
HOOGBEGAAFD
B E L E I D  E N  P R A K T I J K

BASISONDERSTEUNING
 

(COMPACTEN EN VERRIJKEN)

WHAT 'S GOOD FOR THE BEST 

IS GOOD FOR THE REST

EXTRA ONDERSTEUNING
 

ZACHT VOOR DE MENS HARD VOOR DE TAAK
 (KIEBOOM)

De mogelijkheden om tegemoet te komen aan de
ontwikkelkansen rond cognitie, sociaal-emotionele
ontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden vraagt
doordenking en tijd, maar levert uiteindelijk bewuster
onderwijs op voor de (hoog)begaafde leerlingen:
Versnellen kan een onderdeel zijn van de ondersteuning.
Wees je bewust dat versnellen niet altijd gaat over een
groep overslaan. Denk in de ondersteuning aan Doelen
Vaardigheden, de juiste Verrijking en de Organisatie
(bovenschoolse) plusklas

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Iedereen heeft zijn eigen rol en expertise in de
begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Zorg
dat deze optimaal samenwerken in de zorg rondom
de (hoog)begaafde leerling.

KENNIS
WAT IS HOOGBEGAAFDHEID?

De besl issingen en procedures rond hoogbegaafdheid zi jn schoolspecifiek en vragen
afgestemde afspraken over beleid en prakti jk.

SAMENWERKING EXTERNEN

BELEID EN PRAKTIJK

De begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen vraagt
een doordacht beleid. Dit beleid kan echter een
papieren tijger worden als het niet matcht met de
praktijk. Voorzie een beleidsplan daarom altijd van
doelstellingen en een planning waardoor in de
jaarplanning structureel aandacht is voor de
begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen binnen de
school.

In de begeleiding van (hoog) begaafde leerlingen is
samenwerking met externen belangrijk. Het gaat
onder meer om het Loket, de zorgmakelaar, de

DAB, schoolbegeleider (KOC en Driestar),
praktijken voor diagnostiek, scholing en

begeleiding.
 

OVERGANG PO-VO
"Zie mij en begrijp mij, juist in de aanloop naar de
complexe context van de middelbare school, terwijl ik als
(hoog)begaafd kind mezelf soms niet eens begrijp."

Bij het ondersteunen van leerlingen richting het VO zijn
naast  de basisondersteuning een aantal aspecten
waardevol om aandacht te geven: 
Breindidactiek
Persoonsontwikkeling en zelfinzicht
Vaardigheden
Huiswerk
JeX/Masterclass

Binnen de klas ligt de basis voor de ondersteuning van
de (hoog)begaafde leerling. Een aantal basiselementen
voor de rugzak van elke leerkracht: 
Kleuters, Bloom, Denksleutels,, Mindset, Leerkuil, Brein,
Onderzoekende houding

https://talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/differentieren/compacten/richtlijnen-voor-compacten
https://wij-leren.nl/plusklas-of-inclusie-hoogbegaafdheid.php
https://wij-leren.nl/plusklas-of-inclusie-hoogbegaafdheid.php
https://talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/publicatie/102-versnellingswenselijkheidslijst
https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/model-kader-voor-ontwikkeling
https://www.parnassys.nl/oplossingen/ontwikkeling/leerlijnen/leerlijnen-hoogbegaafdheid
https://www.acadin.nl/
https://wij-leren.nl/plusklas-of-inclusie-hoogbegaafdheid.php
https://wij-leren.nl/kenmerken-hoogbegaafdheid.php
https://wij-leren.nl/kenmerken-hoogbegaafdheid.php
https://wij-leren.nl/kenmerken-hoogbegaafdheid.php
http://www.berseba.nl/het-loket/werkwijze/
https://www.berseba.nl/regios/zeeland/het-loket/
https://www.specialescholenkapelle.nl/ambulante-begeleiding/
https://kocdiensten.nu/
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/leerlingenzorg-en-jeugdhulp
https://www.praktijkhoogbegaafd.nl/?gclid=EAIaIQobChMI4u2D9Jai9QIVzJ13Ch0kjwAyEAAYASAAEgLjgPD_BwE
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/passend-onderwijs/hoogbegaafdheid
https://www.logisch-ab.nl/
https://www.bclinstituut.nl/pages/breinprincipes
https://wij-spelen.nl/de-7-eigenschappen-van-happy-kids.php
https://www.youtube.com/watch?v=U2EtETgXsYg
https://chb-beleid.nl/medewerkers/
https://www.csgpm.nl/groep8/masterclass
https://www.bol.com/nl/nl/p/kleuters-die-net-iets-meer-kunnen/9200000075662024/
https://www.youtube.com/watch?v=5OG2NpzQsEs
https://www.swvpo3006.nl/dit-zijn-denksleutels/
https://wij-leren.nl/mindset-talent.php
https://www.webshophettalentenlab.nl/a-52968088/gratis-downloads/de-leerkuil-afbeelding/#description
https://www.bclinstituut.nl/pages/breinprincipes
https://sites.google.com/site/meerenhoogbegaafd/verrijken-1/tasc-model


ZORGROUTE
HOOGBEGAAFDHEID

CONTACTPERSONEN VOOR VRAGEN OVER DE FACT SHEET OF OVER HOOGBEGAAFDHEID: 
MARTINE BLONK: M.BLONK@DRIESTAR-EDUCATIEF.NL
PATRICIA EERLAND: P.EERLAND@DABSSK.NL

