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Samenvatting
Dit onderzoek is gedaan voor de opleiding master Special Educational Needs,
leerroute Gespecialiseerde Leraar. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is:
Op welke wijze kan de huidige vorm van signaleren worden verbeterd, zodat kleuters
met een ontwikkelingsvoorsprong eerder passende begeleiding kan worden
geboden?
Volgens Staatssecretaris Dijksma (2008) is het van belang dat basisscholen beter in
beeld krijgen welke leerlingen op school het talent hebben om uitzonderlijke
prestaties te leveren. Zo kan worden voorkomen dat (hoog)begaafde leerlingen gaan
onderpresteren en kunnen problemen in latere schooljaren uitblijven.

Het onderzoek start met het in beeld brengen van de voorkennis en
handelingsverlegenheid van de leerkrachten uit groep 1-2 en de pedagogisch
medewerkers van de peuterspeelzaal. Vervolgens is er bij zeven kleuters onderzoek
gedaan naar de eigenschappen die mogelijk wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.
Hierop aansluitend is onderzoek gedaan naar bestaande signaleringsmiddelen.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat het belangrijk is dat leerkrachten en
pedagogisch medewerkers kennis hebben van de persoonskenmerken en
leereigenschappen van de leerling met een ontwikkelingsvoorsprong. Dit is nodig
omdat signalen die wijzen op een dergelijke voorsprong dan op de juiste wijze
kunnen worden geïnterpreteerd. Uit het onderzoek is vooral naar voren gekomen dat
een goede procedure, waarbij informatie van de Vroeg Voorschoolse Educatie en
van de ouders wordt verkregen, essentieel is. Op basis daarvan wordt aanbevolen
om het entree- en overdrachtsformulier aan te passen. Wanneer deze formulieren
dezelfde vragen bevatten die kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong, is de
groepsleerkracht niet meer afhankelijk van wat één iemand wel of niet heeft

peuterspeelzaal en de basisschool, maken het mogelijk om de leerling die qua
competentieniveau afwijkt van het leeftijdsgemiddelde vroegtijdig te signaleren.
Wanneer blijkt dat de leerling een voorsprong in de ontwikkeling laat zien kan met
een signaleringsinstrument zoals het SiDi 3 of het Digitaal Handelingsprotocol
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beschreven. Een vijfpuntsschaal en een goede mondelinge overdracht tussen de
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Hoogbegaafdheid het traject betreffende signalering en diagnosticering voortgezet
worden. Bij een discrepantie in de ontwikkelingslijnen in het Ontwikkelingsvolgmodel
(OVM) kan de Kijkwijzer Hoogbegaafdheid bij het OVM, eventueel samen met de
ouders, worden ingevuld.
De conclusie van dit onderzoek is dat de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong in
een vroeg stadium, het liefst binnen zes weken nadat de 4-jarige op school is
gekomen, herkend en erkend wordt. Deskundigheid, een goede procedure en het
bieden van een leeromgeving waarin talenten gewaardeerd worden, is daarbij een
voorwaarde. Dan kan de leerling eerder passende begeleiding worden geboden,
onderwijs krijgen dat aansluit bij zijn behoeften en kan talent optimaal worden

Hoofdstuk:

ontwikkeld.
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Inleiding
Voor u ligt het praktijkonderzoek voor de master Special Educational Needs (SEN),
leerroute Gespecialiseerde Leraar van Marinda Mol. In 2002 ben ik na de Pabo
gestart in het reguliere basisonderwijs en sindsdien leerkracht en bouwcoördinator
van groep 1-2 op een katholieke basisschool. Deze school heeft als visie: Wij willen
dat kinderen in een veilige en uitdagende leeromgeving die kennis opdoen en die
vaardigheden leren, waardoor ze zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal
ontwikkelen. Het team heeft vertrouwen in kinderen en vindt dat kinderen in staat zijn
tot een zekere mate van zelfsturing. (Schoolgids Bonifatius, 2011)
De onderzoekschool is één van de veertien scholen die valt onder het bevoegd
gezag van een stichting in West-Friesland. Zij omschrijft in haar strategisch
beleidsplan (2012) dat het onderwijs op de scholen erop gericht is, dat de kwaliteiten
van ieder kind worden gestimuleerd.
Ook de excellente leerling moet op zijn niveau een aanbod en begeleiding krijgen
waardoor hij zich goed kan ontwikkelen. Op schoolniveau betekent dit een
organisatie creëren waarin leerkrachten in samenwerking met de intern begeleiders
hoogbegaafden door een goede signalering en diagnosticering kunnen herkennen1.
Om scholen hierin te ondersteunen heeft de stichting de werkgroep Excellentie in het
leven geroepen. Vijf leerkrachten, waaronder ikzelf, volgen de master SEN opleiding
met drie modules uit de leerroute specialist hoogbegaafdheid en ondersteunen deze
werkgroep. Als toekomstige talentcoördinatoren denken wij actief mee in de
beleidsontwikkeling op bovenschoolsniveau betreffende signalering, diagnosticering
en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
Als groepsleerkracht 1-2 heb ik regelmatig te maken met een kleuter die in zijn
ontwikkeling verder is ten opzichte van leeftijdsgenootjes. De master SEN opleiding
en het praktijkonderzoek maken het mogelijk om mij verder in deze kleuter met een

1

In de praktijk en theorie worden termen gebruikt als; talentvolle leerlingen, excellente leerlingen,
(hoog)begaafden, etc. In dit onderzoek gebruik ik de term hoogbegaafden en kleuter met een
ontwikkelingsvoorsprong, beiden in de mannelijke vorm.
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In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding en probleemstelling van dit onderzoek toegelicht.
De theoretische onderbouwing wordt beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3
wordt weergegeven hoe het onderzoek is opgebouwd. De data analyse en de
resultaten staan beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden conclusies
getrokken en aanbevelingen gedaan en tot slot wordt in hoofdstuk 6 het onderzoek

Hoofdstuk:

geëvalueerd.
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Hoofdstuk 1
1.1

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding voor het onderzoek

Passend onderwijs betekent voor mij dat alle kinderen recht hebben op onderwijs dat
tegemoet komt aan hun ontwikkeling en hun capaciteiten. In het toezichtskader van
de Inspectie van Onderwijs (2011) staat dat leraren hun aanbod, instructie,
verwerking en onderwijstijd dienen af te stemmen op de onderwijsbehoeften van
individuele leerlingen. Nederland heeft zich onder andere internationaal vastgelegd
te streven naar inclusief onderwijs. Dit is gedaan door minister J. Ritzen namens
Nederland de Salamanca verklaring en het actiekader voor Special Educational
Needs (UNESCO, 1994) te laten ondertekenen. Daarin staat dat reguliere scholen
tegemoet moeten komen aan de speciale onderwijsbehoeften van kinderen, dus ook
aan die van hoogbegaafden.
Om hoogbegaafde leerlingen tot hun recht te laten komen in het onderwijs investeert
de Rijksoverheid van 2008 tot en met 2012 ruim 10 miljoen euro in toptalenten op de
basisschool (Dijksma, 2008). Met deze impuls wordt tegemoet gekomen aan de
wens vanuit het onderwijsveld om hoogbegaafden meer uitdaging te bieden
(Rijksoverheid, 2011). Volgens Staatssecretaris Dijksma (2008) is het van belang dat

uitzonderlijke prestaties te leveren. Zo kan worden voorkomen dat hoogbegaafde
leerlingen gaan onderpresteren en kunnen problemen in latere schooljaren uitblijven.

1.2

Belang van het onderzoek

Volgens De Bruin-de Boer & Van Gerven (2009) is het belangrijk om zo vroeg
mogelijk in de schoolloopbaan te signaleren of de leerling eventueel hoogbegaafd
zou kunnen zijn. Handelen vanuit een gemeenschappelijke visie, een rijke

Aanleiding en probleemstelling

basisscholen beter in beeld krijgen welke leerlingen op school het talent hebben om

leeromgeving creëren en het bevorderen van een cultuur waarin excellente

problemen tegen te gaan. Ik wil dat alle signalen, afgegeven door het kind, de
ouders, de pedagogisch medewerkers en/of andere betrokkenen, worden opvangen
door ‘de school’ en op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Dan kan er eerder
passende begeleiding worden geboden.
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1.3

Probleemverkenning en doelstelling

Als een slimme kleuter zes weken op school zit kan hij zich al feilloos hebben
aangepast aan de rest van de groep, met als mogelijk gevolg onderpresteren (De
Bruin-de Boer & Van Gerven, 2009). De leerkracht ziet dan geen aanleiding tot
verder onderzoek, het kind wordt niet gesignaleerd. Naar mijn mening moeten de
screening en intake met betrekking tot de 4-jarigen die op de basisschool komen,
binnen deze eerste zes weken plaatsvinden, zodat eerder passende begeleiding kan
worden geboden. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de mogelijkheden
om een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters zo vroeg mogelijk te signaleren.

1.4

Onderzoeksvragen

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
Op welke wijze kan de huidige vorm van signaleren worden verbeterd, zodat kleuters
met een ontwikkelingsvoorsprong eerder passende begeleiding kan worden
geboden?
De bijbehorende deelvragen zijn:
1. Welke kennis is er bij pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal over
peuters met een ontwikkelingsvoorsprong en aan welke ondersteuning

2. Welke kennis is er bij de leerkrachten van groep 1-2 over kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong en aan welke ondersteuning hebben zij behoefte?
3. Kan de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong worden gesignaleerd met het
Ontwikkelingsvolgmodel en het huidige overdrachts- en entreeformulier?
4. Met welke andere instrumenten kan een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters
worden gesignaleerd?
5. Welke aanbevelingen worden zowel wenselijk als haalbaar ervaren door de

Aanleiding en probleemstelling

hebben zij behoefte?

1.5

De huidige situatie

In de groepen 1-2 van de onderzoekschool wordt gewerkt met het
Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van Memelink. Drs. Dick Memelink is coördinator van
het Expertise Centrum Jonge Risicokinderen, onder zijn leiding ontwikkelde het
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pedagogisch medewerkers en leerkrachten?
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Seminarium voor Orthopedagogiek (2008) het Ontwikkelingsvolgmodel voor kinderen
van 0 tot 13 jaar. In het leerlingvolgdeel zijn allerlei aspecten van de kinderlijke
ontwikkeling uitgewerkt in ontwikkelingslijnen. Het volgsysteem is gebaseerd op
observaties door de leerkracht in dagelijkse situaties, waarbij het uitgangspunt is dat
ieder kind zich op eigen en unieke wijze ontwikkelt.

Wanneer een 4-jarige kleuter op school komt, ontvangt de onderzoekschool een
overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf en na 6 weken
wordt de beginsituatie in het OVM ingekleurd. De intern begeleider (IB) heeft na 4
weken een intakegesprek met de ouders, in dit gesprek wordt het entreeformulier
ingevuld. Aan de hand van dit formulier lichten ouders de ontwikkeling van hun kind
toe. De IB stelt hen tevens de vraag: ‘Als u kijkt naar de ontwikkeling van uw kind,
kunt u dan spreken van een versnelde-, normale- of vertraagde ontwikkeling?’
Wanneer ouders aangeven dat er sprake is van een versnelde ontwikkeling, vraagt
zij waarom ze daaraan denken, om een nog beter beeld te krijgen. Daarna geeft de
IB de oudervragenlijst van het SiDi 3 (De Bruin-de Boer & Kuipers, 2010) mee aan de
ouders en een leerkrachtvragenlijst aan de betreffende groepsleerkracht. De
resultaten uit deze vragenlijsten worden met de ouders besproken en als blijkt dat de

1.6

De gewenste situatie

Tijdens de studiedag ‘Kind op de gang’, begeleid door de Algemene Vereniging
Schoolleiders (2010), hebben leerkrachten van de onderzoekschool gezamenlijk
aangegeven zich in de richting van hoogbegaafdheid te willen ontwikkelen. De
leerkrachten willen dat de hoogbegaafde leerling zich prettig voelt en dat hij op zijn
eigen niveau kan werken. Om te groeien in didactische, pedagogische en
organisatorische competenties met betrekking tot hoogbegaafdheid, geeft het team

Aanleiding en probleemstelling

kleuter mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong heeft wordt hij (door)getoetst.

Met dit onderzoek draag ik bij aan beleidsontwikkeling op de onderzoekschool en op
bovenschoolsniveau betreffende signalering van de hoogbegaafde leerling. Er wordt
beschreven welke eigenschappen mogelijk wijzen op een kleuter met een
ontwikkelingsvoorsprong en op welke wijze/met welke instrumenten deze leerling kan
worden gesignaleerd. Dit komt ook tegemoet aan wat Dijksma (2008) schreef in haar
Marinda Mol – Master SEN Gespecialiseerde Leraar – juni 2012
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aan dat scholing en advies betreffende signalering en diagnosticering gewenst is.
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kamerbrief; dat scholen beter in beeld dienen te krijgen welke leerlingen het talent
hebben om uitzonderlijke prestaties te leveren. Ik verwacht dat door een goede
overdracht en samenwerking tussen pedagogisch medewerkers, ouders én
leerkrachten, beter in beeld kan worden gebracht welke leerlingen op school het
talent hebben om uitzonderlijke prestaties te leveren. Door een juiste signalering kan
eerder passende begeleiding worden geboden, kunnen leerlingen zich optimaal

Hoofdstuk:

ontwikkelen en kunnen doelen worden bereikt.
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Hoofdstuk 2

Theoretische onderbouwing

In dit hoofdstuk wordt theoretisch onderbouwd wat hoogbegaafdheid is, wat de
kenmerken zijn van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en het belang van een
vroegtijdige signalering. Het hoofdstuk eindigt met een terugblik waarin wordt
beschreven welke onderbouwing/theorie leidend zal zijn voor dit praktijkonderzoek.

2.1

Wat is hoogbegaafdheid?

Er is geen wetenschappelijke definitie van hoogbegaafdheid. Er bestaan wel diverse
theorieën en modellen. Het model ‘Verdeling van IQ-scores onder de
normaalverdeling’ (Stichting leerplanontwikkeling, 2011) geeft een indicatie van het

Figuur 2.1a Verdeling van IQ-scores onder de normaalverdeling (2010)

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2011) telt Nederland ruim 1,5 miljoen

Theoretische onderbouwing

percentage leerlingen binnen een bepaalde IQ-range (figuur 2.1a).

leerlingen in het basisonderwijs, daarvan zou volgens de normaalverdeling 2,3%

school van 400 leerlingen, 9 à 10 leerlingen hoogbegaafdheid zijn.
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Renzulli (1978) heeft de opvatting dat hoogbegaafdheid een interactie is tussen drie
persoonskenmerken: een hoge intelligentie, een sterke motivatie en een hoog niveau
van creativiteit (Stichting leerplanontwikkeling, 2012). In figuur 2.1b worden deze
persoonskenmerken beschreven.
Persoonskenmerken


Hoge intelligentie/buitengewone capaciteiten: kinderen met een IQ van 130 of hoger wordt
formeel gezegd dat zij in staat zijn om prestaties op hoogbegaafd niveau te leveren. Kinderen
met een IQ tussen 115‐130 worden begaafd genoemd.



Motivatie: het doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen, de wil om te leren en te
presteren.



Creativiteit: een creërend denkvermogen, het vermogen om tot ongebruikelijke oplossingen te
komen.

Figuur 2.1b Beschrijving drie persoonskenmerken Renzulli (1978)

Volgens professor Mönks (Stichting leerplanontwikkeling, 2012) is de manier waarop
de omgeving reageert en omgaat met deze persoonskenmerken net zo belangrijk. Hij
heeft het model van Renzulli uitgebreid met drie omgevingsfactoren: gezin, school en
‘peers’. In figuur 2.1c worden deze omgevingsfactoren beschreven.
Omgevingsfactoren
Gezin: de manier waarop ouders omgaan met het talent en de capaciteiten bepaalt of het kind
zijn talent laat zien. Bij te veel eisen (overbelasten) of niets eisen (onderstimuleren) zal het kind
zijn capaciteiten niet omzetten in prestaties.


School: de leerling moet de gelegenheid krijgen om bijvoorbeeld zijn creatief denkvermogen te
gebruiken zodat hij gemotiveerd blijft. Een uitdagend leerstofaanbod en positieve reacties van
de leerkracht (erkenning) zijn belangrijk.



‘Peers’ (ontwikkelingsgelijken): om zich evenwichtig te ontwikkelen is het belangrijk dat de
leerling gelegenheid krijgt om zich te spiegelen aan ontwikkelingsgelijken, zodat hij niet
terugvalt naar een ontwikkelingsstadium waar hij al voorbij is.

Theoretische onderbouwing



Figuur 2.1c Beschrijving drie omgevingsfactoren Mönks

dat persoonskenmerken en factoren in de omgeving van het kind mede bepalen of
de hoge intelligentie zich uiteindelijk uit als hoogbegaafdheid (figuur 2.1d).
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Zo ontstond het Triadisch model van Renzulli en Mönks (1985). Dit model laat zien
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gezin

'peers'

motivatie

creativiteit

hoge intelligentie

Hoogbegaafd

school

Figuur 2.1d Het Triadisch model van Renzulli & Mönks (1985)

Heller (1992; 2000) onderscheidt daarnaast in zijn Multifactorenmodel (figuur 2.1e)
de niet-cognitieve persoonskenmerken zoals het omgaan met stress,
prestatie/motivatie, werk- en leerstrategieën, (faal)angst en locus of control (Stichting
leerplanontwikkeling, 2012). Volgens Heller is het van belang zicht te krijgen op hoe
deze belemmerende of stimulerende factoren van invloed zijn op het
ontwikkelingsproces. Hoogbegaafdheid komt met de juiste ondersteuning en

Figuur 2.1e Het Multifactorenmodel van Heller (1992; 2000)
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begeleiding specifiek tot uiting in een bepaald domein.
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Conclusie: In deze paragraaf zijn verschillende visies op hoogbegaafdheid
gepresenteerd. Het Triadisch model van Renzulli en Mönks (1985) laat zien dat bij
een goed samenspel van de persoonskenmerken (hoge intelligentie, motivatie,
creativiteit) en factoren in de omgeving van het kind (gezin, school, ‘peers’)
hoogbegaafdheid zich kan ontwikkelen. Het Multifactorenmodel laat tevens zien dat
stimulerende factoren ervoor kunnen zorgen dat hoogbegaafdheid tot uiting komt in
een bepaald domein.

2.2

Wat zijn kenmerken van een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong?

Bij kleuters wordt formeel nog niet gesproken over hoogbegaafdheid maar wordt de
term ontwikkelingsvoorsprong gehanteerd. Dit wordt gedaan omdat in de
kleuterperiode de voorspellende waarde van een intelligentieonderzoek beperkt is
(Van Gerven, 2009).
Een ontwikkelingsvoorsprong is het voorlopen op de lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling die het gemiddelde kind doormaakt. Het kind doorloopt de ontwikkeling
sneller en doet dit in grotere leer- en denkstappen (Winner, 1996). Het kind toont een
brede algemene en/of specifieke interesse, is snel van begrip, beschikt over een
goed geheugen en is eerder toe aan activiteiten die passen bij een volgend

(De Bruin-de Boer & Kuipers, 2010) geeft het signalen af. Op cognitief gebied loopt
het kind veelal voor ten aanzien van de reken- en taalvaardigheden (figuur 2.2a en
2.2b). Menig kind heeft zichzelf leren lezen, rekenen en/of tellen (De Bruin-de Boer &
Kuipers, 2010).
Reken/wiskunde ontwikkeling


Het kind beheerst de telrij tot 10 en het getalbegrip al ver voor het vierde jaar.



Door middel van aanwijzen kan het vaak correct tot 5 of 10 tellen.



Het kan doorgaans rekenkundige, hoeveelheid en plaatsbepalende begrippen hanteren, zoals:

Theoretische onderbouwing

ontwikkelingsstadium (Van Gerven, 2009). Naast een hoge score op kleutertoetsen



Het visueel-ruimtelijk inzicht is goed ontwikkeld, moeilijke puzzels en eenvoudige bouwkaarten
worden (na)gemaakt (Van Gerven, 2008).

Figuur 2.2a Kenmerken in de reken/wiskunde ontwikkeling
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Taalontwikkeling
 Het maakt vaak complexe zinnen, gebruikt moeilijkere woorden en weet wat ze betekenen
(Kuipers, 1999).


De ‘waarom’ vraag ligt doorgaans op het puntje van de tong, het kind vraagt door en is al vroeg
in staat om het gesprek wederkerig te laten zijn (Van Gerven, 2008).



Ouders geven soms aan dat hun kind vroeg was met praten of juist laat maar dan wel meteen
volzinnen maakte (Porter, 1999).



Het kind houdt van prentenboeken bekijken en luisteren naar een verhaal.



Het legt vaak al vroeg het verband tussen geschreven taal en het plaatje, soms al voordat de
tekst is voorgelezen.



Letters worden vaak door deze kleuter herkend en hij heeft doorgaans interesse in het schrijven
van letters (Van Gerven, 2008).



Menig kind heeft ontdekt dat je met taal kunt spelen, het heeft doorgaans een origineel gevoel

voor humor en een rijke fantasie (Expertisecentrum Hoogbegaafdheid, 2012).
Figuur 2.2b Kenmerken in de taalontwikkeling

In figuur 2.2c is te zien dat het spelgedrag gaat van oppervlakkig naar intensief en
diepgaand (Van Gerven, 2009).



De 4-jarige kan in zijn spelgedrag al meerdere handelingen vertonen.



Er is sprake van contact met andere kinderen maar het kan ook alleen spelen en werken.



Het kind wil soms graag dingen zelf bepalen (autonomie).



