonomie ervaren
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heel belangrijk,
met name voor
begaafde
leerlingen. Ook
Betts en Neihart
(1988, 2010)
tonen dit in hun
onderzoek naar
de zes profielen
van begaafde
leerlingen aan,
waarbij het
profiel ‘uitdagend
creatief’ een
opvallende plaats
inneemt. Autonomie is voor deze leerling een
voorwaarde om gemotiveerd in de zone van naaste
ontwikkeling te komen.

OP ONDERZOEK UIT….

Uit onderzoek is al veel bekend, maar wat vinden
begaafde leerlingen zelf…? Om hier achter te
komen, is onderzoek gedaan binnen een groep van in
totaal 38 plusklas-leerlingen die in groep 5 t/m 8
zitten op een reguliere basisschool.
In de plusklas is er aandacht voor…
Een keer per week komen zij twee uur in een
exclusieve situatie samen. Hun aanbod bestaat
uit taken die hen in de zone van naaste
ontwikkeling moeten brengen. Onderzoekend
leren in combinatie met 21st Century Skills en
hogere orde denkvaardigheden zijn speerpunten. Executieve functies lopen als een rode
draad door het programma heen. Feedback van
en sparren met ontwikkelingsgelijken behoren
tot de doelen van deze plusgroep. Zelfreflectie
met als doel te veranderen, verbeteren of
verbreden waar nodig, staat centraal. Een link
naar de reguliere groep wordt gelegd met
opdrachten die in de ‘thuis’-groep gemaakt
worden na compacten van de leerstof.
Het onderzoek richtte zich op wat een begaafde
leerling – naar eigen zeggen - motiveert om goed te
presteren. Specifiek hebben we gekeken naar de
samenhang met de basisbehoeften: relatie, competen-

tie en autonomie. Om de kans te vergroten na het
onderzoek succesvolle interventies in te zetten,
wilden we zoveel mogelijk aspecten in de ecologie van
de leerling betrekken in het onderzoek (Van Gerven,
2016). Het onderzoek richtte zich op de leerkrachten,
leerstof en plusklasgenoten. Aan de leerlingen is de
vraag gesteld: ‘Wat heb ik nodig van… om gemotiveerd te zijn om goede prestaties te leveren?’ De
aangepaste lerarenspin is hiervoor gebruikt als
instrument (Bakx, 2015).

WAT WE KUNNEN LEREN VAN LEERLINGEN

Voor leerlingen uit de hogere groepen bleek het
invullen makkelijker en hadden de antwoorden meer
diepgang. Waar leerlingen uit groep 5 bij de leerkracht zinnen als ‘Ze moet aardig zijn’ gebruikten,
schreef een van de groep 8-leerlingen: ‘Ze kan goed
luisteren naar mijn problemen en helpt mij ermee’.
Van de leerstof verwachtte een groep 5 leerling: ‘Meer
gymlessen’ terwijl een leerling uit groep 7 invulde:
‘Extra dingen doen om mezelf over de grens te gooien’.
Interessant waren antwoorden over wat van
plusklasgenoten nodig is, van ‘Motivatie van de
groep want dan werk ik beter’ en ‘Ik moet mezelf
mogen zijn’ tot ‘Iemand waarmee ik over persoonlijke dingen kan praten’.
Om in beeld te brengen hoe de antwoorden konden
worden gerubriceerd binnen de basisbehoeften van

Ryan en Deci, zijn de resultaten in drie cirkel
diagrammen gezet (zie boven)

Aspecten die te maken hebben met ‘relatie’ zijn het
meest genoemd, waar het gaat om leerkracht en
plusklasgenoten. Autonomie en gevoelens van
competentie zijn vooral genoemd bij het onderdeel
‘leerstof’. Uitgaande van de gegevens van dit onderzoek en de huidige werkwijze in de plusgroep en
daarbuiten, wordt duidelijk hoe belangrijk het is te
voldoen aan deze elementaire behoeften van de
leerlingen, zowel in de plusgroep als in de reguliere
groep. Metacognitie houdt niet op bij de leerlingen,
ook leerkrachten zullen deze vaardigheid moeten
aanwenden om te kunnen voorzien in de behoeften
van de doelgroep in de hoop en verwachting dat zij
hun potenties beter kunnen of willen laten zien.
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Medewerkers aan dit themanummer
LEERKRACHTEN POINT

Nanda
Heikamp
is momenteel
leerkracht op voltijd
hb-school WillemWijs en daarnaast
leerkracht en
coördinator hb bij
basisschool de
Molenhoek van
stichting BOOM.