SIGNALEREN

Een basale voorwaarde voor goede signalering is het
kennisniveau van de leerkracht. Het is van belang dat de
leerkracht goed op de hoogte is van de kenmerken van de
hoogbegaafde leerling en de voorschoolse ontwikkeling. De
observatie begint in de eerste weken. Echter er zijn ook
leerlingen die pas in latere jaren in beeld komen. Signaleren
van hoogbegaafdheid zal dus in de zorgcyclus jaarlijks
aandacht vragen. Betrek ouders al in een vroeg stadium bij de
signalering.
Intakeformulier en signalen voorschoolse periode
Eerste weken
Signaleren kan via groepsbesprekingen, via een protocol (bijv.
DHH, SIDI) en/of via je LVS KIJK! en ParnasSys

VERDIEPT SIGNALEREN

De basissignalering kan voldoende zijn om de
begaafdheid van een leerling in beeld te brengen en
passende interventies in te zetten. In die gevallen is
verdere signalering niet nodig. Bij twijfel of als het
nodig is om de behoeften beter in beeld te krijgen, is
verdere signalering zinvol. Verdiept signaleren kan
door de inzet van gesprekken met externen, het
uitvoeren van observaties, het inzetten van
vragenlijsten uit signaleringsprotocollen, het gebruik
maken van de profielen van hoogbegaafdheid. Bij
verdiept signaleren is het van belang dat er breed
gekeken wordt naar cognitieve groei, sociaal-
emotionele ontwikkeling, (denk)vaardigheden en de
embodio's. 

 
 

DIAGNOSE EN ZORGROUTE

School (intern)
ZORGNIVEAU 1 en 2: Leerkracht signaleert, intervenieert
ZORGNIVEAU 3: IB, talentcoach, OT, ouders etc. denken mee 

School is handelingsverlegen en heeft een ondersteuningsbehoefte
--> opstellen Hulpvraag- SMART-doelen
School ( extern)

ZORGNIVEAU 4: Loket (Berseba), extern onderzoek,
aanvragen arrangement, begeleiding door externen
ZORGNIVEAU 5: Zoeken naar passende onderwijsplek. Die
zoektocht doe je met de externen die al zijn betrokken in
zorgniveau 4.

In de zorgroute zijn er verschillende niveaus die doorlopen worden:

  
Wees alert bij (hoog) begaafde leerlingen op Misdiagnose!

ARRANGEMENTEN EN 

OPSCHALEN VAN ZORG

Incidentele ondersteuning --> Flex - ab
Structurele ondersteuning

licht - enkelvoudige problematiek
medium - meervoudige problemen
intensief - complexe problemen 

Een ambulant begeleider kan aansluiten bij de
ondersteuningsbehoefte van de leerkracht en de
individuele leerling. Een ambulant begeleider kijkt mee in
de klas, biedt een externe spiegel en geeft praktische
handvatten voor de begeleiding.

Arrangementen Dienst Ambulante Begeleiding 

dubbel bijzondere leerlingen Het komt vaker voor dan
gedacht: kinderen met een combinatie van kenmerken van
begaafdheid en kenmerken van leer- en/of
gedragsproblemen. Ze worden wel 'twice exceptional'
genoemd en zijn 'tweemaal speciaal' met hun 'dubbele
diagnose'.

Herkennen en erkennen

De taal bij het onderzoek moet zijn: "We
gaan kijken of de school goed met jou bezig
is". Dat is wat anders dan: "We gaan kijken of
je slim bent of dat je hoogbegaafd bent". 
De beste leeftijd om er nog redelijk blanco in
te stappen als kind is ongeveer 8/9 jaar. 
De test meet geen creativiteit. 

Waarom wel/geen IQ onderzoek:
(bijv. de WISC): 

Bron: lezing Tessa Kieboom, 15-9-2021, Breda

https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/4548-intakevragenlijst-kleuters
https://www.ieku.nl/hoogbegaafde-peuter/
https://www.youtube.com/watch?v=oFCLdJVoHVg
https://www.dhh-po.nl/
https://www.sidipo.nl/
https://bazalt.wend.work/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/kijk1-2_signalen-ontwikkelingsvoorsprong.pdf
https://www.parnassys.nl/oplossingen/ontwikkeling/leerlijnen/leerlijnen-hoogbegaafdheid
https://cbo-nijmegen.nl/wp-content/uploads/2016/07/profielen_van_begaafde_en_getalenteerde_leerlingen_versie_website.pdf
https://leerstoornissennuttigetipsvoorleerkrachten.wordpress.com/2020/04/17/themataak-hoogebegaafdheid/
https://www.leslab.nl/smart-doel-formuleren/
https://www.bol.com/nl/nl/p/misdiagnose-en-dubbeldiagnose-bij-hoogbegaafdheid/9200000130013145/?Referrer=ADVNLGOO002008J-LOOOVILEZRAYW-565596392566&gclid=EAIaIQobChMImK_L3u2h9QIVWeh3Ch0DqwElEAAYASAAEgJ-f_D_BwE
https://www.berseba.nl/wp-content/uploads/2021/05/A-2021-04-LoketCriteria-TLV-en-arrangementen-Landelijk.pdf
https://wij-leren.nl/beter-begeleiden-dubbel-bijzondere-leerlingen.php