Het kan bij het uitvoeren van een taak of in spel al ver vooruit denken, heeft originele ideeën en

bedenkt creatieve oplossingen (De Bruin-de Boer & Kuipers, 2010).
Figuur 2.2c Kenmerken in de spelontwikkeling

Volgens Drent & Van Gerven (2009) is het niet bewezen dat er een verband bestaat
tussen de motorische ontwikkeling en hoogbegaafd zijn. Wel blijkt dat de
hoogbegaafde zijn hele ontwikkeling versneld doorloopt en daarop hoeft de
motorische ontwikkeling geen uitzondering te zijn (figuur 2.2d).
Motorische ontwikkeling


Theoretische onderbouwing

Spelontwikkeling

Hij kan bijvoorbeeld extreem vroeg of juist laat zijn met lopen. Hij beheerst direct meer
vaardigheden of het heeft bepaalde ontwikkelingsfasen ‘overgeslagen’, bijvoorbeeld het kruipen



Het kan zijn dat hij zich al snel soepel beweegt, stevig op één been kan staan, met twee benen
tegelijk springt, binnen de lijntjes kleurt en met een volwassengreep eet en tekent.



Hij kan vaak op een hoger niveau dan leeftijdsgenoten tekenen (Expertisecentrum
Hoogbegaafdheid, 2012).

Figuur 2.2d Kenmerken in de motorische ontwikkeling
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Wat betreft de sociale en emotionele ontwikkeling kan de cognitief sterke kleuter ver
vooruit lopen op zijn leeftijdsgenootjes (figuur 2.2e).
Sociale en emotionele ontwikkeling


Maakt als peuter doorgaans gemakkelijk contact en hij wil graag vriendschap sluiten met andere
kinderen.



Hij heeft vaak sterke opvattingen over trouw en vriendschap, is zorgzaam en gevoelig.



De grote hoeveelheid kennis die hij bezit wil hij graag delen met anderen.



Wanneer andere kinderen hem niet begrijpen ervaart hij teleurstelling (Van Gerven, 2008). Hij
kan daarom meer aandacht van de leerkracht vragen (Expertisecentrum Hoogbegaafdheid,
2012) of ontwikkelingsgelijken zoeken in oudere kinderen (De Bruin-de Boer & Kuipers, 2010).



Hij is vaak vroeg in staat tot zelfreflectie (Drent & Van Gerven, 2011).

Figuur 2.2e Kenmerken in de sociale en emotionele ontwikkeling

In figuur 2.2f worden tot slot de kenmerken met betrekking tot de niet-cognitieve
schoolse vaardigheden beschreven.
Niet-cognitieve schoolse vaardigheden


Wanneer het kind weet wat er van hem verwacht wordt, gaat het op zoek naar een nieuwe
uitdaging: ‘snuffelgedrag’ (Van Gerven, 2009).



Bij het werken met materiaal dat vanuit het kind om verkennend gedrag vraagt, (uitdagende)
opdrachten op niveau of wanneer het past bij zijn specifieke interesse, toont dit kind over het



Het heeft oog voor detail, is nieuwsgierig en wil het ‘naadje van de kous’ weten.



Regels worden bevraagd of ter discussie gesteld.



Doorgaans heeft dit kind ontoombare energie en beschikt over een mate van zelfstandigheid
(Van Gerven, 2009).

 Dit kind houdt niet van half werk en is enigszins perfectionistisch aangelegd.
Figuur 2.2f Kenmerken in de niet-cognitieve schoolse vaardigheden

Stichting leerplanontwikkeling (2011) heeft een overzicht gemaakt van veel
voorkomende eigenschappen van zowel goed presterende als onderpresterende
(meer)begaafde leerlingen die in literatuur worden genoemd (bijlage 1a, 1b en 2a).

Theoretische onderbouwing

algemeen een sterke concentratie en een groot doorzettingsvermogen (Kuipers, 1999).

Het betekent niet dat deze leerlingen allemaal dezelfde eigenschappen hebben,
hoogbegaafdheid komt namelijk in verschillende vormen voor. Op grond van

hebben Betts & Neihart (2010) zes profielen van begaafde en getalenteerde
leerlingen beschreven (bijlage 1c). Deze bieden volgens Stichting
leerplanontwikkeling (2012) bruikbare aanknopingspunten om de eigenschappen op
het niveau van de individuele leerling in samenhang met elkaar te bekijken.
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Conclusie: Met deze theoretische onderbouwing is duidelijk geworden dat een
ontwikkelingsvoorsprong meer is dan een hoge intelligentie, motivatie en creativiteit.
Kort gezegd is een ontwikkelingsvoorsprong het voorlopen op de lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling die het gemiddelde kind doormaakt. De leerling heeft het
vermogen om zich op allerlei ontwikkelingsgebieden nieuwe dingen eigen te maken.
Om de persoonskenmerken en leereigenschappen van de leerling met een
ontwikkelingsvoorsprong te kunnen signaleren, zal de pedagogisch
medewerker/leerkracht kennis moeten hebben van deze eigenschappen. Tevens is
het belangrijk om te weten dat het herkennen van slechts één of twee concrete
gedragingen is volgens Van Gerven (2009) niet direct een betrouwbare vorm van
signalering. In veel gevallen blijkt deze voorsprong tijdelijk te zijn.

2.3

Wat is het belang van een vroegtijdige signalering?

Hoogbegaafdheid komt volgens Renzulli & Mönks (1985) tot uiting door een goed
samenspel tussen de persoonskenmerken en de omgevingsfactoren. De leerling kan
prestaties tot stand brengen, maar het kan ook gebeuren dat de leerling onder zijn
niveau presteert, dit wordt onderpresteren genoemd.

Een kind "is" immers niet zomaar een onderpresteerder vanaf de geboorte,
het wordt er eentje. (Hoogbegaafdvlaanderen, 2011, para.2)
Volgens deze uitspraak ontstaat onderpresteren door een bepaalde oorzaak. Baker,
Bridger & Evans (1998) hebben vier modellen gepresenteerd waarin persoonlijke-,
gezin- en schoolfactoren in relatie staan tot het onderpresteren bij begaafden (figuur

Hoofdstuk: Hoofdstuk 2

2.3).
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2.3.1 Wat zijn de oorzaken van onderpresteren?
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gedrag/ emotioneel
probleem

slechte persoonlijke/ sociale
afstemming

het ontbreken van
organisatorische- of
studievaardigheden

onderpresteren door
oorzaken bij het individu

slecht emotioneel
klimaat

slechte controle binnen het
gezin

slechte
vaardigheden van
ouders

onderpresteren door
oorzaken in het gezin

slechte kwaliteiten
van de school

slechte leerling/ leerkracht
relatie

slechte relaties met
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onderpresteren m.b.t.
oorzaken school

slechte kwaliteiten
van de school

slechte vaardigheden van de
ouders

het ontbreken van
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onderpresteren door
combinatie van oorzaken

2.3.2 Toelichting op de schooloorzaken
Helaas wordt veel talent nog niet optimaal ontwikkeld. Bij 10% tot 18% van de
leerlingen in het basisonderwijs is er sprake van onderpresteren. Dit meldt de
Onderwijsraad in haar rapport ‘Presteren naar vermogen’ (2007). Schooloorzaken
zijn volgens dit rapport:


Het ontbreken van een intellectueel klimaat. Weinig waardering voor

Theoretische onderbouwing

Figuur 2.3 Oorzaken van onderpresteren

cognitieve prestaties, weinig flexibel lesprogramma en weinig mogelijkheden


De klasgenoten. Het lijkt dat de talentvolle leerling zich naar het
prestatieniveau van zijn vrienden richt, om niet buiten de groep te vallen.



De ontwikkeling van disfunctionele leerstrategieën. Deze leerling vindt het
lastig zichzelf doelen te stellen, zelfdiscipline op te brengen en heeft soms een
gebrek aan zelfvertrouwen.
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Volgens Koenders (2009) is uit onderzoek gebleken dat er twee belangrijke
spanningsmomenten door het hoogbegaafde kind worden ervaren:
1. Als het kind voor het eerst naar school gaat. Op de peuterspeelzaal is het al
een tijdje uitgespeeld en nu verheugt het zich op het moment dat het leren
lezen/schrijven/rekenen echt gaat beginnen. Het verwerven van de lees- en
rekenvoorwaarden door middel van activiteiten ervaart het volgens Van
Gerven (2009) vaak als zinloos spel.
2. Bij de overgang naar groep 3. De daar aangeboden leerstof is nu net datgene
wat het kind zich in de voorgaande jaren op eigen kracht eigen heeft gemaakt.

2.3.3

Wat zijn de signalen van onderpresteren?

In een landelijk representatieve steekproef onder basisscholen werden jongens
ongeveer tweemaal zo vaak door de leerkracht als onderpresteerder beoordeeld als
meisjes (Onderwijsraad, 2007). Jongens laten namelijk over het algemeen expressief
‘clownesk’ of agressief gedrag zien. Meisjes vertonen vooral lichamelijke signalen
zoals allergieën, eczeem, hoofdpijn, buikpijn en huilen.
Koenders (Van Gerven, 2008) schrijft dat er een verband bestaat tussen het
optreden van problemen en het ontbreken van cognitieve uitdaging. Rond het vierde
en het zesde jaar ontstaan lichamelijke problemen en met het ouder worden nemen

Door verschillende auteurs (Drent, 1998); (Kuipers, 1999); (Mooij, 1991);
(Pluymakers & Span, 1999) zijn de positieve en negatieve kenmerken van
hoogbegaafde onderpresteerders beschreven. Deze eigenschappen zijn door
Stichting leerplanontwikkeling (2012) geclusterd en op een rij gezet (bijlage 2a).
Er is alleen sprake van onderpresteren als er zowel positieve als negatieve
kenmerken zichtbaar zijn (Kuipers, 2009). Samenvattend komt het er op neer dat de
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vooral de emotionele- en gedragsmatige problemen toe.

leerling beschikt over veel kennis, maar wisselende prestaties levert. Hij presteert

gevoelig, heeft een levendige verbeelding en is creatief. Hij kan onnodige fouten
maken, snel afgeleid zijn en heeft een hekel aan automatiseren. Doelen worden te
hoog of te laag gekozen. Volgens De Bruin-de Boer & Kuipers (2010) is faalangst
een reactie op een overmatig streven naar perfectionisme, een negatief zelfbeeld en
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veelal een gebrek aan goede werk- en leerstrategieën. Is hij niet tevreden over het
resultaat dan kan hij opdrachten uit de weg gaan.
Lehman en Erdwins (1981) schrijven dat uit divers onderzoek verondersteld mag
worden dat het begaafde kind ook sociaal-emotioneel voorloopt op leeftijdsgenoten.
Wijnekus (De Bruin-de Boer & Van Gerven, 2009) geeft aan dat er meer risico’s
kunnen ontstaan naarmate het kind intelligenter is. Er kunnen misverstanden in de
communicatie ontstaan en de drang om tot de groep te horen is op bepaalde
leeftijden erg groot. De leerling kan zich gaan aanpassen en in een negatieve spiraal
terechtkomen. Het kan gebeuren dat de leerkracht door deze signalen denkt dat de
leerling sociaal onvaardig en emotioneel zwak is, terwijl dat feitelijk niet het geval is.
Conclusie: Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan van de
leerling te signaleren of hij eventueel een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Dan kan er
vanaf het allereerste begin passende begeleiding worden geboden en kan worden
voorkomen dat de leerling gaat onderpresteren.

2.4

Terugblik

Deze theoretische onderbouwing geeft het belang aan van een vroegtijdige
signalering van een ontwikkelingsvoorsprong. Met een rijk onderwijsaanbod en

aan de groepsnorm en kunnen motivatie en/of gedragsproblemen uitblijven. De
leerling kan zijn talent optimaal ontwikkelen. Het blijkt dat de ontwikkeling van
kinderen tot 6 jaar veelal sprongsgewijs verloopt en dat zij het vermogen hebben om
zich op allerlei ontwikkelingsgebieden nieuwe dingen eigen te maken. Naast
herkenning, erkenning en een stimulerende schoolomgeving, is ook de houding in
het gezin zeer bepalend (Renzulli & Mönks, 1985). Uit de beschreven literatuur komt
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passende begeleiding, kan worden voorkomen dat de leerling zich gaat aanpassen

naar voren dat wanneer het kind thuis in een rijke speel- en leeromgeving op veel
manieren positief is gestimuleerd, het met een flinke voorsprong op de basisschool

zal later een potentieel hoogbegaafd kind kunnen zijn. Om een
ontwikkelingsvoorsprong te kunnen signaleren wordt om deskundigheid op dit gebied
van de pedagogisch medewerker/leerkracht gevraagd. In dit onderzoek zal worden
onderzocht welke kennis aanwezig is bij pedagogisch medewerkers/leerkrachten en
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aan welke ondersteuning zij behoefte hebben. Tevens wordt onderzocht welke
eigenschappen en kenmerken beschreven staan in het overdrachtsformulier van de
Vroeg Voorschoolse Educatie, in het entreeformulier dat ingevuld is met de ouders
en er wordt gekeken naar de observaties van de leerkracht. Het Triadisch model van
Renzulli en Mönks (1985) laat zien dat bij een goed samenspel van de
persoonskenmerken (hoge intelligentie, motivatie, creativiteit) en factoren in de
omgeving van het kind (gezin, school, ‘peers’) hoogbegaafdheid tot uiting komt in

Hoofdstuk:

een bepaald domein. Deze theorie zal leidend zijn voor dit onderzoek.
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Hoofdstuk 3

Onderzoeksmethodologie

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek zal worden opgebouwd. Er
wordt per deelvraag aangegeven welke methoden gebruikt worden en hoe de data
wordt verzameld.
3.1

Onderzoeksvorm

Er is gekozen voor een breed praktijkonderzoek, het heeft kenmerken van een
evaluatieonderzoek, een case study en een ontwerponderzoek. Bij een
evaluatieonderzoek gaat het erom vast te stellen of interventies ook inderdaad
hebben geleid tot het beoogde doel (De Lange, Schuman, & Montesano Montessori,
2011). Het model van de didactische analyse (figuur 3.1) van Van Gelder, Peters,
Oudkerk Pool & Sixma (1973) geeft aan waar het in een evaluatieonderzoek om
gaat.
Weg en middelen
Doelstelling(en)
bereikt?

Beginsituatie

Terugkoppeling
Figuur 3.1 Model van de didactische analyse

De onderzoeker gaat na in hoeverre het doel: een goede signalering, zodat kleuters

geboden, vanuit de huidige kennis en met de huidige middelen kan worden bereikt.
Tot slot zal de onderzoeker nagaan of er aanpassingen in de gebruikte middelen
nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. Deze consequenties/aanbevelingen
worden gepresenteerd aan de respondenten van dit onderzoek en andere
belangstellenden.
3.2

Onderzoeksmethodologie

met een ontwikkelingsvoorsprong eerder passende begeleiding kan worden

Context van dit onderzoek en de onderzoekspopulatie

Dit onderzoek zal plaatsvinden op een peuterspeelzaal en op een reguliere

de vier groepen 1-2.
De onderzoekpopulatie bestaat uit de zes leerkrachten van groep 1-2, zeven
pedagogisch medewerkers en zeven kleuters. Bij de zeven kleuters wordt onderzocht
of zij mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong hebben.
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3.3

Dataverzameling

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: op welke wijze kan de huidige vorm van
signaleren worden verbeterd, zodat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong eerder
passende begeleiding kan worden geboden?
Hieronder wordt beschreven op welke wijze de deelvragen worden onderzocht.
Hierbij is het van belang dat er verschillende onderzoeksstrategieën en methoden
worden gecombineerd zodat er sprake is van een driehoeksmeting, de triangulatie
(De Lange, Schuman, & Montesano Montessori, 2011).

Deelvraag 1 en 2: Welke kennis is er bij pedagogisch medewerkers van de
peuterspeelzaal en bij de leerkrachten van groep 1-2 over peuters/kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong en aan welke ondersteuning hebben zij behoefte?
Om de beginsituatie in dit onderzoek te analyseren wordt eind februari 2012 een
zelfontworpen schriftelijke vragenlijst (bijlage 5a en 6a) voorgelegd aan 6
leerkrachten van groep 1-2 en 7 pedagogisch medewerkers. Met dit instrument
kunnen de respondenten in een relatief korte tijd worden bereikt. De onderzoeker
heeft gekozen voor gesloten vragen. Een gesloten vraag zoals: ‘heb je genoeg
kennis om de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren?’ is eenvoudig
te analyseren en de respondenten hebben een keuzemogelijkheid. De respondenten

te geven.

Deelvraag 3: Kan de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong worden gesignaleerd
met het Ontwikkelingsvolgmodel en het huidige overdrachts- en entreeformulier?
Om te kunnen bepalen in hoeverre de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong kan
worden gesignaleerd met de huidige middelen, zal deze aanpak worden onderzocht.

Onderzoeksmethodologie

hebben wel de mogelijkheid om bij deze vragen een toelichting of hun eigen mening

Een inhoudsanalyse waarbij diepgravend, doelgericht en systematisch wordt
het aantal te onderzoeken ‘eenheden’ is. De onderzoeker richt zich op 7 kleuters
(N=7).De onderzoeker zal een uitgebreide inhoudsanalyse maken met kwalitatieve
gegevens, zij zal zich richten op wat anderen hebben opgeschreven en
geobserveerd, namelijk:
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1. De leerkrachten noteren in de vragenlijst de namen van leerlingen uit hun
groep die mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong hebben.
2. De gegevens uit het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf. Om de ontwikkeling van peuters zo goed mogelijk te volgen
en te begeleiden, worden zij geobserveerd aan de hand van een lijst uit het
peutervolgsysteem (PVS). In het overdrachtsformulier wordt deze informatie
over de taalontwikkeling, de motoriek, de weerbaarheid, de sociale
vaardigheden en de spelontwikkeling toegelicht. Zo krijgt de leerkracht zicht
op de voorschoolse ontwikkeling en vaardigheden van de peuter.
3. De gegevens uit het entreeformulier die door de intern begeleider na 4-6
schoolweken in een intakegesprek met de ouders is ingevuld.
4. Het ontwikkelingsniveau per leerlijn dat door de groepsleerkracht per leerling
is aangegeven in het Ontwikkelingsvolgmodel.
Op grond van de uitkomsten wordt gekeken of de huidige middelen en strategieën
moeten worden gewijzigd. Welke aanbevelingen kan de onderzoeker geven zodat de
kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong binnen de eerste zes schoolweken wordt
gesignaleerd. Hierbij maakt de onderzoeker ook gebruik van de gegevens uit
hoofdstuk 2: de theoretische onderbouwing van dit onderzoek.

kleuters worden gesignaleerd?
Vrijdag 10 februari 2012 komen Drs. Memelink en M.J. op uitnodiging van de
onderzoeker naar de onderzoekschool. Zij hebben de Kijkwijzer hoogbegaafdheid bij
het Ontwikkelingsvolgmodel ontwikkeld om het hoogbegaafde jonge kind in beeld te
brengen. In februari 2012 gaat de onderzoeker naar de Onderwijsbegeleidingsdienst
om het SiDi 3: Protocol voor signalering en diagnosticering van intelligente en

Onderzoeksmethodologie

Deelvraag 4: Met welke andere instrumenten kan een ontwikkelingsvoorsprong bij

(hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs (De Bruin-de Boer & Kuipers, 2010)

Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (Drent & Van Gerven, 2011) de
mogelijkheid gehad om dit protocol te analyseren. De onderzoeker zal de inhoud van
deze instrumenten analyseren en beschrijven wanneer zij ingezet kunnen worden om
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren.
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te analyseren. Op 27 oktober 2011 heeft de onderzoeker tijdens de studiedag
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Deelvraag 5: Welke aanbevelingen worden zowel wenselijk als haalbaar ervaren
door de pedagogisch medewerkers en leerkrachten?
Tot slot wordt dit evaluatieonderzoek afgerond met een presentatie op 11 mei 2012.
In deze presentatie wordt aan de respondenten en andere belangstellenden
teruggekoppeld wat de bevindingen en aanbevelingen van de onderzoeker zijn met
betrekking tot de beginsituatie en de huidige middelen. De onderzoeker zal de
respondenten vragen om anoniem een zelfontworpen reflectieformulier in te vullen,
waarin onder andere wordt gevraagd in hoeverre zij denken dat de aanbevelingen
bijdragen aan een goede signalering (bijlage 8b).

3.4

Betrouwbaarheid & validiteit

Een onderzoek moet betrouwbaar en valide zijn. In dit verband zal de onderzoeker
kritisch kijken of de onderzoeksinstrumenten en –handelingen bijdragen tot het
beantwoorden van de onderzoeksvragen. De gegevens die in het onderzoek worden
verzameld, zullen door de onderzoeker juist worden weergegeven. De onderzoeker
zal daarom ook gebruik maken van de kritische blik en eventuele tips van haar critical
friends. Om te onderzoeken of er mogelijk sprake is van ontwikkelingsvoorsprong bij
de kleuter zullen in dit onderzoek gegevens uit een kindvolgsysteem, een
overdrachtsformulier en een entreeformulier worden verzameld. Door meerdere

maken van meerdere metingen, dit heet triangulatie. In de slotfase van dit
praktijkonderzoek worden de onderzoeksresultaten, nieuwe inzichten en
aanbevelingen die voortkomen uit dit onderzoek door de onderzoeker aan het team
van de onderzoekschool, de respondenten en andere belangstellenden
gepresenteerd.