Claudia
van
Kempen werkt als
leerkracht groep 1/2
op basisschool de
Tovervogel in
Oisterwijk.

Lianne
Bouwens
MEd (SEN) is
leerkracht van groep
8 op basisschool de
Coppele in Oisterwijk.
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Derk
Lettink is
leerkracht in
groep 1-2 op Jan
Ligthartschool
Driecant in Tilburg.
Derk werkt met
begaafde leerlingen
in de LeerMeergroep.

Liesbeth
van der
Velden werkt
als Specialist
Begaafdheid op drie
basisscholen waar zij
les geeft in plusgroepen en schoolteams
ondersteunt en
professionaliseert.

Doortje
van der
Linden
– Couwenberg MEd
(SEN) is specialist
(hoog)begaafdheid
en groepsleerkracht
op OBS Koolhoven in
Tilburg.

Linda van
Elderen
MEd is werkzaam op
basisschool de Blaak
in Tilburg. Linda is
bouwcoördinator en
ze verzorgt de
Plusklas.

Elly van
Dongen
werkt als
specialist Begaafdheid en leerkracht
plusklassen op obs
Panta Rhei in Tilburg.

Manon
van der
Bruggen is leerkracht groep 1-2-3 op
basisschool den
Akker in Oisterwijk.

Gaby
Berkers is
leerkracht
groep 3 op basisschool de Vonder in
Moergestel.

Lotte de
Kroon is
leerkracht
groep 1-2 op
basisschool de
Vonder in Moergestel.

Nathalie
van
Geloven is
leerkracht plusklas
groep 3 t/m 8 op
basisschool de
Kiekenduut in
Oisterwijk.
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PROJECTGROEP POINT

Prof. dr.
Anouke
Bakx is Lector
Leren & Innoveren
aan Fontys Hogeschool Kind en
Educatie en bijzonder
hoogleraar Begaafdheid aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Zij coördineert
met Maartje van den
Brand de onderzoekswerkplaats.
Anouke is initiatiefnemer van POINT .

Dr. Lisette
Hornstra is
universitair
docent bij de
afdeling Educatie van
de Universiteit
Utrecht. Zij participeert als onderzoeker en onderzoeksbegeleider bij POINT.

Drs. Ton
van
Houtert is
docent onderwijspsychologie en
specialist begaafdheid aan de Fontys
Hogeschool Kind en
Educatie, pabo
Tilburg. Hij is
onderzoeksbegeleider bij POINT.

Drs. Maartje van den
Brand is
orthopedagoog bij
OnderwijsZorgTeam
en coördinator
Talent in Beeld van
het samenwerkingsverband Plein013.
Zij coördineert
samen met Anouke
Bakx onderzoekswerkplaats POINT.

Drs. Gea Spaans werkt bij de
PO-raad en is landelijk projectleider
pilot werkplaatsen onderwijsonderzoek PO.

Sven
Mathijssen
MSc is bij
POINT betrokken als
ontwikkelingspsycholoog van het
Centrum voor
Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen.
Ook is hij docent bij
de ECHA-opleiding
van de Radboud
Universiteit. Naast
zijn werkzaamheden
als psycholoog en
docent is hij externe
promovendus bij
Tilburg University
en doet hij onderzoek naar tekeningen van hoogbegaafde kinderen.

Larissa
Rand is
beleidsmedewerker Onderwijsontwikkeling en
Innovatie bij
Stichting Opmaat en
daarnaast bedenker
en coördinator van
De Ontwikkelacademie voor T-Primair.

Dr. Max
Feltzer
heeft meer dan
40 jaar ervaring met
universitair
onderzoek en
onderwijs op het
gebied van de
ontwikkelingspsychologie. Hij
participeert als
onderzoeksbegeleider bij POINT.

Dr. Linda Sontag is senior beleids
medewerker bij het nationaal
regieorgaan onderwijsonderzoek NRO.
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Gun jouw collega ook de voordelen
van het lidmaatschap en maak hem
of haar lid! Als dank ontvang je een
cadeaubon t.w.v. €25,- naar keuze.
• Meebeslissen over jouw cao
• Rechtsbijstand werk en privé
• Deskundig advies over werk en inkomen
• Ondersteuning bij je loopbaan
• Korting op verzekeringen

www.cnvonderwijs.nl/werfeenlid

O nt v a
ng
c a de a e en
ub o n
t.w.v.
¤25,-

Samen krijgen we meer voor elkaar.