3.5

Onderzoeksmethodologie

bronnen in te zetten op dezelfde onderzoeksvraag kan de onderzoeker gebruik

Ethische aspecten

belang voor de ethiek in het praktijkgericht onderzoek. Omdat er sprake is van een
vertrouwensrelatie, zullen handelingen zuiver en transparant moeten zijn. De
onderzoeker zal de benodigde data op een eerlijke en goede manier verzamelen,
zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens, informatie uit vragenlijsten,
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Volgens Pring (2011) is het handelen en de integriteit van de onderzoeker van
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formulieren en andere bronnen. Betrokkenen bij en in het onderzoek worden door
haar altijd anoniem weergegeven en zij zorgt voor een duidelijke bronverwijzing. De
onderzoeker communiceert helder over het doel van het onderzoek naar
belangstellenden. Aanbevelingen en conclusies die voortkomen uit het onderzoek
zullen verantwoord en op een eerlijke manier worden weergegeven. De onderzoeker
zal zich openstellen voor feedback van begeleiders, critical friends, studiegenoten
van de master SEN opleiding en andere betrokkenen bij het onderzoek en dit

Hoofdstuk:

meenemen in haar leerproces.
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Hoofdstuk 4

Data analyse en resultaten.

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er in de praktijk is onderzocht. De resultaten
uit het onderzoek worden per deelvraag gepresenteerd.
4.1

Deelvraag 1: Welke kennis is er bij pedagogisch medewerkers van de

peuterspeelzaal over peuters met een ontwikkelingsvoorsprong en aan welke
ondersteuning hebben zij behoefte?
In deze paragraaf worden de belangrijkste uitkomsten uit de vragenlijst pedagogisch
medewerkers (PM’s) peuterspeelzaal gepresenteerd, één van de PM’s is tevens
locatie verantwoordelijke. Er zijn 7 beantwoorde vragenlijsten retour gestuurd, dat is
100%. Voor alle uitkomsten verwijst de onderzoeker naar bijlage 6b.

Resultaat vragenlijst pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal
Op de vraag: Heeft u nu of in het vorig schooljaar op de peuterspeelzaal een peuter
gehad met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong? antwoordden 4 PM’s dat zij
zowel in het schooljaar 2010-2011 en 2011-2012 een peuter hebben gehad met een
ontwikkelingsvoorsprong. Eén PM had vorig schooljaar een dergelijke leerling en één
PM huidig schooljaar. Eén PM antwoordde ontkennend.

hadden ontdekt dat deze peuter een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong heeft. Eén
PM gaf aan dat zij het ontdekt had uit de analyse van het peutervolgsysteem en één
PM in het 10-minutengesprek met de ouder(s).
Hoe heeft u ontdekt dat deze peuter(s) een mogelijke
ontwikkelingsvoorsprong heeft/hebben?
Anders, nml. 10-minutengesprekje met ouder(s).
Zelf ervaren door activiteiten/gedrag peuter te
observeren.

Data analyse en resultaten.

Uit figuur 4.1a blijkt dat alle PM’s door activiteiten en het gedrag te observeren

Uit analyse peutervolgsysteem.
Door ouder(s) op een ander moment gemeld.

0
PM. 1

PM. 2

PM. 3

1
PM. 4

2
PM. 5

3

4
PM. 6

Figuur 4.1a
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Uit intakegesprek met ouder(s).
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In figuur 4.1b is weergegeven welke kenmerken de PM’s bij deze peuters hadden
opgemerkt. Bijna alle PM’s antwoordden dat deze peuter zichzelf geleerd had om te
lezen/rekenen en/of tellen. Dat hij onafhankelijk was en dat hij vaak weinig
aansluiting had bij leeftijdsgenoten. Wat opviel is dat: logisch denken, brede
interesse, vindingrijk, nieuwsgierig, toe aan intellectuele vaardigheden, vindt het saai
en oorspronkelijke humor niet werden herkend.
Kunt u globaal aangeven welke kenmerken u bij deze peuter(s) heeft
opgemerkt?
Zichzelf lezen/rekenen/tellen geleerd.
Onafhankelijk.
Weinig aansluiting leeftijdsgenoten.
Sterk geheugen.
Gevoelig.
Specifieke interesse.
Denkt diep na.
Goede taalontwikkeling.
Rijke fantasie.
Anders.. kan 'vervelend' gedrag vertonen.
Hoog ontwikkelingsniveau.
Is betrokken, neem initiatief.
Sterke concentratie.
Onderzoekend, enz.
Kan vroeg samenspelen.
Kan logisch denken.
Brede interesse.
Nieuwsgierig.
Vindingrijk.
Toe aan intellectuele vaardigheden.
Vindt het 'saai'.
Oorspronkelijke humor.

0

1

2

3

4

5

6

7

Figuur 4.1b

Uit figuur 4.1c is gebleken dat 57% van de PM’s niet genoeg kennis heeft om de
peuter met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Drie PM’s dachten van wel,
onder andere door het peutervolgsysteem.
Heeft u genoeg kennis om de peuter met een ontwikkelingsvoorsprong te
signaleren?

Data analyse en resultaten.

Totaal aantal keer genoemd door de 7 pedagogisch medewerkers.

57%

Figuur 4.1c
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43%
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Alle PM’s antwoordden dat zij niet op de hoogte zijn van de kenmerken (o.a.
leereigenschappen en persoonskenmerken) van een peuter met een
ontwikkelingsvoorsprong. Zij gaven unaniem aan meer te willen weten over de
kenmerken van deze peuter, omdat hun kennis daardoor wordt uitgebreid en zij de
peuter dan nog beter kunnen begeleiden.
Uit de vragenlijst bleek dat 6 van de 7 PM’s informatie/artikelen/literatuur over de
peuter met een ontwikkelingsvoorsprong van de onderzoeker zouden willen
ontvangen. Vier PM’s wilden tips ontvangen voor het invullen van het
overdrachtsformulier (figuur 4.1d).
Welke informatie/begeleiding zou u van mij willen ontvangen ten aanzien
van de signalering en de overdracht van een peuter met een
ontwikkelingsvoorsprong?
Tips voor het invullen van het overdrachtsformulier.
Informatie/ artikelen/ literatuur over peuters met
een ontwikkelingsvoorsprong.
De talentcoördinator (of intern begeleider) komt
observeren op de peuterspeelzaal.

0

1

2

3

4

5

6

7

Aantal keer genoemd
PM. 1

PM. 2

PM. 3

PM. 4

PM. 5

PM. 6

PM. 7

Tot slot de vraag: Kunt u kort omschrijven op basis van welke gegevens (welke
criteria) een leerling een A-B of C-score krijgt? De PM’s gaven daarop het volgende
antwoord:
A-score = Bij een normaal ontwikkelingsniveau en geen specifieke problemen en/of eigenschappen.
B-score = Als er lichte afwijkingen in ontwikkeling zijn en/of andere gedragsuitingen (aandachtspunten
in de ontwikkeling, niet echt zorgelijk).

Hoofdstuk: Hoofdstuk 4

C-score = Als er ontwikkelingsachterstanden en/of andere problemen zijn (bijzondere
gedragsontwikkeling).

Data analyse en resultaten.

Figuur 4.1d
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4.2

Deelvraag 2: Welke kennis is er bij de leerkrachten van groep 1-2 over

kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en aan welke ondersteuning
hebben zij behoefte?
In deze paragraaf worden de uitkomsten van de vragenlijst leerkrachten groep 1-2
gepresenteerd. Er zijn 6 beantwoorde vragenlijsten retour gestuurd, dat is 100%.
Voor alle uitkomsten verwijst de onderzoeker naar bijlage 5b.
Resultaat vragenlijst leerkrachten groep 1-2
Uit de vragenlijst bleek dat alle leerkrachten in het schooljaar 2011-2012 een kleuter
in de groep hebben met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Op het moment dat
de vragenlijst werd afgenomen waren er vier kleutergroepen met in totaal 116
kleuters. Uit figuur 4.2a blijkt dat er van 13 kleuters werd gezegd dat zij mogelijk een
voorsprong hebben, dat is bijna 11%.
Aantal kleuters

Hoeveel kleuters hebben dit schooljaar 2011-2012 een voorsprong?
4
3
2
1
0

Kleutergroep
A

B

C

D

Figuur 4.2a

Alle leerkrachten gaven in de vragenlijst aan dat zij door activiteiten en het gedrag

(ontwikkelingsniveau) werd ook vaak genoemd. Het entreeformulier dat in het
intakegesprek met de ouder(s) wordt ingevuld, werd maar twee keer genoemd. Geen
van de leerkrachten gaf aan dat te hebben ontdekt door signalen in het
overdrachtsformulier vanuit de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf (figuur 4.2b).
Hoe heb je ontdekt dat deze kleuter(s) een mogelijke
ontwikkelingsvoorsprong heeft/hebben?
Observeren
Ontwikkelingsvolgmodel
Ouders ander moment
Groepsbespreking
Toetsresultaten
Signalering SiDi 3
Entreeformulier ouders
IQ test
Overdrachtsformulier peuterspeelzaal
0

1
2
3
4
5
Totaal aantal keer genoemd door de 6 respondenten.

Figuur 4.2b
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ontwikkelingsvoorsprong heeft. De analyse van het Ontwikkelingsvolgmodel

Data analyse en resultaten.

van de kleuter te observeren hadden ontdekt dat deze kleuter mogelijk een
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Alle leerkrachten antwoordden dat zij hebben opgemerkt dat deze kleuter een
taalgebruik boven leeftijdsniveau (goede taalontwikkeling/ruime woordenschat) heeft,
logisch kan nadenken, zichzelf leert lezen/rekenen en/of tellen, een brede interesse,
een sterk geheugen en een hoog ontwikkelingsniveau heeft. Wat opviel is dat de
eigenschappen: onderzoekend zijn, experimenteren, bouwen, ontwerpen, gevoelig,
uitstralen dat het ‘saai’ is en oorspronkelijke humor door minder dan de helft werden
genoemd. Het vermogen om vroeg in staat te zijn tot samenspel werd helemaal niet
genoemd (figuur 4.2c).

Goede taalontwikkeling.
Kan logisch denken.
Zichzelf lezen/rekenen/tellen geleerd.
Brede interesse.
Sterk geheugen.
Hoog ontwikkelingsniveau.
Nieuwsgierig.
Is betrokken, neem initiatief.
Sterke concentratie.
Onafhankelijk.
Denkt diep na.
Vindingrijk.
Toe aan intellectuele vaardigheden.
Hoge score kleutertoets(en).
Rijke fantasie.
Onderzoekend, enz.
Weinig aansluiting leeftijdsgenoten.
Vindt het 'saai'.
Gevoelig.
Oorspronkelijke humor.
Specifieke interesse.
Kan vroeg samenspelen.
0

1

2

3

4

5

6

Totaal aantal keer genoemd door de 6 leerkrachten.

Figuur 4.2c

Vijf van de zes leerkrachten gaven aan door eigen ervaringen in staat te zijn om de

Data analyse en resultaten.

Welke kenmerken heb je bij deze kleuter(s) opgemerkt?

kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Drie leerkrachten
antwoordden dat het Ontwikkelingsvolgmodel hen helpt. Leerkracht 6 volgt de

kleuters te signaleren (figuur 4.2d).
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opleiding master SEN en gaf daarmee aan genoeg kennis te hebben om deze
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Aantal keer genoemd

6

Heb je genoeg kennis om de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong te
signaleren?

4
2
0
Nee

Ja, door eigen Ja, door het
ervaringen.
OVM.

Lkr. 1

Lkr. 2

Ja, door het Ja, door Cito.
SiDi 3.

Lkr. 3

Lkr. 4

Ja, door
Fontys
module
BG02.

Lkr. 5

Ja, door
Fontys
module
BG05.
Lkr. 6

Figuur 4.2d

Alle leerkrachten gaven aan dat zij op de hoogte zijn van de kenmerken van een
kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong (figuur 4.2e). Daarnaast gaven de
leerkrachten die de master SEN niet volgen aan dat zij meer willen leren over de

Ben jij op de hoogte van de
kenmerken van kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong?

Aantal keer genoemd

Aantal keer genoemd

kenmerken van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (figuur 4.2f).

6
4
2
0
Nee
Lkr. 1

Lkr. 2

Wil jij meer te weten komen over de
kenmerken van kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong?
6
4
2
0

Ja
Lkr. 3

Lkr. 4

Lkr. 5

Lkr. 1

Lkr. 6

Figuur 4.2e

Nee
Lkr. 2 Lkr. 3

Lkr. 4

Ja
Lkr. 5

Lkr. 6

Figuur 4.2f

de mening van de ouders. Zij gaven aan dat ouders hun kind het beste kennen.
Allen antwoordden tevens dat zij eenduidige afspraken in het team willen over
signalering en begeleiding en ook een eenduidige definitie voor de school waaruit
blijkt wie de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong is (figuur 4.2g).
Wat ik nog mis om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te
signaleren:
Eenduidige afspraken over signalering/ begeleiding.
Eenduidige definitie, wie behoren tot de doelgroep?
Uitdagend materiaal, o.i.d.
Structureel overleg in het team over deze ll.
Tips om met reguliere materialen ll. uit te dagen.
Centrale plek voor verrijkingsmaterialen.
Een signaleringsinstrument.
0
Lkr. 1

Lkr. 2

Lkr. 3

1

2
3
4
Aantal keer genoemd
Lkr. 4
Lkr. 5

Figuur 4.2g
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Alle leerkrachten vonden het belangrijk dat er bij het signaleren wordt gevraagd naar
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Tot slot plaatsten drie leerkrachten nog een aanvullende opmerking over (hun
ervaringen met) kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (bijlage 5b). Leerkracht 1
gaf aan dat de kleuter zich eerst veilig moet voelen voordat er specifiek gesignaleerd
gaat worden. Leerkracht 3 gaf aan dat haar hoogbegaafde zoon heel anders denkt
en leerkracht 4 vroeg zich af wanneer de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong

Hoofdstuk: Hoofdstuk 4

Data analyse en resultaten.

eventueel gaat onderpresteren.
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4.3

Deelvraag 3: Kan de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong worden

gesignaleerd met het Ontwikkelingsvolgmodel en het huidige overdrachts- en
entreeformulier?

4.3.1 Inleiding
Voor de case study heeft de onderzoeker 7 leerlingen uitgekozen die juist wel of niet
door ouders in het entreeformulier of door leerkrachten in de voorgelegde vragenlijst
(deelvraag 2) genomineerd zijn als mogelijke kleuter met een
ontwikkelingsvoorsprong (figuur 4.3a).
geboortedatum groep
N1
22-03-2007
1
N2
01-05-2007
1
N3
22-08-2007
1
N4
29-04-2007
1
N5
25-06-2007
1
N6
04-11-2007
1
N7
26-10-2006
2
Figuur 4.3a Selectie case study

jongen/
meisje
M
J
M
J
M
M
J

kinderdagverblijf
KW
KW

peuterspeelzaal

A
A
BB
A
KW

nominatie
ouders
ja/nee
ja/nee
nee
ja
ja/nee
ja
nee

nominatie
leerkracht
ja
ja
nee
ja
nee
nee
ja

4.3.2 Het Ontwikkelingsvolgmodel
Dit kindvolgsysteem is gebaseerd op observaties door de leerkracht in dagelijkse
situaties. Het OVM biedt bij het tabblad ‘Overzichten’ de mogelijkheid om een

ontwikkelingsniveau van de leerling:


Ontwikkelingsniveau 100

= ontwikkeling is conform leeftijd.



Ontwikkelingsniveau 100-115

= voorsprong van 0-6 maanden.



Ontwikkelingsniveau 116-125

= voorsprong van 6-12 maanden.



Ontwikkelingsniveau >125

= voorsprong van > 12 maanden.

Data analyse en resultaten.

groepsoverzicht per ontwikkelingslijn te maken. De leerkracht ziet dan ook het

Er is beoordeeld op welke ontwikkelingslijnen sprake is van een ontwikkelingsniveau

N2 een voorsprong hebben op een aantal intellectuele gebieden. N4 heeft een
voorsprong op zeker 11 gebieden. Wat tevens opviel is dat de leerkracht in de
ontwikkeling van N6 geen voorsprongen ziet, deze leerling werd dan ook niet
genomineerd door de leerkracht in de voorgelegde vragenlijst. De leerkracht van N7
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van >120. Deze resultaten zijn opgenomen in figuur 4.3b. Daarbij valt op dat N1 en
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gaf in de voorgelegde vragenlijst wel aan dat N7 een voorsprong heeft, echter is dat
niet terug te zien in het ontwikkelingsniveau van de leerling.
Ontwikkelingsniveau

Ontwikkelingslijnen OVM

N1

N2

N3

N4

auditieve waarneming

125

ontluikende geletterdheid / lezen

138

121

123

bewerkingen van basisvaardigheden (getallen
en getalrelaties)

138

140

167

N5

N6

N7

128

omgang met afspraken, regels en materialen

147

133

120

taakgericht gedrag

120

125

160

relatie met volwassenen

121

expressieve ontwikkeling, vormgeving

128

visuele waarneming

126

taalinhoud (woordenschat, semantiek,
taalbegrip)

128

taalgebruik

128

tijdsoriëntatie

123

129

124

Nominatie leerkracht in vragenlijst

ja

ja

nee

ja

nee

nee

ja

Nominatie door ouders in entreeformulier

j/n

j/n

nee

ja

j/n

ja

nee

Figuur 4.3b Ontwikkelingsniveau uit het Ontwikkelingsvolgmodel.

4.3.3 Het entreeformulier
Vervolgens heeft de onderzoeker zich gericht op de eigenschappen die door ouders
werden genoemd in het intakegesprek en vermeld stonden op het entreeformulier. In

ouders aangaven dat hun kind gevoelig of snel angstig is. Ook perfectionisme en
gefrustreerd zijn werd door veel ouders genoemd. In het entreeformulier werd één
keer specifiek aan de ouders de vraag gesteld: ‘Als u kijkt naar de ontwikkeling van
uw kind, kunt u dan spreken van een versnelde, normale of vertraagde ontwikkeling?’
Als ouders aangaven dat er sprake is van een versnelde ontwikkeling, konden zij
kiezen uit tien kenmerken (figuur 4.3c).
□ Leren praten

Data analyse en resultaten.

figuur 4.3d is dit per leerling aangekruist. Hieruit kwam naar voren dat de meeste

□ Woordenschat
□ Omgaan met letters en lezen
□ Geheugen
□ Rollen, kruipen, lopen, fietsen, klimmen
□ Spelen / omgaan met andere kinderen
□ Omgaan met speelgoed
□ Knutselen, tekenen, schilderen
□ Puzzelen

Figuur 4.3c Kenmerken in huidig entreeformulier
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□ Omgaan met hoeveelheden en getallen
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Wanneer ouders aangaven dat er geen sprake is van een versnelde ontwikkeling,
kreeg de school verder geen informatie over deze kenmerken. In het entreeformulier
werden namelijk geen specifieke vragen gesteld over de rekenkundige ontwikkeling,
de woordenschat, het geheugen, de werkhouding en het ruimtelijk inzicht.

heeft imaginaire friends, denkt voor de ander,
school viel tegen, dwangmatige handelingen.
Nominatie door ouders in entreeformulier
Nominatie leerkracht in vragenlijst
Figuur 4.3d Eigenschappen entreeformulier

N6
x
x
x
x
x
x

N7
x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
j/n
ja

j/n
ja

nee
nee

ja
ja

j/n
nee

ja
nee

nee
ja

4.3.4 Het overdrachtsformulier

Data analyse en resultaten.

Eigenschappen door ouders genoemd in het entreeformulier
N1
N2
N3
N4
N5
is gevoelig of snel angstig
x
x
x
x
perfectionistisch / gefrustreerd
x
x
x
x
snel leren praten / kan goede zinnen maken
x
x
x
x
heeft een grote woordenschat
x
x
x
x
heeft een goed geheugen
x
x
x
is nieuwsgierig, vraagt naar het ‘waarom’
x
x
heeft interesse voor lezen
x
x
x
heeft letterherkenning / interesse voor letters
x
x
x
kan omgaan met hoeveelheden en getallen
x
x
heeft getalherkenning
t/m 10
kan de telrij opzeggen
t/m 50
kan puzzelen
t/m 100
x
kan verbanden leggen
x
heeft doorzettingsvermogen
x
is geconcentreerd met iets bezig
x
wil autonoom handelen / eigen wil
x
x
kan goed spelen / omgaan met andere (oudere)
x
kinderen
heeft brede interesse / specifieke interesse
x
tekent beter dan leeftijdsgenootjes
x
x
is creatief
x
x
bijzonderheden qua motorische ontwikkeling
x
x
telt tot 10 in het Nederlands, Engels en Pools
x
v.a. 3 jaar behoefte aan uitdaging, ging
x
dwarsliggen

Tot slot heeft de onderzoeker zich gericht op de eigenschappen die door
dit is weergegeven in figuur 4.3e. Wat opviel is dat alle PM’s konden vermelden of
het kind contact heeft met andere kinderen en met de leidster. Informatie over het
welbevinden, het herkennen van kleuren en vormen en het zelfstandig/zelfredzaam
gedrag werden ook vermeld. De meeste PM’s gaven ook aan of de peuter
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nieuwsgierig is, fantasie of een goede woordenschat heeft. Uit de
overdrachtsformulieren bleek dat er weinig en soms helemaal niets werd vermeld
over het voorbereidend rekenen, puzzelen, taakgerichtheid, doorzettingsvermogen
en overige intellectuele vaardigheden.
Eigenschappen door pedagogisch medewerkers genoemd in het overdrachtsformulier
N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

heeft contact/speelt met andere kinderen

+

+

+

±

+

+

+

heeft contact met leidster

+

+

+

+

+

+

houdt zich aan afspraken / regels

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

weinig zelfvertrouwen (faalangstig)
herkent/benoemt de kleuren en vormen

+
+

+

heeft inzicht in begrippen (grootte, kleur, dikte)

+

heeft inzicht in plaatsbepalende begrippen

+

heeft interesse in boekjes/boekjes ‘lezen’

+

heeft interesse in (het schrijven van) letters

+

+
+

kan gericht werken

+

kan goede zinnen maken

+

heeft een goede woordenschat

+

+
+

+

goed geheugen, kan verhaal snel navertellen
+
+

wil graag ontdekken, is nieuwsgierig
betrokken wanneer het ligt bij zijn/haar interesse of
belangstelling
heeft snel behoefte aan wat anders

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

speelt fantasiespel/rollenspel
kan gefrustreerd/boos/verdrietig zijn als hij/zij niet zijn
zin krijgt of als het niet lukt
moeite met veranderingen/gevoelig
loop qua sociale ontwikkeling voor, goed
inlevingsvermogen/rechtvaardigheidsgevoel
heeft interesse voor bouwen/ruimtelijk inzicht

+

telt tot 10 in het Nederlands, Engels en Pools

+

was een ‘kontschuiver’

+

Nominatie leidsters peuterspeelzaal

+

+
+

heeft een eigen wil

+

+

kan puzzelen

ontwikkelt zelfstandig/zelfredzaam gedrag

±

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

nvt

nvt

A

A

+

nvt

A

Figuur 4.3e Eigenschappen overdrachtsformulier

nvt

Data analyse en resultaten.

welbevinden (veilig voelen, zelfvertrouwen)

Door de gegevens uit het Ontwikkelingsvolgmodel, het entreeformulier en het
overdrachtsformulier met elkaar te vergelijken bleek dat N1, N2 en N5 een
voorsprong hebben op een aantal intellectuele gebieden. N3 blijkt geen versnelde
ontwikkeling te laten zien. Bij N4 is er duidelijk sprake van een
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ontwikkelingsvoorsprong. De leerkracht en ouders van N6 verschillen van mening en
bij N7 waren er ook tegenstrijdigheden. Uit het Ontwikkelingsvolgmodel bleek
namelijk dat er bij N7 geen sprake is van een versnelde ontwikkeling, de leerkracht
gaf echter in de vragenlijst (deelvraag 2) wel aan dat de leerling mogelijk een
ontwikkelingsvoorsprong heeft (figuur 4.3f).
N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

aantal ontwikkelingslijnen niveau >120

3

4

2

11

2

0

0

aantal eigenschappen in entreeformulier

16

8

3

13

9

14

5

aantal eigenschappen in overdrachtsformulier

10

11

10

15

13

14

8

Nominatie leerkracht in vragenlijst

ja

ja

nee

ja

nee

nee

ja

Nominatie door ouders in entreeformulier

j/n

j/n

nee

ja

j/n

ja

nee

Nominatie pedagogisch medewerkers

nvt

nvt

A

A

nvt

A

nvt
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Data analyse en resultaten.

Figuur 4.3f Resultaten case study

Marinda Mol – Master SEN Gespecialiseerde Leraar – juni 2012

40

4.4

Deelvraag 4: Met welke andere instrumenten kan een

ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters worden gesignaleerd?
4.4.1 De Kijkwijzer Hoogbegaafdheid bij het Ontwikkelingsvolgmodel
Jansen, Holkenborg & Memelink ontwikkelden samen de Kijkwijzer Hoogbegaafdheid
(2011) die in combinatie met het OVM kan worden gebruikt, zodat er sprake is van
verfijnde signalering en beeldvorming. De Kijkwijzer (bijlage 3) is nog niet officieel
uitgegeven, het is geschreven met het jonge kind (groep 1 t/m 4) in het achterhoofd.
Zij schreven dat een vroegtijdige onderkenning door ouders, de voorschoolse
instellingen en de school van groot belang is voor de ontwikkeling en het
welbevinden van hoogbegaafde kinderen. In de Kijkwijzer worden drie subgroepen
hoogbegaafde kinderen onderscheiden:


Balans: hoogbegaafde kinderen met een evenwichtige cognitieve, sociale en
emotionele ontwikkeling.



Onderpresteerders: kinderen die niet op hun niveau functioneren, maar wel
daarvoor de capaciteiten hebben.



Bovenpresteerders: kinderen die bovenpresteren.

De Kijkwijzer kan worden ingevuld door de leerkracht en/of samen met de ouders
wanneer er discrepantie te zien is bij het OVM-overzicht, als er kenmerken van een

opvalt of wanneer de leerkracht handvatten nodig heeft voor het verdere aanbod. De
Kijkwijzer start met het kopje van de ontwikkelingslijn, bijvoorbeeld zelfredzaamheid.
Vervolgens staan er horizontaal drie stellingen. Er wordt aangekruist wat bij de
leerling van toepassing is. Er zit geen ‘scoringsformulier’ bij, nadat de Kijkwijzer is
ingevuld wordt deze geanalyseerd door een kwalitatieve beschrijving van het gedrag.

Data analyse en resultaten.

ontwikkelingsvoorsprong te zien zijn bij de intake, wanneer een leerling qua gedrag

4.4.2 Vergelijking instrumenten voor signalering en diagnosticering

In dit onderzoek zijn twee instrumenten voor signalering en diagnosticering van
intelligente en (hoog)begaafde kinderen met elkaar vergeleken; het Digitaal
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) en het SiDi 3 (figuur 4.4).
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Digitaal handelingsprotol
hoogbegaafdheid

SiDi 3
Auteurs

De Bruin-de Boer, A. & Kuipers, J.

Jaar uitgifte 2010

Van Gerven, E. & Drent, S.
2011

Uitgever

Drachten: Eduforce
Assen: Van Gorcum
eenmalige aanschafkosten van € 159,95 eenmalige aanschafkosten van € 150,00
voor boek, spiraalband, ca. 82 pagina's + + € 10,00 licentiekosten per maand.
Kosten
cd-rom.
leerkrachten basisonderwijs, intern
leerkrachten basisonderwijs, intern
Gebruikers
begeleiders en schoolbegeleiders.
begeleiders en schoolbegeleiders.
voor signalering en diagnosticering van
voor signalering en diagnosticering van
intelligente en (hoog)begaafde kinderen intelligente en (hoog)begaafde kinderen
Doelgroep
(groep 1-8) in het primair basisonderwijs. (groep 1-8) in het primair basisonderwijs.
Figuur 4.4 Vergelijking SiDi 3 en Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid

Uit de vergelijking is gebleken dat het SiDi 3 in de signaleringsfase gebruik maakt
van een lijst bij aanmelding die voor alle leerlingen samen met de ouders in een
intakegesprek wordt ingevuld. Wanneer er < 8 signalen worden waargenomen is er
geen sprake van een (brede) ontwikkelingsvoorsprong (bijlage 4b).

Het DHH heeft geen vragenlijst bij aanmelding die samen met de ouders wordt

leerlingen wordt ingevuld. Wanneer uit de quickscan blijkt dat er geen indicatoren zijn
die mogelijk wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong geeft het programma
automatisch aan dat je kunt stoppen. Bij een beperkt aantal indicatoren, gaat de
gebruiker naar module 1: signalering. In deze module worden ouders wel bij het
onderzoek betrokken, thuis kunnen zij digitaal een signaleringsvragenlijst invullen
(bijlage 4a).

Data analyse en resultaten.

ingevuld. Het DHH heeft wel een quickscan, die door de groepsleerkracht voor alle

Mede auteur van het DHH, Van Gerven, heeft in haar boek Slim beleid (2008) wel

In bijlage 7a staat een overzicht van de vragen die volgens de auteurs van deze drie
bronnen aan ouders moeten worden gesteld zodat kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong kunnen worden gesignaleerd.
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4.5

Deelvraag 5: Welke aanbevelingen worden zowel wenselijk als haalbaar

ervaren door de pedagogisch medewerkers en leerkrachten?
De onderzoeker heeft dit onderzoek afgerond met een presentatie aan zes
respondenten en twaalf andere belangstellenden. Uit de vragenlijsten (bijlage 5b en
6b) bleek dat de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers meer te weten wilden
komen over de eigenschappen van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De
onderzoeker is haar presentatie dan ook begonnen met een presentatie van deze
eigenschappen en heeft de belangstellenden het artikel Peuters op school?! (Van
Gerven, 2008) meegegeven. Vervolgens heeft de onderzoeker haar bevindingen uit
de case study en de volgende drie aanbevelingen gepresenteerd:

1. De peuter die instroomt op de basisschool krijgt bij de overdracht tussen de
peuterspeelzaal en de school een I t/m V-score (figuur 4.5a). Hieruit kan
worden opgemaakt of er sprake is van een vertraagde, normale of versnelde
ontwikkeling en kan hij meteen de juiste begeleiding krijgen.

2. Het is belangrijk dat het overdrachts- en entreeformulier dezelfde vragen
bevatten die mogelijk wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong, dan is de
groepsleerkracht niet meer afhankelijk van wat één iemand wel of niet heeft
beschreven. Wanneer er sprake is van een vijfpuntsschaal; minder – iets
minder – evenveel – iets meer – meer, kan het wanneer het kind hoog scoort
op de *-vragen (bijlage 7b) wijzen op een kleuter die qua competentieniveau

Data analyse en resultaten.

Niveau I
ver boven het gemiddelde: ontwikkelingsniveau ver boven leeftijd
Niveau II boven het gemiddelde: ontwikkelingsniveau boven leeftijd
Niveau III gemiddelde groep: ontwikkelingsniveau volgens leeftijd
Niveau IV zwakkere groep: ontwikkelingsniveau beneden leeftijd
Niveau V zwakste groep: ontwikkelingsniveau ver beneden leeftijd
*
aandachtspunt is gedrag, maar niet echt zorgelijk.
**
problemen in het gedrag, bijzondere gedragsontwikkeling.
Figuur 4.5a Scores overdracht peuterspeelzaal – basisschool

afwijkt van het leeftijdsgemiddelde en mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong

3. Het Ontwikkelingsvolgmodel moet worden gezien als een instrument om de
ontwikkeling van het jonge kind te volgen. De onderzoeker heeft de
leerkrachten geadviseerd om met elkaar in gesprek gaan over de wijze
waarop zij de ontwikkelingslijnen in het Ontwikkelingsvolgmodel inkleuren.
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Zes respondenten en drie belangstellenden hebben het reflectieformulier ingevuld
(bijlage 8b). Uit deze resultaten bleek dat hun kennis na deze presentatie is vergroot
en dat zowel de leerkrachten uit groep 1-2 (figuur 4.5b) en 3-8 (figuur 4.5c) vonden
dat de aanbevelingen met betrekking tot de vragen in het entree/overdrachtsformulier duidelijk van toegevoegde waarde zijn, de pedagogisch
medewerkers (figuur 4.5d) vonden dat enigszins.
Reflectie door 4 leerkrachten groep 1-2
Het onderzoek betreffende signalering is
zinvol.
Observaties en conclusies uit case study
van toegevoegde waarde
Aanbevelingen overdrachts-/entreeformulier
van toegevoegde waarde
Achtergrondinformatie helpt bij het invullen
Kennis is vergroot

Meer zicht op eigenschappen
0

nee, helemaal niet

nee, in mindere mate

1

2
Aantal respondenten

ja, enigszins

3

4

ja, duidelijk

Figuur 4.5b

Reflectie door 3 leerkrachten groep 3-8
Het onderzoek betreffende signalering is
zinvol.
Observaties en conclusies uit case study
van toegevoegde waarde
Aanbevelingen overdrachts-/entreeformulier
van toegevoegde waarde

Meer zicht op eigenschappen
0

n.v.t

nee, helemaal niet

nee, in mindere mate

1
2
Aantal respondenten

ja, enigszins

3

ja, duidelijk

Figuur 4.5c

Reflectie door 2 pedagogisch medewerkers
Het onderzoek betreffende signalering is
zinvol.
Observaties en conclusies uit case study
van toegevoegde waarde
Aanbevelingen overdrachts-/entreeformulier
van toegevoegde waarde
Achtergrondinformatie helpt bij het invullen

Kennis is vergroot
Meer zicht op eigenschappen
0

nee, helemaal niet

nee, in mindere mate

1
Aantal respondenten

ja, enigszins

ja, duidelijk
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Alle respondenten en belangstellenden wilden dat het entree-/overdrachtsformulier
wordt aangepast/aangevuld met die vragen die meer zicht kunnen geven op een
mogelijke ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters. Ook vonden zij unaniem dat er bij de
overdracht tussen de peuterspeelzaal en de basisschool gebruik moet worden

Hoofdstuk: Hoofdstuk 4

Data analyse en resultaten.

gemaakt van de I t/m V-scores.
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Hoofdstuk 5

Conclusies, consequenties en aanbevelingen

In dit hoofdstuk zal ik bekijken en analyseren wat de vragenlijsten, de case study, de
inhoudsanalyse en de presentatie van het onderzoek mij hebben opgeleverd. Ik zal
tot conclusies, consequenties en aanbevelingen komen die ik terugkoppel naar wat
in hoofdstuk 2 staat beschreven.
5.1

Conclusies

De kenmerken die bij de peuters/kleuters werden opgemerkt
Uit de vragenlijst die is ingevuld door de pedagogisch medewerkers (PM’s) en
leerkrachten bleek dat zij door activiteiten en het gedrag van de peuter/kleuter te
observeren hadden ontdekt dat er leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn.
De PM’s en leerkrachten gaven beiden aan dat het kind zichzelf heeft leren
lezen/rekenen/tellen en dat het een sterk geheugen heeft. De meeste PM’s gaven
aan dat het kind gevoelig is en specifieke interesses heeft. Een brede interesse, een
goede taalontwikkeling, een hoog ontwikkelingsniveau, initiatief nemen en
nieuwsgierigheid werden alleen door leerkrachten genoemd (figuur 5.1).
Welke kenmerken werden bij deze peuters/kleuters opgemerkt?

0

1

2

3

4

5

6

7

Totaal aantal keer genoemd door de 6 leerkrachten groep 1-2.
Totaal aantal keer genoemd door de 7 pedagogisch medewerkers.

Figuur 5.1 De kenmerken die bij de peuters/kleuters werden opgemerkt
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Hoge score kleutertoets(en).
Zichzelf lezen/rekenen/tellen geleerd.
Onafhankelijk.
Weinig aansluiting leeftijdsgenoten.
Sterk geheugen.
Gevoelig.
Specifieke interesse.
Denkt diep na.
Goede taalontwikkeling.
Rijke fantasie.
Anders.. kan 'vervelend' gedrag vertonen.
Hoog ontwikkelingsniveau.
Is betrokken, neem initiatief.
Sterke concentratie.
Onderzoekend, enz.
Kan vroeg samenspelen.
Kan logisch denken.
Brede interesse.
Nieuwsgierig.
Vindingrijk.
Toe aan intellectuele vaardigheden.
Vindt het 'saai'.
Oorspronkelijke humor.
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Kennis en behoefte aan ondersteuning bij pedagogisch medewerkers en
leerkrachten groep 1-2
De PM’s gaven aan nog niet om de hoogte te zijn van de kenmerken die wijzen op
een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong, de leerkrachten gaven aan van wel.
Uit de vragenlijst bleek dat leerkracht 6 de opleiding master SEN met drie modules
uit de leerroute specialist hoogbegaafdheid volgt en leerkracht 3 heeft een zoon
waarbij hoogbegaafdheid is vastgesteld.
Wat opviel is dat PM’s en leerkrachten wel aangaven dat zij meer te weten wilden
komen over deze kenmerken. Hierdoor kunnen zij eerder tot een vroegtijdige
herkenning van een ontwikkelingsvoorsprong komen en passende begeleiding
bieden. Door de leerling cognitieve uitdaging te bieden kan volgens Koenders (Van
Gerven, 2008) ook worden voorkomen dat er lichamelijke of emotionele- en
gedragsmatige problemen optreden.
Een ‘protocol’ in de school betreffende signalering, diagnosticering en begeleiding
werd door de leerkrachten als zeer belangrijk genoemd. Tips voor het invullen van
het overdrachtsformulier werden door de PM’s als zinvol ervaren.

Vroeg Voorschoolse Educatie over het algemeen veel informatie werd gegeven over:
het welbevinden, de sociale- en motorische vaardigheden, de taalontwikkeling en het
speelgedrag/spelactiviteiten van de peuter. Het viel de onderzoeker op dat er weinig
tot niets werd gezegd over interesses van het kind en de intellectuele vaardigheden
als: ‘lezen’, letterherkenning, schrijven, getalbegrip, tellen. Ook niet over de visueelruimtelijke ontwikkeling zoals het nabouwen en puzzelen. Terwijl volgens De Bruinde Boer & Kuipers (2010) menig kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong zichzelf
heeft leren lezen, rekenen en/of tellen. Uit figuur 4.2b bleek ook dat het
overdrachtsformulier door de leerkrachten niet werd gezien als bron waaruit kan
worden opgemaakt dat de kleuters een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong heeft.
Het entreeformulier
Uit de theoretische onderbouwing is gebleken dat hoogbegaafdheid naar veel meer
verwijst dan alleen een hoge intelligentie, motivatie en creativiteit. Heller (1992; 2000)
onderscheidt in zijn Multifactorenmodel ook niet-cognitieve persoonskenmerken en
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Het overdrachtsformulier
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volgens Van Gerven (2009) loopt het kind veelal voor ten aanzien van de reken- en
taalvaardigheden. In het entreeformulier werden echter geen specifieke vragen
gesteld over de reken/wiskunde ontwikkeling, de woordenschat, het geheugen, de
werkhouding en het ruimtelijk inzicht, alleen als ouders aangaven dat er sprake was
van een versnelde ontwikkeling, konden zij kiezen uit tien kenmerken (figuur 4.3c).
Het Ontwikkelingsvolmodel
Het Ontwikkelingsvolgmodel en de ouders werden door de leerkrachten wel
genoemd als bron. Echter is uit dit onderzoek gebleken dat het ontwikkelingsniveau
van de leerling in het Ontwikkelingsvolmodel, niet altijd laat zien of er sprake is van
een ontwikkelingsvoorsprong. Dit komt overeen met wat het Seminarium voor
Orthopedagogiek (2008) aangeeft, dat het niveau is gebaseerd op observaties door
de leerkracht in dagelijkse situaties. Er zijn leerkrachten die zich laten beïnvloeden
door de leeftijdsbalk bij de ontwikkelingslijnen en wat voorzichtig zijn bij het inkleuren.
Overdracht peuterspeelzaal - basisschool
In de mondelinge overdracht tussen de peuterspeelzaal en basisschool kreeg de
peuter een A-score wanneer er sprake was van een normaal ontwikkelingsniveau en

ontwikkeling en/of ‘gedragsproblemen’ aanwezig waren. Uit de scores kon niet
worden opgemaakt of er sprake was van een versnelde ontwikkeling.
SiDi 3
Het SiDi 3 is een gestructureerd protocol voor signalering en diagnosticering van
intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) (De
Bruin-de Boer & Kuipers, 2010). Uit de inhoudsanalyse is gebleken dat de
handleiding van het protocol veel informatie gaf over kenmerken van kleuters met
een ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafde kinderen. In deze handleiding en op
de cd-rom stonden o.a. lijsten voor (groeps)signalering, diagnostiek, versnellers en
onderpresteerders. Gebruikers kunnen de lijsten zelf aanpassen en de papieren of
digitale versie invullen voor kleuters of leerlingen in groep 3 t/m 8. In de digitale
versie worden de resultaten automatisch weergegeven en deze kunnen worden
opgeslagen in het eigen leerlingvolgsysteem.
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er geen specifieke problemen en/of eigenschappen aanwezig waren. Een B of C-
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Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH)
Het DHH is een interactief instrument dat de leerkracht/intern begeleider ondersteunt
bij de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen (Drent & Van Gerven, 2011). Het
DHH heeft een duidelijke handleiding die te downloaden is. Uit de inhoudsanalyse is
gebleken dat het webbased computerprogramma ook ondersteuning biedt door bij
elke module een instructiebalk, achtergrondinformatie over bepaalde aspecten en
een toelichting op de vraag die gesteld wordt, te geven. In dit programma zijn de vier
fasen van leerlingbegeleiding opgenomen in de modules: signalering, diagnostiek,
leerlingbegeleiding en evaluatie. Zowel in de fase voor signalering als voor
diagnostiek speelt de informatie van ouders een belangrijke rol. Zonder deze inbreng
kunnen de gebruikers het programma geen conclusies laten genereren. Ouders
kunnen de signaleringslijst en vragenlijst diagnostiek online of op papier invullen. Er
kunnen geen vragen onbeantwoord blijven, anders kan het programma geen richtlijn
voor interpretatie van de gegevens geven. Bij de papieren versie ontbreekt wel de
instructie en de toelichting per vraag. Het protocol biedt de mogelijkheid om grafieken
en resultaten van de vragenlijsten/begeleiding visueel in kaart te brengen en te

Consequenties & aanbevelingen

Inleiding
Tijdens de 8e Exellentieconferentie 'Aan de slag met cognitief talent', gaf de directeur
van basisschool Het Talent uitleg over hun voortgangslijst (2010). In deze
voortgangslijst komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan de orde en daarbij
wordt een aantal kenmerken beschreven. De pedagogisch medewerker van de
Vroeg Voorschoolse Educatie en/of gastouder, de ouders en de mentor (leerkracht)
scoren de kenmerken van het kind in vergelijking met leeftijdsgenoten. Deze
voortgangslijsten bevatten dezelfde vragen en worden in het intakegesprek met de
ouders besproken. Deze werkwijze heeft de onderzoeker geïnspireerd, omdat het op
deze manier mogelijk is om antwoorden te vergelijken. Uit onderzoek van Het Talent
blijkt dat ouders vaak een beter inzicht hebben op de cognitieve vaardigheden dan
de mentor. De mentor heeft meer zicht op de sociale en emotionele vaardigheden
van het kind in een groep met andere kinderen.
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Kennis en behoefte aan ondersteuning
Diegene die het intakegesprek met ouders voert moet kennis hebben van de
persoonskenmerken en leereigenschappen van kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong. Dit komt overeen met wat Drent & Van Gerven (2009)
aangeven, dat de eerste fase in het traject van signalering het moment is waarop de
‘expert’ signalen opvangt die het gevolg zijn van mogelijke hoogbegaafdheid.

De PM’s van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van groep 1-2 worden door de
onderzoeker uitgenodigd voor de presentatie van dit onderzoek. In deze presentatie
worden de kenmerken van de leerling met een ontwikkelingsvoorsprong
gepresenteerd en de onderzoeker zal hen voorzien van een artikel over deze
leerling. Dit komt overeen met wat Van Gerven (2008) aangeeft, dat de begeleider
van het kind beschikt over theoretisch kennis ten aanzien van het begrip
hoogbegaafdheid om hoogbegaafde leerlingen in de klas te signaleren en te
begeleiden.

Daarnaast raadt de onderzoeker de onderzoekschool aan om in haar beleidsplan op

betrokkenen duidelijk zijn welke stappen er gezet worden en wordt er op dezelfde
wijze naar kleuters gekeken.

Het overdrachts- en entreeformulier
Het is belangrijk dat het overdrachts- en entreeformulier vragen bevatten die kunnen
wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. Wanneer er sprake is van een
vijfpuntsschaal; minder – iets minder – evenveel – iets meer – meer, kan het
wanneer het kind hoog scoort op de *-vragen (bijlage 7b) wijzen op een leerling die
qua competentieniveau afwijkt van het leeftijdsgemiddelde en mogelijk een
ontwikkelingsvoorsprong heeft.
Wanneer het overdrachts- en het entreeformulier tevens dezelfde vragen bevatten, is
de groepsleerkracht niet meer afhankelijk van wat één iemand wel of niet heeft
beschreven. De onderzoeker heeft deze aanbevelingen verwerkt in een nieuw
overdrachts- en entreeformulier (bijlage 9b en 10b).
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Het Ontwikkelingsvolmodel
Het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) moet gezien worden als een instrument om de
ontwikkeling van het jonge kind te volgen. In juli 2012 wordt op de onderzoekschool
de vernieuwde versie van het OVM in gebruik genomen. In deze versie is geen
leeftijdsbalk opgenomen, alleen de fasen behorende bij de ontwikkelingslijn. De
leerkracht wordt gedwongen om naar de vaardigheden/fasen te kijken en kan niet
meer worden beïnvloedt door de leeftijd van de leerling.
Wanneer blijkt dat er in het OVM-overzicht een discrepantie te zien is en/of wanneer
er sprake is van een handelingsverlegenheid adviseert de onderzoeker om De
Kijkwijzer Hoogbegaafdheid in te vullen, eventueel samen met de ouders (Jansen,
Holkenborg, & Memelink, 2011).
Overdracht peuterspeelzaal - basisschool
De peuter die instroomt op de basisschool krijgt bij de overdracht tussen de
peuterspeelzaal en de school een I t/m V-score (figuur 5.2). Hieruit kan worden
opgemaakt of er sprake is van een vertraagde, normale of versnelde ontwikkeling en

Niveau I
Niveau II
Niveau III
Niveau IV
Niveau V
*
**
Figuur 5.2

ver boven het gemiddelde: ontwikkelingsniveau ver boven leeftijd
boven het gemiddelde: ontwikkelingsniveau boven leeftijd
gemiddelde groep: ontwikkelingsniveau volgens leeftijd
zwakkere groep: ontwikkelingsniveau beneden leeftijd
zwakste groep: ontwikkelingsniveau ver beneden leeftijd
aandachtspunt is gedrag, maar niet echt zorgelijk.
problemen in het gedrag, bijzondere gedragsontwikkeling.
Scores overdracht peuterspeelzaal – basisschool.

SiDi 3 & DHH
In paragraaf 5.1 en bijlage 4a en 4b is beschreven hoe de fase van signalering in
beide protocollen verloopt. Nu is het aan het team van de onderzoekschool om te
kiezen voor het instrument dat het beste past bij hun visie.

Conclusies, consequenties en aanbevelingen

kan hij meteen de juiste begeleiding krijgen.

bepalen welke lijsten er gebruikt en/of aangepast worden. Wanneer zij willen dat
vragen onbeantwoord kunnen blijven en gebruik willen maken van de signaleringslijst
onderpresteerders, beveelt de onderzoeker het SiDi 3 aan om in de eigen
schoolsituatie tot een professioneel signalerings- en diagnosebeleid te komen. Het
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SiDi 3 heeft tevens als voordeel dat het éénmalig wordt aangeschaft voor 160 euro
(De Bruin-de Boer & Kuipers, 2010).
Het DHH biedt de gebruikers en ouders veel ondersteuning bij het invullen van de
vragenlijsten. Het programma kan automatisch conclusies genereren en richtlijnen
geven voor interpretatie als alle vragen beantwoord zijn (Drent & Van Gerven, 2011).
Indien gebruikers op de onderzoekschool bovenstaande kenmerken belangrijk
vinden, beveelt de onderzoeker het DHH aan. Kiezen voor het DHH betekent wel dat
lijsten niet aangepast kunnen worden en bepaalde stappen en vragen niet kunnen
worden overgeslagen.
Tot slot
Op 11 mei 2012, heeft de onderzoeker bovenstaande consequenties en
aanbevelingen gepresenteerd aan het team van de onderzoekschool, de
respondenten en andere belangstellenden. Uit de voorgelegde reflectieformulieren

Hoofdstuk:

kan worden geconcludeerd dat de aanbevelingen haalbaar zijn.
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Hoofdstuk 6

Evaluatie onderzoek

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek geëvalueerd. Er wordt gereflecteerd op het
onderzoek, op het eigen leerproces en op de opbrengsten van het onderzoek.
6.1

Reflectie op het onderzoek

Het doel van dit onderzoek was onderzoeken op welke wijze de huidige vorm van
signaleren kan worden verbeterd, zodat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
eerder passende begeleiding kan worden geboden.
Ik ben gestart met het lezen van literatuur over dit onderzoeksonderwerp. De
aangereikte en aanbevolen literatuur, in de modules BG02 Theoretische kennis
begaafdheid en BG05 Leerstof gerelateerde interventies hoogbegaafden, bleek vaak
geschreven door Eleonoor van Gerven. In haar praktijk Slim! Educatief adviseert en
begeleidt zij scholen op het gebied van hoogbegaafdheid en zij ontwikkelde o.a. voor
Fontys/OSO de eerste master SEN leerroute Specialist Begaafdheid. Dat is de reden
dat er in dit onderzoek veel naar deze auteur is verwezen. Daarnaast heeft de
informatie over onderwijs, (hoog)begaafdheid en excellentie op de website van
Stichting Leerplanontwikkeling (2011) mij ook veel informatie geboden over hoe
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd.

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag heb ik vervolgens deelvragen

peuterspeelzaal en leerkrachten van groep 1-2 hadden over leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong en aan welke ondersteuning zij behoefte hadden. Met een
vragenlijst heb ik de huidige situatie, de opvattingen en handelingsverlegenheid van
deze betrokkenen in kaart kunnen brengen. Het feit dat alle zeven pedagogisch
medewerkers en alle zes leerkrachten wilden meewerken aan dit onderzoek is heel

Evaluatie onderzoek

geformuleerd. Ik wilde weten welke kennis pedagogisch medewerkers van de

belangrijk geweest. Zij zijn degenen die dagelijks werken met de leerlingen uit de
doelgroep en hebben het Ontwikkelingsvolgmodel en het overdrachtsformulier

geanalyseerd, omdat ik wilde onderzoeken of de kleuter met een
ontwikkelingsvoorsprong met deze middelen kan worden gesignaleerd. Ik vond het
lastig om de kwalitatieve gegevens uit deze bronnen compact op papier te krijgen.
Sonja Borgsteede schreef in haar reflectie op mijn module opdracht: ‘jouw enige
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valkuil is denk ik dat je alles interessant vindt, alles wilt absorberen, toepassen en
vastleggen’. Door de feedback van mijn begeleiders, andere studenten en critical
friends en door mijzelf steeds opnieuw af te vragen of ik met de methode en
informatie antwoord kreeg op mijn deelvraag, is het mij toch gelukt. Schouws zei
tijdens een intervisiebijeenkomst: ‘kill your darlings!’ Dat is in dit onderzoek meerdere
malen gebeurd. Voor deelvraag 4 heb ik o.a. contact gezocht met Dhr. Memelink en
hem de vraag voorgelegd: ‘welke signalen uit het Ontwikkelingsvolgmodel kunnen
mogelijk wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong?’ Samen met Jansen heeft hij De
Kijkwijzer Hoogbegaafdheid (Jansen, Holkenborg, & Memelink, 2011) gepresenteerd
op de onderzoekschool en achteraf had deze informatie beter gepast in de
theoretische onderbouwing van dit onderzoek. De bijbehorende deelvragen waren
achteraf dus niet allemaal geschikt. Het heeft er wel voor gezorgd dat dit een breed
praktijkonderzoek is geworden met veel nieuwe informatie.

De voortgangslijst van basisschool Het Talent (2010), die ik heb mogen ontvangen
tijdens de 8e Excellentieconferentie ‘Aan de slag met cognitief talent’ georganiseerd
door Stichting leerplanontwikkeling in Amersfoort, heeft mij uiteindelijk het laatste
zetje in de rug gegeven. Met de voortgangslijst heb ik ontdekt op welke wijze onze
huidige vorm van signaleren kan worden verbeterd, zodat kleuters met een

6.2

Reflectie op het eigen leerproces

Sinds 2002 ben ik werkzaam als leerkracht basisonderwijs, elke dag begeleid en
observeer ik leerlingen in de leeftijd van 4-6 jaar. Tot een paar jaar terug schreven wij
voornamelijk handelingsplannen voor de zwak presterende leerling. Er ging veel

Evaluatie onderzoek

ontwikkelingsvoorsprong eerder passende begeleiding kan worden geboden.

aandacht uit naar deze leerling en de gemiddelde leerling en niet specifiek naar de
hoogbegaafde leerling. Net als de Inspectie van Onderwijs (2011) vind ik dat alle
kinderen recht hebben op onderwijs dat is afgestemd op hun onderwijsbehoeften.
aankan. De uitspraak van Borgsteede (2010); ‘dat je met je hoofd boven het
maaiveld mag uitsteken!’ past goed bij mijn visie. Ouders (en mijn leerlingen) geven
vertrouwen aan mij, zij vertrouwen erop dat ik hun kind in een veilige en uitdagende
omgeving die kennis laat opdoen en die vaardigheden leer, waardoor hun kind zich

Marinda Mol – Master SEN Gespecialiseerde Leraar – juni 2012

Hoofdstuk: Hoofdstuk 6

Benutting van alle talenten vind ik belangrijk, dus ook van de leerling die (veel) meer

54

binnen de eigen mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen. Dit is tevens de visie van
de onderzoekschool (Schoolgids Bonifatius, 2011).

Omdat ik achter deze visie sta en vind dat ik als groepsleerkracht verantwoordelijk
ben voor mijn eigen professionalisering ben ik de opleiding master SEN, leerroute
Gespecialiseerde Leraar en de drie modules uit de leerroute Specialist Begaafdheid,
gaan volgen. Voor deze opleiding heb ik dit onderzoek gedaan. Ik wilde leren hoe ik
de leerling met een ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig kan signaleren, zodat hem
vervolgens passende begeleiding kan worden geboden en hij zijn talent optimaal kan
ontwikkelen. Volgens Staatsecretaris Dijksma (2008) kan zo voorkomen worden dat
de hoogbegaafde leerling gaat onderpresteren en kunnen problemen in latere
schooljaren uitblijven.
Met de kennis en inzichten die ik met de literatuurstudie en het uitvoeren van dit
onderzoek heb verkregen, kan ik de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong
signaleren. Het heeft mij beter laten inzien dat de rol van de leerkracht/pedagogisch
medewerker en een goede samenwerking met ouders essentieel is om deze kleuter
vroegtijdig te signaleren.
Dit brengt er toe dat ik anders ben gaan kijken naar de vaardigheden van
leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Ik vind dat zij kennis moeten hebben van

ontwikkelingsvoorsprong. Dit komt overeen met wat Drent & Van Gerven (2009)
aangeven, dat de eerste fase in het traject van signalering het moment is waarop de
‘expert’ signalen opvangt die mogelijk het gevolg zijn van hoogbegaafdheid.
Wanneer de leerkracht deze eigenschappen kan herkennen, kan hij mijns inziens de
leerling eerder helpen om zich optimaal te ontwikkelen. Dit vraagt tevens om een
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de persoonskenmerken en leereigenschappen van de leerling met een

systematische reflectie op het eigen denken en handelen. ‘Reflection-on-action’
(Schön, 1983) is belangrijk, omdat de leerling zich ontwikkelt in wisselwerking met
deze leerling, in deze klas, met deze klasgenoten nodig van mij als leerkracht?’
Tevens heb ik geleerd dat het belangrijk is om ouders en pedagogisch medewerkers
te betrekken bij de vroegtijdige signalering en de ontwikkeling van het kind, zij weten
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namelijk veel over het kind. Het model van Renzulli & Mönks (1985) (Stichting
leerplanontwikkeling, 2012) bevestigt dit. Het laat zien dat de omgevingsfactoren
(school, gezin, ‘peers’) mede bepalen of hoogbegaafdheid tot uiting komt. Dit heeft er
toe geleid dat ik de onderzoekschool aanbeveel om het overdrachts- en het
entreeformulier aan te passen zodat deze dezelfde vragen bevatten die kunnen
wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. Dan is de groepsleerkracht niet meer
afhankelijk van wat één iemand wel of niet heeft beschreven. Als er tevens sprake is
van een vijfpuntsschaal kan de kleuter die qua competentieniveau afwijkt van het
leeftijdsgemiddelde eerder worden gesignaleerd.
Tot slot wil ik vermelden dat ik volgens de leerstijlentest (Kolb, 2010) een beslisser
ben, ik ben gericht op resultaten. Mijn grondhouding is actief en ambitieus, ik neem
graag initiatieven en ben graag praktisch bezig en dat is tijdens dit onderzoek
gebleken. Ik heb mijn collega’s meerdere malen betrokken bij mijn onderzoek. De
consequenties en de aanbevelingen uit dit onderzoek heb ik gedeeld met de
respondenten uit dit onderzoek en andere belangstellenden. Ik heb aan hen
gepresenteerd welke kenmerken mogelijk kunnen wijzen op een leerling met een
ontwikkelingsvoorsprong (zie ook paragraaf 6.3). Eerder heb ik hen ook betrokken bij
de door mij georganiseerde bijeenkomst waarin de Kijkwijzer Hoogbegaafdheid
behorende bij het Ontwikkelingsvolgmodel (Jansen, Holkenborg, & Memelink, 2011)

Mijn deskundigheid is groter geworden en ik heb geleerd om eerst goed na te
denken en een duidelijk doel te formuleren. Dat heeft er toe geleid dat ik gegroeid
ben in mijn communicatiestijl. Voorheen kon ik heel impulsief reageren of was ik snel
geraakt. Nu voel ik mij rustiger en meer zelfverzekerd, ik kom beter uit mijn woorden,

Evaluatie onderzoek

werd gepresenteerd.

ik kan gerichter luisteren en beter doorvragen. Dit vind ik een grote leerpunten voor

6.3

Opbrengsten voor de school

Door de consequenties en de aanbevelingen uit dit onderzoek aan de leerkrachten
van groep 1-2, de pedagogisch medewerkers en andere belangstellenden te
presenteren, hebben zij onder andere geleerd wat de eigenschappen zijn van
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kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze kennisoverdracht werd door hen
als waardevol gezien. Zij gaven aan dat zij zonder deze kennis verkeerde
interpretaties hadden. Bij een leerling die bijvoorbeeld helemaal opging in het
onderwerp dinosaurussen, werd gedacht aan een stoornis. Nooit werd gedacht aan
een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong die een specifieke interesse heeft
(Van Gerven, 2009). Door observaties op de juiste wijze te interpreteren en door
ouders te betrekken bij de signalering, kunnen leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig worden gesignaleerd. De respondenten hebben
mij de bevestiging gegeven dat met mijn aanbevelingen onze huidige vorm van
signaleren wordt verbeterd.
Nu is het aan de onderzoekschool om komend schooljaar te beslissen of zij mijn
aanbevelingen betreffende een goede en gestructureerde intake, gaat gebruiken om
de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong, maar ook de kleuter met een normale
ontwikkeling of ontwikkelingsachterstand, vroegtijdig te signaleren.
Vervolgens kan de onderzoekschool op deze basis verder bouwen en onderzoeken
op welke wijze zij de leerling passende begeleiding gaat bieden zodat hij zich
optimaal kan ontwikkelen. In samenwerking met mijn directeur en intern begeleider
heb ik een plan geschreven om een stuurgroep Meeraanbod te starten. Als dit plan
wordt goedgekeurd, zal de stuurgroep de komende jaren onderzoeken op welke

meeraanbod moet meer zijn dan losse materialen die kunnen worden aangeboden
(koektrommeleffect). Deze maand ben ik benoemd tot leraar basisonderwijs LB met
als specialisme excellentie/hoogbegaafdheid. Vanuit deze functie zal ik een bijdrage
leveren betreffende signalering, diagnosticering en begeleiding van hoogbegaafde
leerlingen op onze school. Ik ga mijn kennis delen met collega’s en ik wil mij
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wijze ons uitgangspunt ‘eerst verrijken, dan versnellen’ vorm zal krijgen. Het

verdiepen in een structureel, afgewogen en op de doelgroep toegesneden lesstof.
Het blijkt dus dat er in het onderwijs continu wordt onderzocht, uitgevoerd en dat
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Bijlagen

1.

Hoge
intelligentie

(Hoog)begaafde leerlingen beschikken over hoge intellectuele capaciteiten.
Een hoge score op een intelligentietest (IQ > 130) of hoge prestaties op
andere test is hiervan een indicatie.

2.

Vroege
ontwikkeling

(Hoog)begaafde leerlingen zijn geestelijk vroegrijp en worden gekenmerkt
door een ontwikkelingsvoorsprong. Hebben interesses buiten de eigen
belevingswereld, hebben een groot aanpassings- en inlevingsvermogen
en sterke opvatting over relaties en vriendschap (trouw). Zij kunnen meestal
op vroege leeftijd al lezen, praten, schrijven en hebben een vroege
ontwikkeling van getalbegrip (letters/cijfers). Hierdoor kunnen zij zich
gemakkelijk leerstof uit hogere leerjaren eigen maken. Ook stellen zij op
jonge leeftijd al levensbeschouwelijke vragen en denken al vroeg na over
de zin van het leven. Gericht op prikkels uit de omgeving, gedetailleerde
kennis van de omgeving. Kan al vroeg een voorbeeldmodel nabouwen
(lego) en tekent op een hoger niveau dan leeftijdsgenoten.

3.

Uitblinken op
één of meerdere
gebieden

Een bijzondere begaafdheid kan tot uitdrukking komen in motorische,
sociale, artistieke en intellectuele vaardigheden. Vaak treden deze
begaafdheidsvormen gecombineerd op en blinken (hoog)begaafde
leerlingen uit in meerdere gebieden, bijvoorbeeld in taal en
rekenen/wiskunde. (Hoog)begaafde leerlingen hebben op taalgebied een
grote woordenschat en vertonen een zeer goed en adequaat
woordgebruik. Zij kunnen vroeg praten in samengestelde zinnen.

4.

Gemakkelijk
kunnen leren

(Hoog)begaafde leerlingen hebben over het algemeen een zeer goed
geheugen en opmerkingsvermogen (ziet details), zij kunnen hierdoor
goed informatie onthouden en verwerken. Zij begrijpen nieuwe leerstof dan
ook aanzienlijk sneller dan gemiddelde leerlingen en zijn daardoor sneller
klaar met opdrachten en huiswerk. Hierdoor hebben zij vaak een leertempo
dat beduidend hoger is dan het tempo van de gemiddelde leerling, ongeveer
2 tot 5 keer zo hoog.

5.

Goed leggen van
(causale)
verbanden

(Hoog)begaafde leerlingen kunnen gemakkelijk (causale) verbanden
leggen en hebben hierover een goed overzicht (puzzelen). Kan
gemakkelijk betekenissen begrijpen en heeft de neiging om ideeën/dingen
op een niet voor de hand liggende manier te combineren.

6.

Het makkelijk
kunnen
analyseren van
problemen

(Hoog)begaafde leerlingen zijn snelle probleemanalyseerders. Zij kunnen
snel vaststellen wat de aard van een probleem is. Daarnaast zijn
(hoog)begaafde leerlingen vaak vindingrijk in het ontwikkelen van eigen
oplossingsmethoden, zij hebben hier plezier in. Dit kan soms problemen
opleveren als zij zich een verkeerde oplossingsmethode hebben
aangeleerd, omdat zij deze methode moeilijk weer los kunnen laten.

7.

Het maken van
grote
denksprongen

Een (hoog)begaafde leerling maakt grotere leerstappen / denksprongen en
heeft daarom minder tijd nodig.

8.

Voorkeur voor
abstractie

(Hoog)begaafde leerlingen kunnen goed abstract denken. Zij generaliseren
gemakkelijker dan hun andere klasgenoten en hebben een goed overzicht
van de kennisgehelen. Zij hebben geen behoefte aan concretisering van
de lesstof door het gebruik van voorbeelden, het is een productieve denker.

9.

Hoge mate van
zelfstandigheid

(Hoog)begaafde leerlingen willen liever niet geholpen worden en geven de
voorkeur aan zelfstandig werken. Bij het werken in groepsverband vertoont
de (hoog)begaafde leerling veel initiatief en neemt hij/zij vaak de leiding.
Bovendien wil de leerling dingen graag op zijn/haar eigen wijze doen,

Marinda Mol – Master SEN Gespecialiseerde Leraar – juni 2012

Hoofdstuk: Bijlagen

Bijlage 1a Kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen (Stichting
leerplanontwikkeling, 2011)

62

zoals het zelf bedenken van een methode voor het uitrekenen van sommen.
De leerlingen willen zelf kennis vergaren, onderzoeken, structureren
(plannen) en analyseren, ze hebben weinig behoefte aan instructie.
Brede of juist
specifieke
interesse / hoge
motivatie / veel
energie

Het is belangrijk dat het onderwerp van de opdracht de leerling interesseert.
Bij (hoog)begaafde leerlingen is namelijk het kunnen een voorwaarde, maar
het willen van even groot belang. Als het onderwerp aansluit bij de interesse
van de leerling, dan is motivatie verzekerd. Er is aangetoond dat talent pas
doorzet als de leerlingen plezier beleven aan de (leer)activiteiten. Een
kenmerk van (hoog)begaafde leerlingen is dat zij zeer leergierig zijn,
hebben een brede interesse. Als een onderwerp de leerling interesseert
dan pluist hij het onderwerp vaak tot op de bodem uit (grote betrokkenheid,
groot doorzettingsvermogen, veel energie). Maar het tegenovergestelde
geldt ook: als een (hoog)begaafde leerling geen interesse heeft voor een
bepaald onderwerp, dan kan hij moeilijk de motivatie opbrengen om zich
erin te verdiepen.

11

Creatief/origineel

In de opdrachten laten (hoog)begaafde leerlingen vaak zien dat zij originele
en creatieve ideeën en/of oplossingen hebben. Doet dingen op een
andere manier. Zij maken onverwachte zijsprongen en hebben grote
verbeeldingskracht.

12

Perfectionistisch

(Hoog)begaafde leerlingen zijn perfectionistisch aangelegd. Zij houden niet
van half werk. Volgens De Bruin-de Boer & Van Gerven (2009) is faalangst
een reactie op een overmatig streven naar perfectionisme, een negatief
zelfbeeld en veelal een gebrek aan goede werk- en leerstrategieën. Zij
stellen hoge eisen aan zichzelf, wanneer zij niet tevreden zijn over het
resultaat kan het zijn dat de leerling de opdracht uit de weg gaat.

13

Apart gevoel
voor humor

(Hoog)begaafde leerlingen bezitten over het algemeen een apart of een
groot gevoel voor humor.

14

Hoge mate van
concentratie

(Hoog)begaafde leerlingen kennen een hoge mate van concentratie en
hebben daarbij een langere aandacht spanne dan de gemiddelde leerlingen
(met betrekking tot interessegebieden).

Hoofdstuk: Bijlagen
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Eigenschappen van (hoog)begaafde leerlingen

Cluster eigenschap
1.
Intelligentie

2.

Vroege
ontwikkeling

Bijbehorende eigenschappen

Bronnen

een hoge score op kleutertoetsen/ontwikkeling van functies

6

zoekt ontwikkelingsgelijken in oudere kinderen
speelt met leeftijdsgenoten
zoekt contact/gaat om met andere kinderen
speelt niet met klasgenootjes, vraagt aandacht van de
leerkracht
ontwikkelt zich laat, maar direct meer vaardigheid. bijv. heel
laat praten: overslaan van brabbelen, grammaticaal meteen
correct en met goed woordgebruik. ook wel heel laat lopen
(2-3 jr.)
heeft moeite met leren zwemmen, fietsen
sloeg bepaalde stadia in de ontwikkeling over. bijv. vroeg
staan, lopen (8-12 mnd.), vaak overslaan van de kruipfase.
doorloopt ontwikkeling sneller. bijv. veel wakker, zeer alert,
met 3 mnd. niet meer willen liggen, gericht op interactie,
vroeg brabbelen en praten.
loopt op sociaal gebied veelal voor
heeft een enorm rechtvaardigheidsgevoel en
verantwoordelijkheidsgevoel
ego-ontwikkeling is verder ontwikkeld
is gevoelig, empathisch (in anderen verplaatsen), zorgzaam
kan hoofd- of buikpijn hebben, kan stil zijn of juist
onhandelbaar of agressief.
veel bezig met of houdt van: computerspelletjes
in de kleuterjaren al graag spelen van gezelschapsspelletjes
veel bezig met of houdt van: puzzelen, denk- en telspelletjes
veel bezig met of houdt van: bouwen met blokken, Lego,
K’nex
kan al vroeg een voorbeeldmodel (onder andere lego)
nabouwen
veel bezig met of houdt van: bekijken van een prentenboek
veel bezig met of houdt van: luisteren naar een verhaal.
veel bezig met of houdt van zelf ‘technisch’ lezen
heeft interesse in letters, herkent letters
geeft nu al aan dat het wil leren schrijven
heeft interesse in het schrijven van letters
heeft interesse in hoeveelheden en getallen/cijfers
heeft interesse in optellen of sommetjes
leert zichzelf lezen / rekenen en/of tellen
taal/denken is verder ontwikkelt
visueel-ruimtelijk inzicht is verder ontwikkeld
tekent op hoger niveau dan leeftijdsgenoten
eerder toe aan activiteiten die passen bij een volgend
ontwikkelingsstadium
kan zich gemakkelijk leerstof uit hogere leerjaren eigen
maken
wekt de indruk geestelijk vroegrijp te zijn
grote hoeveelheid kennis

1, 3, 4, 6
7
7
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4, 3
3
4
3, 4
3, 4
3
4
3, 6
3
6
3
6
6
3, 4
6
6
4, 5, 6
3, 5, 6, 7
5, 3
7
5, 7, 3, 6
6
6, 3
4
4
4, 3
4
2
1, 2, 4
4
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Uitblinken
3.

meerdere
gebieden

beschikt over een goed/sterk geheugen

4.

Gemakkelijk
kunnen leren

Goed leggen
5.

van (causale)
verbanden

Makkelijk
6.

kunnen
analyseren van
problemen

Het maken van
7.

8.

kan verworven kennis goed toepassen
letterlijk of figuurlijk te springen om nieuwe ‘ontdekking’ te
doen, snel uitgekeken op bepaalde dingen
heeft een hekel aan routinematig werk en aan het leren van
tafels
is een scherpe waarnemer, heeft oog voor detail
heeft een goed opmerkingsvermogen, observeert
kan complexe aanwijzingen makkelijk volgen
kan gemakkelijk (causale) verbanden en relaties leggen, bijv.
verband tussen geschreven taal en het plaatje.
vroeg leggen van verbanden, de zogenaamde "dus" redenering, normaal is dit rond 3 jaar.
kan logisch denken, ziet relaties, verbanden, grotere
patronen
beschikt over een groot probleemoplossend vermogen
beschikt over een groot analyserend vermogen/ analytisch
denkvermogen
heeft originele ideeën en oplossingen
heeft talent tot abstraheren (redeneren)
is vindingrijk in oplossingsmethoden
heeft een goed logisch denkvermogen

3, 6
7
7
3, 6, 7
4
5
1, 4
2, 3, 4, 5
5, 6
3, 4
4, 5, 6, 7
4
4
4
4
5
1, 2, 4, 6
2
1, 2, 3, 4, 5,
6
1, 4
6
3
1, 4, 6
2, 6
2, 3
4
3
6
1, 2, 4
1, 4
3
3
2
3

kan grote leerstappen maken

1, 4

denksprongen

kan grote denkstappen maken

1, 4

Voorkeur voor

heeft een ongewone verbeeldingskracht
is een productieve denker

3
2

grote
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keek als peuter zeer uit naar 'naar school gaan'
telt in de juiste volgorde (1,2,3)
vergelijkt en sorteert (grootte, vorm, dikte, lengte, kleur,
enzovoorts).
kan moeilijke puzzels en spelletjes maken.
enthousiasme om kennis te met anderen te delen
spreekt duidelijk
is verbaal vaardiger / drukt zich mondeling beter uit dan
leeftijdsgenoten.
gebruikt moeilijke woorden en weet wat ze betekenen
kent de betekenis van veel woorden
maakt al snel goede en complexe zinnen
spreekt/ praat meestal in goede (vol)zinnen
is als vroeg in staat om het gesprek werkelijk wederkerig te
laten zijn
spelgedrag verandert kwalitatief van oppervlakkig naar
intensief en diepgaand, binnen elk thema meerdere
handelingen zichtbaar
beschikt over meerdere spelthema’s
kan al met een ander samenspelen (actie-reactie)
is ondernemend in zijn spel
is snel van begrip
kan snel onthouden

65

abstractie

zelfstandigheid

Brede of juist
specifieke
10.

interesse / hoge
motivatie / veel
energie

11.

12.

Creatief /
origineel

Perfectionistisch

3, 6

is uit zichzelf voor het werk op school gemotiveerd

3

is intrinsiek gemotiveerd
is creatief
is een intuïtieve denker
is origineel
heeft een rijke fantasie, groot voorstellingsvermogen
onderzoekt en experimenteert graag
denkt buiten de reguliere kaders
komt met ongebruikelijke oplossingen en uitspraken
bedenkt creatieve oplossingen voor bepaalde problemen
toont een creatief denkvermogen
is perfectionistisch ingesteld
is faalangstig

2
2
2
2, 3
6
6
4
1
6
1, 4
1, 2, 3, 4
3
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2, 3
7
1, 4
6, 7
6
1, 3, 4
1, 4
5
3, 5
5
3, 6, 7
5, 6
3, 6
1, 4
7, 3
7
4, 6
3
1, 4
1, 2, 4
4, 5
4
6
3, 6
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9.

Hoge mate van

kan verschillende dingen tegelijk doen, hoog tempo
heeft een grote behoefte aan autonomie, wil graag dingen
zelf bepalen
is zelfstandig
zoekt zelfstandig iets uit
zoekt uitdagingen
wil de omgeving leren kennen, ondernemend
is onafhankelijk, kan alleen spelen en werken
is in staat tot zelfreflectie, kan nadenken over zijn eigen rol bij
dingen die gebeuren
toont een brede algemene interesse
weet veel over verschillende dingen
is geïnteresseerd in de wereld om hem heen (de aarde, het
universum)
heeft een echte hobby
heeft een specifieke, gedurende lange tijd, diepgaande
interesse in bepaalde onderwerpen (bijv. dinosauriërs,
automerken)
stelt veel vragen
vraagt eindeloos "waarom" en is zeer volhardend
is een doorvrager
wil moeilijke woorden/verschijnselen begrijpen
vraagt naar de betekenis van woorden
zeer nieuwsgierig, willen naadje van de kous weten
grote nieuwsgierigheid en leergierigheid
accepteert regels en tradities niet klakkeloos maar bevraagt
deze, is geneigd dingen ter discussie te stellen
toont een groot doorzettingsvermogen wanneer het
uitgedaagd wordt
exploratiedrang (dadendrang), heeft ontoombaar veel
energie
‘snuffelgedrag’ wanneer het kind weet wat er bij een werkje
verwacht wordt, weg aantrekkingskracht op naar een nieuwe
uitdaging
is onderzoekend, experimenteert, bouwt, ontwerpt
is betrokken, neemt initiatieven
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13.

14.

Apart gevoel
voor humor

Hoge mate van
concentratie

heeft oorspronkelijke humor
heeft al vroeg, valt op door, een bijzonder/origineel gevoel
voor humor, met taal kun je spelen, woordgrapjes maken
grote concentratie bij het werken met materialen die intrinsiek
om exploratief gedrag vragen
zeer taakgericht en geconcentreerd
kan sterk opgaan / kan zich sterk concentreren wanneer de
activiteit aansluit bij interessegebieden
heeft een sterke concentratie

6
1, 3, 4
4
3
1, 4
6

Bronnen:
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Herziene Profielen van Begaafden en Getalenteerden (Betts & Neihart, 2010)

Gevoelens en
houdingen

Gedrag

Behoeften

Waarneming
volwassenen/peers

Identificatie

Ondersteuning thuis

Ondersteuning
op school

 Zelfvoldaan
 Afhankelijk
 Goed academisch
zelfbeeld
 Angst voor falen
 Extrinsieke motivatie
 Zelfkritisch
 Werkt voor het punt
 Onzeker over de
toekomst
 Behoefte aan
bevestiging
 Vaste mindset

 Presteert
 Zoekt bevestiging bij
de leraar
 Vermijdt risico’s
 Gaat niet verder dan
het boek
 Accepteert en
conformeert
 Kiest veilige
activiteiten
 Haalt goede punten
 Consumeert kennis






 Geliefd bij leraren
 Bewonderd door
peers
 Over het algemeen
geliefd en
geaccepteerd door
ouders
 Men overschat
zijn/haar
capaciteiten
 Men gelooft dat
hij/zij uit zichzelf zal
slagen

 Gebruik veel criteria
 Punten
 Gestandaardiseerde
testscores
 Individuele IQ test
 Nominatie door
leraar
 Nominatie door
ouders
 Nominatie door
peers

 Ouders moeten
loslaten
 Bied
onafhankelijkheid
 Geef vrijheid om
keuzes te maken
 Zorg voor risicovolle
ervaringen
 Sta stress bij het kind
toe
 Bevestig de
mogelijkheden van
het kind om om te
gaan met
uitdagingen

 Laat versnellen
 Geef tijd voor een
persoonlijk curriculum
 Bied activiteiten die
hem/haar uit de
comfortzone duwen
 Laat hem/haar
onafhankelijke
studievaardigheden
ontwikkelen
 Bied verdieping
 Bied
mentorschappen
 Geef cognitieve
coaching
 Bied tijd met
ontwikkelingsgelijken

 Zeer creatief
 Verveeld en
gefrustreerd
 Wisselend
zelfvertrouwen
 Ongeduldig en
defensief
 Verhoogde
sensitiviteit
 Onzeker over sociale
rollen
 Psychologisch
kwetsbaarder
 Sterke motivatie om
innerlijke
overtuigingen te
volgen
 Wil onjuistheden juist
maken
 Hoge tolerantie voor
tweeslachtigheid
 Veel energie

 Toont impulsen
 Daagt leraren uit
 Discussieert over
regels
 Is eerlijk en direct
 Is emotioneel labiel
 Heeft soms weinig
zelfcontrole
 Is creatief en
expressief
 Zet door op interessegebieden (passies)
 Staat voor zijn
overtuigingen
 Kan in conflict komen
met peers

 In contact brengen
met anderen
 Aanleren van tact,
flexibiliteit,
zelfbewustzijn en
zelfcontrole
 Aanmoediging van
creativiteit
 Contracten
 Minder druk om te
conformeren
 Interpersoonlijke
vaardigheden om
anderen te bevestigen
 Strategieën om om te
gaan met mogelijke
psychologische
kwetsbaarheid

 Niet geliefd bij
leraren
 Wordt gezien als
rebels
 Machtsstrijd
 Creatief
 Problemen met straf
 Peers vinden
hem/haar
vermakelijk
 Men wil hem/haar
veranderen
 Wordt niet gezien als
hoogbegaafd
 Men onderschat
zijn/haar succes
 Men wil hem/haar
laten conformeren

 Vraag: Op welke
manieren is dit kind
creatief?
 Gebruik domeinspecifieke,
objectieve metingen
 Richt je op creatief
potentieel in plaats
van op prestaties

 Toon respect voor
zijn/haar doelen
 Tolereer afwijkend
gedrag
 Sta hem/haar toe
zijn/haar interesses
te volgen (passies)
 Toon
voorbeeldgedrag
 Zorg voor
familieprojecten
 Laat vertrouwen in
zijn/haar capaciteiten
zien
 Bevestig zijn/haar
sterke punten
 Erken
psychologische
kwetsbaarheid en
kom in actie wanneer
dat nodig is

 Zorg voor tolerantie
 Beloon creatief
denken
 Plaats hem/haar bij
passende leraren
 Zorg voor directe en
duidelijke
communicatie
 Geef ruimte voor
gevoelens
 Bied domeinspecifieke training
 Sta niet-conformeren
toe
 Bied
mentorschappen
 Geef directe
instructies m.b.t.
interpersoonlijke
vaardigheden
 Leer hem/haar
weloverwogen
keuzes maken






Uitgedaagd worden
Tekortkomingen inzien
Risico’s nemen
Assertiviteitsvaardigheden
Ontwikkeling van
creativiteit
Groei mindset
Zelfkennis
Onafhankelijke studievaardigheden
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De creatieve (uitdagende) leerling

De succesvolle leerling

Bijlage 1c

68

Gedrag

Behoeften

Waarneming
volwassenen/peers

Identificatie

Ondersteuning thuis

Ondersteuning
op school

 Wil er sociaal gezien
bijhoren
 Voelt zich onzeker en
onder druk gezet
 In strijd, schuldig en
onzeker
 Onzeker over het
recht om emoties te
voelen
 Verminderde
eigenwaarde
 Tweeslachtig over
prestaties
 Internaliseert en
personaliseert
maatschappelijke
zaken
 Ziet prestatiegericht
gedrag soms als
verraad van de
sociale groep

 Devalueert of ontkent
eigen talent
 Stapt uit plusgroepen
 Wijst uitdagingen af
 Gaat van de ene
peer-groep naar de
andere
 Voelt zich niet
verbonden met de
leraar of klas
 Is onzeker van zijn
koers

 Vrijheid om keuzes te
maken
 Conflicten moeten
verduidelijkt worden
 Netwerk van begaafde
peers
 Aanmoediging van
capaciteiten
 Rolmodellen uit
verschillende culturen
 Zelfbegrip en
zelfacceptatie
 Een publiek dat
luistert naar wat hij/zij
te zeggen heeft
(gehoord worden)

 Wordt gezien als
leider of wordt niet
opgemerkt
 Wordt gezien als
gemiddeld en
succesvol
 Wordt gezien als
gehoorzaam
 Wordt gezien als
stil/verlegen
 Wordt gezien als
negatief staand
tegenover risico’s
 Wordt gezien als
sterk

 Interviews
 Nominatie door
ouders
 Nominaties door
leraren
 Wees voorzichtig
met nominatie door
peers
 Getoonde prestaties
 Metingen van
creatief potentieel
 Non-verbale
metingen van
intelligentie

 Normaliseer zijn/haar
wanklanken
 Begeleid bij studieen carrière planning
 Bied begaafde
rolmodellen
 Wees een rolmodel
voor een leven lang
leren
 Geef vrijheid om
keuzes te maken
 Normaliseer de
ervaring
 Vergelijk niet met
broers of zussen
 Bouw multiculturele
waardering op

 Toon concepten als
maatschappelijke
fenomenen
 Bied uitnodigende
leeromgevingen
 Bied rolmodellen
 Help hulpgroepen
ontwikkelen
 Zorg voor open
discussies over
klassen, racisme,
seksisme
 Geef directe
instructies m.b.t.
sociale vaardigheden
 Leer hem/haar het
verborgen curriculum
 Bied studieplanning
Praat over wat
succes je kan kosten

 Zorgt voor crises en
ontwrichting
 Zoekt spanning
 Werkt voor de relatie
 Is wisselend
aanwezig
 Heeft lage schoolse
prestaties
 Kan zelf-isolerend
zijn
 Is vaak creatief
 Bekritiseert zichzelf
en anderen
 Levert wisselend
werk

 Veiligheid en structuur
 Een ‘alternatieve’
omgeving
 Een
geïndividualiseerd
programma
 Confrontatie en
verantwoordelijkheid
 Alternatieven
 Professionele hulp
 Sturing en korte
termijn doelen

 Volwassenen kunnen
boos op hem/haar zijn
 Peers veroordelen
hem/haar
 Wordt gezien als
zorgelijk of
onverantwoordelijk
 Wordt gezien als
rebels
 Anderen zijn soms
bang van hem/haar
 Anderen zijn soms
ongerust over
hem/haar
 Volwassenen weten
niet hoe ze hem/haar
moeten helpen

 Zoek
gezinsbegeleiding
 Vermijd machtsstrijd
 Doe buitenschoolse
activiteiten
 Let op gevaarlijk
gedrag
 Houd de dialoog open
 Houd hem/haar
verantwoordelijk
 Minimaliseer straffen
 Laat vertrouwen zien in
zijn/haar vermogen om
hindernissen te
slechten
 Houd relaties in stand

 Verlaag
verwachtingen niet
 Gebruik diagnostische
tests
 Leer niet-traditionele
studievaardigheden
aan
 Bied verdieping en
mentorschappen
 Bied academische
coaching
 Plan huisbezoeken
 Promoot veerkracht
 Bespreek meerdere
opties

 Verontwaardigd en
boos
 Depressief
 Roekeloos en
manipulatief
 Slecht zelfbewustzijn
 Defensief
 Onrealistische
verwachtingen
 Voelt zich
ongeaccepteerd
 Verzet zich tegen
autoriteit
 Niet gemotiveerd door
beloningen van de
leraar
 Een subgroep is
antisociaal







Individuele IQ test
Prestatie subtests
Interviews
Audities
Non-verbale
metingen van
intelligentie
 Nominatie door
ouders
 Nominatie door
leraren
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De onderduikende leerling
De risicolopende (drop-out) leerling

Gevoelens en
houdingen
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Gedrag

Behoeften

Waarneming
volwassenen/peers

Identificatie

Ondersteuning thuis

Ondersteuning
op school

 Aangeleerde
hulpeloosheid
 Intense frustratie en
boosheid
 Humeurstoornissen
 Geneigd tot
ontmoediging
 Werkt om bij te
blijven
 Zwak academisch
zelfbeeld
 Ziet zichzelf niet als
succesvol
 Weet niet waar hij/zij
bij hoort

 Legt gemakkelijk
verbindingen
 Laat wisselend werk
zien
 Lijkt gemiddeld of
lager
 Lijkt jonger in sociaalemotioneel
functioneren
 Kan storend zijn of
niet taakgericht
 Is een goede
probleem- oplosser
 Denkt conceptueel
 Houdt van
nieuwigheid en
complexiteit
 Is ongeorganiseerd
 Heeft een trage
informatieverwerking
 Heeft soms moeite
met omgaan met
begaafde peers

 Nadruk op sterke
kanten
 Coping strategieën
 Vaardigheidsontwikkeling
 In de gaten houden
i.v.m. aanvullende
stoornissen – m.n.
ADHD
 Leren doorzetten
 Omgeving die sterke
punten laat
ontwikkelen
 Leren voor zichzelf
op te komen

 Heeft teveel
aanpassingen nodig
 Wordt vreemd
gevonden
 Zijn/haar capaciteiten
worden onderschat
 Gezien als hulpeloos
 Gezien als niet
behorend tot
plusklassen
 Men denkt dat hij/zij
veel structuur nodig
heeft
 Alleen gezien om
zijn/haar stoornis

 Metingen van huidig
functioneren in de
klas
 Prestatietests
 Methodegebonden
toetsen
 Kijken naar prestaties
over een langere tijd
 Kijken naar patronen
van afnemende
prestaties in combinatie
met bewijzen van
hoogbegaafdheid
 Verder kijken dan IQof test analyses

 Richt je op sterke
kanten en vang
stoornissen op
 Ontwikkel een wil om
te slagen
 Herken en bevestig
hoogbegaafde
capaciteiten
 Daag uit in gebieden
waarop het kind sterk
is
 Bied kansen om
risico’s te nemen
 Ga er vanuit dat
studeren een
mogelijkheid is
 Kom voor het kind op
op school
 Toon betrokkenheid
van het gezin
 Voed zelfcontrole
 Leer realistische
doelen te stellen en te
bereiken

 Uitdagen op sterke
gebieden is eerste
prioriteit
 Laat versnellen op
sterke gebieden
 Zorg voor
aanpassingen voor de
stoornis
 Vraag: Wat is er nodig
om dit kind hier te laten
slagen?
 Geef directe instructies
t.a.v. zelfregulerende
strategieën
 Geef tijd om bij
begaafde en
getalenteerde peers te
zijn
 Leer hem/haar voor
zichzelf opkomen
 Leer SMART-doelen
stellen







 Heeft adequate
sociale vaardigheden
 Werkt onafhankelijk
 Stelt SMART-doelen
 Zoekt uitdaging
 Heeft een sterke
zelfsturing
 Heeft sterke passies
 Heeft een goede
zelfregulatie
 Komt op voor
overtuigingen
 Is veerkrachtig
 Produceert kennis
 Heeft zelfbegrip en
accepteert zichzelf

 Meer hulp nodig, niet
minder
 Steun bij nieuwe
richtingen en
groeiende
onafhankelijkheid
 Feedback over sterke
punten en
mogelijkheden
 Faciliteren van
continue groei
 Steun bij risico’s
nemen
 Langdurige,
faciliterende relaties
 Bedreven worden in
het managen van
zichzelf
 Mensen die hem/haar
steunen (support
team)

 Bewonderd en
geaccepteerd
 Door ouders gezien als
bekwaam en
verantwoordelijk
 Positieve invloed
 Succesvol op meerdere
gebieden
 Psychologisch gezond
 Positieve relaties met
peers








 Kom op voor het kind
op school en in de
gemeenschap
 Bied kansen op
gebied van hun
passies
 Sta vrienden van
allerlei leeftijden toe
 Haal restricties in tijd
en ruimte weg bij het
leren
 Bied hulp bij het
samenstellen van
een ‘support team’
 Betrek hem/haar bij
de passies van de
ouders
 Betrek hem/haar bij
gezinsbeslissingen
 Luister naar
hem/haar
 Laat hem/haar met
rust

 Sta het ontwikkelen van
een geïntegreerd, lange
termijn studieplan toe
 Haal restricties in tijd en
ruimte weg
 Ontwikkel meerdere,
gerelateerde
verdiepingsmogelijkhed
en, waaronder
mentorschap
 Bied van een variatie
aan versnellingsmogelijkheden
 Zorg voor mentoren
 Zie af van traditioneel
schoolbeleid en –regels
 Laat hem/haar met rust
 Leer hem/haar omgaan
met de psychologische
kosten van succes






Zelfvertrouwen
Accepteert zichzelf
Groei mindset
Optimistisch
Intrinsiek
gemotiveerd
Ambitieus en
enthousiast
Ziet school soms niet
als eerste prioriteit
Vindt het niet erg om
te falen en leert
hiervan
Laat tolerantie en
respect voor anderen
zien

Getoonde prestaties
Producten
Nominaties
Portfolio’s
Interviews
Gestandaardiseerde
testscores
 Prijzen

Marinda Mol – Master SEN Gespecialiseerde Leraar – juni 2012

Hoofdstuk: Bijlagen

De zelfstandige leerling

De dubbel/meervoudig bijzondere leerling

Gevoelens en
houdingen
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Bijlage 2a Positieve en negatieve kenmerken (hoog)begaafde
onderpresteerders (Stichting leerplanontwikkeling, 2012)
Positieve kenmerken
1

Grote en
uitzonderlijke
kennis

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen hebben vaak kennis die nog
niet in de groep is behandeld en een grote algemene ontwikkeling.

2

Grote interesse

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen hebben op veel gebieden
belangstelling en ze houden ervan om dingen te onderzoeken, bijvoorbeeld
door in hun vrije tijd veel te lezen of op een andere manier informatie te
verzamelen. Als een onderwerp (dat vaak wat moeilijker is) hun interesse
heeft, begrijpen en onthouden ze veel.

3

Wisselend
schoolwerk
(bekijken in relatie
tot kenmerk 7)

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen laten vaak wisselend
schoolwerk zien: afnemende prestaties (zie kenmerk 7) maar bij
ingewikkelde vragen juist wel het goede antwoord weten, mondeling beter
presteren dan schriftelijk en beter uit de verf komen bij individueel onderwijs
op maat dan bij het regulier groepsonderwijs.

4

Positief thuiswerk Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen werken thuis vaak verder aan
zelfgekozen schoolprojecten en ontwikkelen thuis op eigen initiatief allerlei
activiteiten.

5

Grote verbeelding Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen hebben vaak een levendige,
grote verbeelding en zijn creatief.

6

Hoge mate van
sensitiviteit

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen geven vaak blijk van een
enorme sensitiviteit: ten opzichte van zichzelf, maar ook van anderen.

7

Afnemende
schoolprestaties
(bekijken in relatie
tot kenmerk 3)

Opvallend is dat de schoolprestaties van onderpresterende (hoog)begaafde
leerlingen afnemen; ze presteren (vooral in schriftelijk werk) beneden
niveau, in elk geval beneden hun eigen niveau, maar soms zelf ook
beneden groepsniveau. Vaak schrijven ze slordig, houden ze niet van
instampen en inprenten, missen ze leerinhouden en instructiemomenten en
zijn ze slechts selectief enthousiast: wel voor nieuwe onderwerpen, niet
voor uitwerkingen.

8

Negatief gedrag

In de klas vertonen onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen vaak
negatief gedrag; ze zijn lastig en onaangepast, vragen steeds om aandacht,
vervelen zich, dromen weg en wijzen pogingen van de leraar om zich aan
de groepsnormen te conformeren, af.

9

Haperende
sociaalemotionele
ontwikkeling

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen zijn vaak ontevreden over
zichzelf en de verrichte werkzaamheden, vermijden nieuwe activiteiten uit
angst voor mislukking, hebben minderwaardigheidsgevoelens, zijn
wantrouwend of onverschillig en doen niet graag mee aan
groepsactiviteiten, zijn minder populair bij leeftijdsgenootjes en zoeken
vriendjes onder gelijkgestemden.

10 Geringe
taakgerichtheid

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen zijn vaak weinig taakgericht.
Ze hebben een laag werktempo, hebben hun huiswerk vaak niet af, stellen
zichzelf onrealistische doelen, zijn snel afgeleid, vergeetachtig en/of
impulsief, hebben geen duidelijk leertraject voor ogen, hebben een korte
spanningsboog, voelen zich hulpeloos, willen niet geholpen worden
en willen zelfstandig zijn.

11 Negatieve
houding

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen hebben vaak een wisselende
motivatie, hebben een hekel aan routine, verzetten zich tegen autoriteit
(volwassenen), nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen daden en
staan onverschillig of afwijzend tegenover de school.

Marinda Mol – Master SEN Gespecialiseerde Leraar – juni 2012

Hoofdstuk: Bijlagen

Negatieve kenmerken
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Bijlage 2b

Signaleringslijst onderpresteren

1*
2*
3*
4
5*
6
7
8
9
10
11*

Lage test/toetsresultaten.
Presteert op of onder niveau in lezen, taal of rekenen.
Dagelijks schoolwerk niet of slecht af, inclusief huiswerk.
Superieur in begrijpen en onthouden (eventueel selectief) van begrippen.
Grote kloof in kwaliteit tussen schriftelijk en verbaal werk.
Grote feitelijke kennis.
Grote fantasie, creativiteit, verbeelding, is inventief.
Voortdurend ontevreden met geleverd werk, ook in expressievakken
Probeert nieuwe activiteiten te vermijden, is perfectionistisch, wil mislukkingen voorkomen.
Toont initiatief in het voortzetten van eigen keuze projecten.
Heeft breed interessegebied en mogelijke speciale deskundigheid op een bepaald gebied.
Toont negatieve zelfwaardering door terugtrekken of agressief gedrag, negatieve
12*
zelfprojectie op anderen.
Functioneert niet gemakkelijk en/of constructief in een groep, doet niet graag mee aan
13 groepsactiviteiten.
Geeft blijk van scherpzinnige, sensitieve gevoeligheid en waarneming van problemen ten
14
opzichte van zichzelf, anderen, levensvraagstukken, waaruit blijkt dat hij/zij ver vooruit is.
15 Heeft onrealistische zelfverwachting, te hoog of te laag
16 Geen voldoening over leerstofaanbod, houdt niet van instampen, geheugenwerk.
17 Is gemakkelijk afleidbaar, kan zich moeilijk concentreren op een taak.
18 Onverschillige of negatieve houding tegenover school
19 Biedt weerstand tegen pogingen van de leerkracht om hem/haar te motiveren
20 Heeft moeilijkheden in vriendschapsrelaties, in het sluiten van vriendschappen.
Lijkt lui, zich te vervelen, is met andere dingen bezig, maar weet bij navraag toch waar de
21
les over gaat
(bron: Signaleringslijst onderpresteren uit; Bruin-de Boer, A. de & Kuipers, J. (2010). SiDi 3: Protocol
voor signalering en diagnosticering intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs.
Leeuwarden: Eduforce.)

Scoreverloop
Bij 10 aangekruiste vakjes, inclusief de * vakjes is er zeer waarschijnlijk sprake van
onderpresteren.

ja / nee

Hoofdstuk: Bijlagen

Aantal aangekruiste items
Aantal aangekruiste items met een *
Sprake van onderpresteren
min. 3 vragen zonder *
min. 7 vragen met *
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Bijlage 3

Kijkwijzer hoogbegaafdheid bij het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM)
om het hoogbegaafde jonge kind in beeld te brengen

De Kijkwijzer wordt in combinatie met het Ontwikkelingsvolgmodel gebruikt, zodat er
sprake is van een verfijnde signalering en beeldvorming.
Op basis van de verworven gegevens wordt een nader psychologisch onderzoek
uitgevoerd om een zo duidelijk mogelijk beeld van dit kind te verkrijgen. Vervolgens
wordt op basis van de onderzoeksgegevens een begeleidingsplan opgesteld en
uitgevoerd.
Manuela Jansen, Nathalie Holkenborg en Dick Memelink
April 2011
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Voorwoord
In ons onderwijs zitten kinderen met talenten op allerlei leer- en
ontwikkelingsgebieden. Het is de professionaliteit van de onderwijsgevende om elk
kind zo optimaal mogelijk te ondersteunen en te begeleiden in zijn of haar leer- en
ontwikkelingsproces. Door de ontwikkeling van een kind echt te volgen, krijgen we
meer zicht op de kinderen die risico’s lopen in hun ontwikkeling. Eén van deze
risicogroepen is de groep hoogbegaafde kinderen. Met de ontwikkeling van de
Kijkwijzer hoogbegaafdheid bij het OVM is opnieuw een stap gezet in het breed
kijken en volgen van kinderen. Het is van belang om een onderscheid te maken
tussen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafde kinderen. De
voorsprong van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong heeft een tijdelijk
karakter. Hun ontwikkeling gaat in een bepaalde periode sneller in vergelijking met
andere kinderen van dezelfde leeftijd. Dit in tegenstelling tot de groep hoogbegaafde
kinderen. Bij deze groep heeft de voorsprong een permanent karakter en het verschil
in ontwikkeling met andere kinderen is veelzijdig. Dikwijls wordt bij het ouder worden
het verschil met leeftijdgenoten alleen maar groter. Intelligent zijn en intelligent
kunnen handelen heeft positieve aspecten, maar het brengt ook verschillende
risico`s met zich mee. Op cognitief gebied gaan deze kinderen niet alleen sneller
door de gangbare leerstof, maar ze hebben vooral ook behoefte aan verdieping en
andere vormen van leren en verwerken. Dit geldt niet alleen voor het schoolse leren,
maar ook ten aanzien van het sociaal-emotioneel gedrag en de wereldverkenning.
Vroegtijdige onderkenning door de ouders, de voorschoolse instellingen en de school
is derhalve van groot belang voor het welbevinden van deze doelgroep. In de
Kijkwijzer onderscheiden we drie subgroepen hoogbegaafde kinderen:
 hoogbegaafde kinderen met een evenwichtige cognitieve, sociale en
emotionele ontwikkeling;
 kinderen die niet op hun niveau functioneren, maar wel daarvoor de
capaciteiten hebben (onderpresteerders);
 kinderen die bovenpresteren.
Er zijn nog tussenvariaties maar deze driedeling biedt voldoende aangrijpingspunten
voor een juiste beeldvorming en nader onderzoek.
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Inhoud
1. Basale ontwikkelingsbehoeften
•
Zelfbeleving, zelfkennis
•
Zelfredzaamheid
•
Zelfstandigheid, autonomie
•
Emotionele ontwikkeling
•
Relatie met volwassenen
•
Relatie met andere kinderen
•
Normen en waarden oriëntatie
•
Morele ontwikkeling
2. Speel- en werkgedrag
•
Symbolisch spel
•
Spelontwikkeling
•
Samen spelen/samen werken
•
Creatieve ontwikkeling
•
Motivatie
•
Taakgericht gedrag
•
Motorische ontwikkeling
3. Zintuiglijke ontwikkeling
•
Tactiele ontwikkeling
•
Visuele ontwikkeling
•
Auditieve ontwikkeling
4. Taalontwikkeling
•
Taalvorm
•
Taalinhoud
•
Taalgebruik
5. Wereldverkenning
•
Algemene oriëntatie
•
Lichaamsoriëntatie
•
Ruimtelijke oriëntatie
•
Tijdsoriëntatie

Hoofdstuk: Bijlagen

6. Geletterd/ gecijferdheid
•
Lezen/rekenen
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Kijkwijzer hoogbegaafdheid bij het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) om het
hoogbegaafde jonge kind in beeld te brengen
Naam leerling:

Ingevuld door:

Leeftijd:

Datum:

1. Basale ontwikkelingsbehoeften
Zelfbeleving, zelfkennis
Risico’s bovenpresteren
Denkt in verhoogde mate na
over zichzelf en is zich (zeer)
bewust van het anders zijn.
De reactie op dit besef van
anders zijn kan sterk
uiteenlopen. Zowel de neiging
tot conformeren als isoleren
kan dan naar voren komen.

In balans
Is zich bewust van sterke en
minder sterke competenties en
reflecteert op een leeftijdsadequate wijze op zichzelf.

Risico’s onderpresteren
Heeft weinig / onvoldoende
zicht op zichzelf en op zijn
omgeving.
Vindt dat de omgeving zich
onvoldoende aanpast.
Vertoont uit onvrede
probleemgedrag (verzet,
onverschilligheid, enz.).

Eist te veel van zichzelf en wil
bovenmatig presteren.
Stelt zichzelf onrealistische, te
hoge doelen.
De eigenwaarde hangt af van
het behaalde succes.
Het niet goed omgaan met
onvermogen/falen is zichtbaar.

Stelt zichzelf realistische
doelen en beleeft plezier aan
het behaalde succes.
Het verdragen van het
onvermogen/falen is zichtbaar.

Stelt zichzelf onrealistische, te
lage doelen. Doordenkt het
succes of het falen
onvoldoende en zoekt daarom
de oorzaak buiten zichzelf.

In balans
Is in verhoogde mate
zelfredzaam.
Durft hulp te vragen indien
nodig en staat aangeboden
hulp toe.

Risico’s onderpresteren
Wijst hulp af of vraagt te veel of
te snel hulp wanneer iets als te
lastig of te saai ingeschat
wordt. Stelt zich dan eisend op
naar de omgeving.

Risico’s bovenpresteren
Voelt zich bovenmatig
verantwoordelijk voor de
uitvoering van de taak en voor
het resultaat.
Werkt daarom liever alleen.
Stelt te hoge eisen aan zichzelf
waardoor tekenen van
overbelasting zichtbaar
worden.

In balans
Werkt goed zelfstandig en
maakt zelf plannen. Staat hulp
toe als dat nodig is. Komt tot
een goede samenwerking.

Risico’s onderpresteren
Stelt zich afhankelijk
(hulpeloos) op bij aanbieding
van een nieuwe taak. Durft de
taak niet alleen uit te voeren.
Geeft het op als het lastig of
vervelend wordt.

Voelt zich bovenmatig
verantwoordelijk voor de
uitvoering van de taak en voor
het resultaat.

Werkt goed zelfstandig en
maakt zelf plannen. Staat
hulp toe als dat nodig is.
Komt tot een goede

Kan verzet laten zien bij
aanbieding van een nieuwe
taak (opstandig).
Wil de taak niet uitvoeren, bijv.

Zelfredzaamheid
Risico’s bovenpresteren
Is sterk zelfverzorgend en eist
dat ook van zichzelf.
Vraagt niet om hulp en staat
hulp niet toe.
Zal bij onvermogen geneigd
zijn dit te verhullen.
Presenteert zich te volwassen.
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Werkt daarom liever alleen.
Stelt te hoge eisen aan zichzelf
waardoor tekenen van
overbelasting zichtbaar
worden.

samenwerking.

omdat die te saai zou zijn. Laat
dan veel vluchtgedrag zien.

Denkt zeer ver door en maakt
onverwachte denkstappen.
Gaat te lang of te eenzijdig
door op één spoor. Vraagt
zeer veel naar het doel en het
waarom.

Lost vlot en adequaat
problemen op en komt vrij snel
tot hogere verbanden, maar is
niet te stellig of te rigide in zijn
denken.

Werkt als de leerstof niet
interessant is oppervlakkig en
onnauwkeurig, is dan snel
afgeleid. Gaat een probleem uit
de weg. Vertoont vluchtgedrag,
hierdoor ontstaat een
wisselend werkbeeld.

Is zeer gericht op het
analyseren van de leerstof of
het spel. Wil alleen zonder hulp
ontdekken én werkt daarom
vaak solistisch.
Wil dat de leerstof maar één
keer uitgelegd wordt.
Loopt het risico om zichzelf te
overschatten.

Is gericht op het analyseren en
het beleven van de stof en het
spel. Komt snel tot inzicht en
overzicht en wil dat met
anderen delen. Stelt gerichte
vragen over wat hij niet snapt.

Maakt te kleine stappen gezien
zijn cognitieve mogelijkheden
en laat daardoor steken vallen,
werkt te slordig, of vindt de stof
/ het spel snel te kinderachtig.
Hierdoor loopt hij frustraties op.

Maakt onverwachte
denkstappen en kan deze niet
uitleggen.
Maakt associaties waar een
volwassene niet opkomt.

Maakt snelle, goede
denkrelaties en blijft binnen
volgbare kaders.

Maakt verkeerde verbindingen
in het denken en trekt niet de
juiste conclusies. W ordt
daardoor niet goed begrepen.

Perfectionisme is zichtbaar bij
de taken die zijn belangstelling
hebben.
Hij doet hier zijn voordeel mee.
Bij geen belangstelling kan het
werk slordig zijn.

Durft te falen door het nog een
keer te proberen.

Het risico van faalangst en
zelfoverschatting is aanwezig,
omdat het te snel zijn eigen
gang gaat.
Wacht instructie niet af en vindt
deze dan saai.

Is onrustig.
Werkt veel sneller dan de
groep en vindt dat niet prettig.
Praat letterlijk over de hoofden
van anderen heen en begrijpt
niet dat de ander het niet
boeien vindt.

Heeft niet veel instructie nodig.
Weet precies wanneer hij moet
opletten. Is heel alert en toch
ontspannen.

Heeft moeite met uitgestelde
aandacht, schreeuwt er soms
letterlijk om.
Houdt zich niet aan de
afgesproken regels in de klas.

Risico’s bovenpresteren
Is zich zeer bewust van eigen
en andermans gevoelsleven en
kan hierover piekeren.
Er is overgevoeligheid en
lichtgeraaktheid zichtbaar.

In balans
Is zich bewust van eigen en
andermans emoties, maar kan
het relativeren en zichzelf
geruststellen.
Zit hierdoor lekker in zijn vel.

Risico’s onderpresteren
Is zich te weinig bewust van
eigen en andermans emoties
of gaat daar onverschillig mee
om. Komt hierdoor in conflict of
tot ongewenst gedrag.

Verdraagt mislukkingen niet
goed en zal dan nog meer
inzet tonen. Dit kan gepaard
gaan met toenemende
faalangst, perfectionisme en

Kan missers incasseren en
leert daarvan. Laat zich niet
snel uit het veld slaan, maar
probeert het nog een keer.
Stemt goed af, vraagt op tijd en

Bagatelliseert mislukkingen,
wijt ze aan de omgeving of
haakt af bij missers.
Voelt zich onbegrepen, maar
met hulp kan dit wel
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teruggetrokken gedrag.

checkt of hij nog op het goede
spoor zit.

doorbroken worden (openheid
merkbaar).
Kan een ander gezichtspunt
met zijn cognitie wel volgen.

Risico’s bovenpresteren
Zoekt actief contact met de
volwassene, soms meer dan
met leeftijdsgenoten.
Ziet de volwassene vooral als
een gesprekspartner en een
informatieverstrekker. Eist de
volwassene voor zich op.

In balans
Voelt zich op zijn gemak bij de
volwassenen en gaat hen
open tegemoet. Ziet de
volwassene als opvoeder en
coach, iemand die je de weg
kan wijzen en waar je van kunt
leren.

Risico’s onderpresteren
Voelt zich niet begrepen.
Voelt zich bekeken of
tegengewerkt door de
volwassene of stelt zich juist
erg afhankelijk van hem op.
Komt niet goed tot een open
en adequaat contact.

Is zich bewust van de
gezags- positie van een
volwassene. Is daar
gevoelig voor en laat zich
daardoor afremmen of gaat
zich te veel conformeren.

Accepteert het gezag van een
volwassene en kan hier in
redelijkheid mee omgaan: in
discussie gaan als dat nodig
is of zich voegen als dat
moet.

Is zich bewust van het gezag
van een volwassene. Dit kan
verzet oproepen (openlijk of
door onverschilligheid) of hij
kan er juist gebruik van
maken (manipuleren /
afhankelijk opstellen).

Houdt alles nauwlettend in de
gaten en vraagt direct om
uitleg. Wil de volwassene
beheersen: “W aarom schrijf je
dat op, waar is dat voor?”

Weet wanneer hij niet door
hoeft te vragen.

Vraagt niet door of vertoont
heel leerkrachtafhankelijk
gedrag. Vraagt dan juist naar
de bekende weg.

Risico’s bovenpresteren
Heeft door het anders zijn niet
snel een gepaste aansluiting
met leeftijdsgenootjes. Kan
dwingend/ dominant gedrag
laten zien, ook als andere
kinderen niet kunnen volgen.

In balans
Beleeft plezier aan het contact
met leeftijdgenootjes en toont
initiatief in het contact.

Risico’s onderpresteren
Laat bij groepsopdrachten
weinig relatie met de ander
zien. Profiteert niet van de
omgang met anderen.

Is zich onvoldoende bewust
van het niveau van andere
kinderen en kan dit niet goed
hanteren.
Is steeds op zoek naar een
gelijkwaardige communicatie
over en weer, maar dat lukt
niet. Is daardoor geneigd tot
solistisch werken.
Werkt productief samen met
kinderen van hetzelfde
ontwikkelingsniveau.
Kiest in de samenwerking voor
het eindresultaat en kan zich
daardoor overschatten op het
vlak van de samenwerking (ziet
de bijdrage / het talent van de
ander niet).

Is zich bewust van het niveau
van andere kinderen en houdt
hier rekening mee.
Werkt graag samen en leert
van leeftijdsgenootjes.

Is zich niet bewust van het
niveau van andere kinderen of
houdt hier onvoldoende
rekening mee.
Stelt zich ongeduldig,
onverschillig of juist zeer
afhankelijk op tijdens
samenwerking.

Werkt productief samen met
iedereen en maakt daar op een
goede manier gebruik van.

Komt moeizaam tot een goede,
adequate samenwerking.
Gaat daarom samenwerking
het liefst uit de weg.

Relatie met volwassenen
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Heeft weinig vriendjes. Kiest
eenzijdig degene met
eenzelfde ontwikkelingsniveau
/ interesse gebied.

Heeft voldoende goede
vriendschappen, ook met
leeftijdsgenootjes.

Heeft weinig vriendjes. Kiest
degene over wie hij de baas
kan zijn of die de baas over
hem speelt.

Heeft relaties met andere
kinderen, maar heeft duidelijk
voorkeuren.
Vertelt beschouwend als een
“meester.”

Laat interesses merken en laat
zich boeien door de ander.
Kan in een relatie goed
afstemmen op andere
kinderen.

Laat obsessies zien. Slaat de
plank mis bij de aansluiting met
andere kinderen en is daarover
gefrustreerd. Investeert soms
veel om een relatie aan te gaan
en is hierover zeer ontevreden.

In balans
Stemt goed op de omgeving af.

Risico’s onderpresteren
Staat onverschillig tegenover
de waarom vraag in algehele
zin.

In balans
Heeft een goed moreel besef
en voelt zich verantwoordelijk
voor eigen doen en laten.
Kan reflecteren op en kan dat
goed bespreekbaar maken.

Risico’s onderpresteren
Heeft onvoldoende moreel
besef of negeert de normen en
waarden. Neemt geen
verantwoordelijkheid voor
zichzelf, maar kan een ander
wel op zijn tekortkomingen
wijzen.

In balans
Laat uitgebreid symbolisch spel
zien met wisselende rollen.
Speelt situaties gedetailleerd
uit conform de werkelijkheid.

Risico’s onderpresteren
Heeft een beperkt symbolisch
spel.
Heeft een beperkt/eenzijdig
spelrepertoire.
Gaat het liefst in spel zijn eigen
gang en speelt op zichzelf.

In balans
Handig in spel, maar vindt het
beter leren beheersen ook
leuk. Gebruikt eigen
strategieën.

Risico’s onderpresteren
Is handig in het spel als het de
interesse wekt.
Kan dan grote leersprongen
maken waardoor hiaten kunnen
ontstaan.

Normen en waarden oriëntatie
Risico’s bovenpresteren
Gebruikt de waarom-vraag
veel. Beschouwt het leven.
Komt moeizaam los van morele
overwegingen.
Kan lang tobben en kiest niet,
zoals leeftijdsgenoten,
gemakkelijk tussen zwart of
wit. Kan de nuances al zien en
uit zich te volwassen.
Morele ontwikkeling
Risico’s bovenpresteren
Heeft een te hoog moreel besef
en is zich zeer bewust van
goed en kwaad, eerlijk en niet
eerlijk. Reflecteert bovenmatig
veel op zichzelf en anderen,
kan daarover piekeren en
zichzelf of een ander om die
reden bekritiseren.
2. Speel- en werkgedrag
Symbolisch spel
Risico’s bovenpresteren
Vindt spel kinderachtig.
Kan zich niet speels overgeven
aan het spel, maar blijft star
vasthouden aan de regels, het
doel en de uitkomst van het
spel.
Kopieert de omgeving /
volwassen gedrag nauwgezet.

Risico’s bovenpresteren
Heeft een eigen strategie en is
al snel toe aan een nieuwe
uitdaging.
Vindt het startspel al snel te
kinderachtig en sluit niet aan bij
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het spel van anderen.
Brengt eenzijdig het
gezamenlijke spel op een
hoger niveau (overheersend).

Is moeilijk te motiveren voor
het spel dat niet zijn interesse
heeft.

Samen spelen/samen werken
Risico’s bovenpresteren
Is selectief in de keuze. Zoekt
een kind van hetzelfde
ontwikkelingsniveau en negeert
andere kinderen.

In balans
Vindt samenwerken leuk en
staat open voor de werkwijze
van de ander.
Stemt af op de ander op basis
van gelijkwaardigheid.

Wil de ander de weg wijzen in
het spel, is overheersend en
belerend.

Benut op een prettige manier
het talent van de ander.
Waardeert de ander om wie hij
is.

Risico’s onderpresteren
Vindt moeilijk aansluiting bij de
ander en komt niet tot een
adequaat samenspel. Wil de
baas zijn of wacht juist te zeer
af. Staat op zichzelf en kan
daar onder lijden.
Vindt geen aansluiting met
andere kinderen.
Samenwerken is daardoor
moeilijk.

Creatieve ontwikkeling
Risico’s bovenpresteren
Is zeer creatief en
getalenteerd. Kan hier zeer ver
in doorgaan. Is in staat hier
bizar veel tijd aan te besteden.

In balans
Is zeer creatief en
getalenteerd. Durft dit te laten
zien en staat
open voor nieuwe ervaringen.
Is intrinsiek gemotiveerd en
levert altijd goede prestaties.
Heeft leuke, originele ideeën.
Heeft een verfijnd ruimtelijk
inzicht.

Risico’s onderpresteren
Laat zijn creativiteit eenzijdig
zien of maakt er juist geen
gebruik van. Durft zich niet te
laten zien / wil het verhullen.
Dit kan een diffuus beeld
geven.

Heeft een omvangrijke en te
gevarieerde
verbeeldingskracht, maar is
hierdoor voor de andere
kinderen onnavolgbaar.
Kan zich hierin verliezen
waardoor angst op de
voorgrond kan komen te staan
(alles kan).

Heeft een rijke en gevarieerde
verbeeldingskracht, maar kan
dit begrenzen of is hierin goed
te begrenzen.
Is intrinsiek gemotiveerd.

Heeft een selectieve
verbeeldingskracht. Blijft in
eigen associaties hangen.

Risico’s bovenpresteren
Laat een te hoge mate van
intrinsieke motivatie zien.
Is steeds eenzijdig / zeer
gericht op het verkrijgen van
meer informatie.
Stelt veel vragen over het
waarom en de zin van dingen.
Neemt onvoldoende rust voor
verwerking.

In balans
Laat een hoge mate van
intrinsieke motivatie zien.
Wil meer weten over de lesstof.

Risico’s onderpresteren
Laat een hoge mate van
motivatie zien bij onderwerpen
die zijn interesse hebben.
Bij geen interesse is
gemotiveerd blijven erg
moeilijk.
Wil dan snel over naar iets
nieuws (“Dat weet ik nu wel.”)

Heeft een te hoog tempo van
informatieverwerking waardoor
andere kinderen afhaken.

Hoog tempo van
informatiewerking.

Hoog tempo van
informatieverwerking, maar wel
selectief.
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Enkele talenten zijn over
ontwikkeld.

Benut van alle kanten de
capaciteiten.

Durft of kan de capaciteiten
onvoldoende benutten.
Is zich altijd bewust van het
oordeel van een ander en wil
zich daaraan conformeren.

Motivatie is gekoppeld aan
langere termijn perspectieven.
Heeft het leren leren
verinnerlijkt op de manier zoals
hij dat doet.
Kan moeilijk denken en
handelen vanuit het nu.

Is gemotiveerd in het zoeken
van eigen leerstrategieën.
Zoekt de uitdaging.
Is gericht op het leren.

Laat een wisselend beeld van
het schoolwerk zien. Heeft een
wisselende motivatie, een
aversie tegen inprenten,
stampwerk en verwerkingen.
Is snel afgeleid en vergeet
dingen.
Heeft een laag werktempo.
Mist de instructiemomenten.

Risico’s bovenpresteren
Schrijft als iets mis gaat dit toe
aan de eigen inzet en
persisteren dan in de taak.
Blijven heel verbeten aan de
taak werken / geen flexibiliteit.

In balans
Is voldoende gericht in de taak.

Risico’s onderpresteren
Heeft veel moeite om in de
taak
te blijven. Schrijft als iets mis
gaat dit toe aan externe
factoren (andere kinderen, de
leerkracht, de ouders).
Werkt slordig en is te weinig
gericht op de taak. Heeft een
inadequate werkplanning.

Slaat routinematig werk over
omdat ze op een veel
abstracter niveau denken.
Neemt daardoor basale
vaardigheden onvoldoende op.

Routinematig werk leren ze
heel snel en affectief aan.

Moeite met routinematig werk.
Schrijft als iets mis gaat dit toe
aan externe factoren (andere
kinderen, de leerkracht, de
ouders).
Werkt slordig en is te weinig
gericht op de taak. Heeft een
inadequate werkplanning.

Het concentratievermogen is
goed ontwikkeld met het risico
van overconcentratie.
Ontwikkelt zich eenzijdig.

Het concentratievermogen is
goed ontwikkeld.
Ontwikkelt zich breed.

Concentreert zich eenzijdig of
oppervlakkig.
Dit geeft de belemmering weer.
Heeft een korte
spanningsboog. Is snel
gefrustreerd.

In balans
Maakt gecoördineerde
bewegingen die
geautomatiseerd zijn.
Heeft een goede interne
sturing (proprioceptie).

Risico’s onderpresteren
Maakt geen gebruik van de
motorische capaciteiten. Valt
op door slordigheid en
demotivatie.

Taakgericht gedrag

Risico’s bovenpresteren
Maakt op een handige manier
gebruik van de motorische
vaardigheden. Stelt minder
eisen aan het bewegen.
Vindt groepsspelen niet prettig,
omdat hij te veel afhankelijk is
van de ander.
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3. Zintuiglijke ontwikkeling
Tactiele ontwikkeling
Risico’s bovenpresteren
Benoemt patronen en figuren
te snel op basis van
oppervlakkige waarnemingen
of is te nauwgezet bezig.

In balans
Benoemt op gevoel
voorwerpen en (geometrische)
figuren en kan karakteristieke
kenmerken aangeven.

Risico’s onderpresteren
Heeft moeite met het
identificeren van patronen
en/of maakt er zich gemakkelijk
vanaf.

In balans
Zeer snelle en goede
informatieverwerking.
Behoudt het overzicht.

Risico’s onderpresteren
Goede en snelle
informatieverwerking als er
voldoende interesse is.
Heeft een hekel aan standaard
leerwerk of doe-activiteiten.
Informatie wordt niet adequaat,
maar met vlagen verwerkt.

Risico’s bovenpresteren
Tijdens voorschoolse periode
eenzijdige belangstelling voor
boekjes en schrijven.
Deze eenzijdigheid blijft ook
bestaan op latere leeftijd.

In balans
Tijdens de voorschoolse
periode veel belangstelling
voor boekjes en schrijven.

Risico’s onderpresteren
Eenzijdige belangstelling.
Tijdens de voorschoolse
periode vaak wel
belangstelling. Eenmaal op
school is de belangstelling
verdwenen.

Opvallend veel en zeer
gedetailleerd kunnen
waarnemen en onthouden.
Verliest zich soms in
associaties.

Nuances in klanken en
woorden, waarnemen en
onthouden. Heeft een goed
fonemisch bewustzijn.

Onthoudt alleen wat hij
interessant vindt, de rest niet.
Houdt niet van zinloze
woorden, maar alleen van
woorden met een betekenis.

Heeft een hekel aan het
oefenen met klanken en
betekenisloze woorden.
Vindt dit niet zinvol.

Vindt werken en werkjes leuk.
Het maakt niet zoveel uit welk
werk.
De informatieverwerking is vlot.
Kan snel verbanden leggen.

Heeft een hekel aan standaard
leerwerk.
Informatie wordt niet adequaat,
maar met vlagen verwerkt.

In balans
Spreekt in goed lopende
zinnen met hoofd en bijzinnen.
Communiceert heel helder.

Risico’s onderpresteren
Gebruikt vaak een stemmetje.
Is niet zichzelf.

In balans
Communiceert op jonge leeftijd
al vlot.

Risico’s onderpresteren
Heeft de neiging om zich niet in
te spannen en zich er

Visuele ontwikkeling
Risico’s bovenpresteren
Zeer snelle en goede
informatieverwerking, overziet
alles, maar verliest zich in de
overvloed aan details.

Auditieve ontwikkeling

4. Taalontwikkeling

Risico’s bovenpresteren
Spreekt duidelijk met een
goede zinsbouw.
Het vocabulaire past niet bij de
leeftijd en wordt daardoor door
andere kinderen niet begrepen.
Taalinhoud
Risico’s bovenpresteren
Past op de juiste manier
logische verbanden toe:
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“…..dat is toch
vanzelfsprekend.”
Andere kinderen begrijpen zijn
taal en inhoud niet, waardoor
die afhaken.

Kan de kern in het verhaal
aangeven.
Redeneert op vrij abstract
niveau. Beschikt over een zeer
ruime woordenschat.
Redeneert op logisch-abstract
niveau.
Gebruikt semantische relaties.

gemakkelijk van af te maken.
Losse delen in verhalen
worden te lang gebruikt.
Weinig belangstelling voor
reproductievragen, maar alleen
voor
probleemoplossingvragen.

In balans
Begrijpt receptief en productief
communicatieve functies.
Gebruikt taal voor dagelijkse
communicatieve functies
(toelichten, verklaren,
beschrijven, voorspellen).

Risico’s onderpresteren
Omdat hij het communicatieve
aspect van de taal goed
begrijpt, maakt hij zich er wat
gemakkelijk van af.
Hij heeft aan een half woord
genoeg waardoor hij wat
gemakzuchtig wordt.

In balans
Heeft grote belangstelling voor
de wereld om zich heen.

Risico’s onderpresteren
Bekijkt de wereld vanuit het
eigen gezichtspunt.
Heeft een eenzijdige interesse.
Heeft een hekel aan werk dat
niet met die specifieke
interesse te maken heeft.
Laat vluchtgedrag zien.

Is opvallend nieuwsgierig.
Laat een grote algemene
ontwikkeling en een brede
interesse zien.
Kan als het nodig is ook een
pas op de plaats maken.
Laat bijzondere prestaties zien
in allerlei gebieden.

Toont geen belangstelling voor
de wereld als geheel, maar wel
voor specifieke gebieden.

Maakt gebruik van een
volwassene bij het kaderen van
informatie. De volwassene
daagt uit, geeft de grens aan
en neemt alle vragen serieus.
Hij leert zo plannen, zorgen en
omgaan met vriendschappen,
enz.
Heeft een brede kennis over
allerlei onderwerpen.
Gebruikt de kennis op een
handige manier.

Is het overzicht kwijt. Lijkt te
zwemmen in de informatie die
in zijn wereld op hem afkomt.

Taalgebruik
Risico’s bovenpresteren
Gebruikt de taal meer voor
zichzelf dan voor de
communicatie met andere
kinderen.

5. Wereldverkenning
Algemene oriëntatie

Laat bijzondere prestaties zien
op gebieden die hem
interesseren.
Bijv. een opvallende
intellectuele belangstelling voor
fossielen op 4-jarige leeftijd.
Heeft een verrassend totaal
overzicht, maar let op: het is
zijn overzicht! Er is een
volwassene nodig bij het
kaderen van het overzicht.

Grote algemene ontwikkeling
en brede interesse. Heeft
onverwachte kennis van
bepaalde onderwerpen, soms

Is er geen interesse voor een
onderwerp dan gaat het niet
lukken. Laat een eenzijdige
interesse en een eenzijdige
ontwikkeling zien.

Heeft een selectieve kennis en
deze is alles overheersend.
Heeft een eenzijdige
ontwikkeling.
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Risico’s bovenpresteren
Staat nieuwsgierig in de
wereld. Wil onderzoeken wat
de interesse heeft en wil hier
enthousiast aan werken.
Het risico is een eenzijdige
interesse, bijv. de techniek.
Heeft veel belangstelling voor
de omringende wereld; de
directe leefomgeving wordt al
snel te klein.
Heeft een hoog
ontdekkingstempo.
Verveelt zich snel en zoekt
voortdurend iets nieuws.
Dit zorgt voor onrust.
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heel triviaal of zichzelf bijna
verliezend in een bepaald
onderwerp (bijv. leeft voor
voetbal).

De interesse is eenzijdig.

Lichaamsoriëntatie
Risico’s bovenpresteren
Stelt veel vragen over het
lichamelijk functioneren en over
ziek zijn. Kan zich in de kennis
verliezen. Bij confrontatie in de
eigen omgeving kan de situatie
niet gerelativeerd worden.

In balans
Gaat goed om met zijn lichaam
en is nieuwsgierig.

Risico’s onderpresteren
Richt zich niet op de
lichamelijke aspecten, maar
wat je ermee kunt doen.

In balans
Verkent eerst de ruimte vanuit
de eigen concrete leefwereld,
maar legt snel relaties tussen
de objecten zonder daarin zelf
betrokken te zijn. Gebruikt
relatieve begrippen als dichtbij
/ veraf. Verkent de abstracte
ruimte (Logiblocs, vertiblocs).

Risico’s onderpresteren
Doet nauwelijks moeite om de
eigen leefruimte te verkennen.

In balans
Relateert de tijd aan middelen
waarmee de tijd wordt
geregistreerd. (dagritme, klok,
schooltijden)
Maakt een onderscheid tussen
de lineaire en cyclische
tijdmetingen.

Risico’s onderpresteren
Baseert zich op het ritme van
de dagelijkse activiteiten en
spant zich niet in om zelf de tijd
te ordenen.

In balans
Het voorbereidend en
aanvankelijk leren vorderen
vlot en goed. Het niveau is
leeftijdsadequaat of vlotter.
De ontwikkeling van het
voorbereidend en het
aanvankelijk lezen is
leeftijdsadequaat.

Risico’s onderpresteren
Presteert beneden niveau.
Hiaten zijn zichtbaar en worden
steeds groter.

Kan abstract denken. Kan snel
oorzaak/gevolg en middel/doel
relaties leggen.

Selectief denken. Maakt
verkeerde keuzes door
voorkeuren te volgen.

Ruimtelijke oriëntatie
Risico’s bovenpresteren
Heeft de neiging om basale
aspecten van de leefruimte te
negeren en zich eenzijdig te
richten op het bijzondere / de
details.

Tijdoriëntatie
Risico’s bovenpresteren
Is bijzonder gericht op de
gemeten tijd en gaat niet
flexibel met de dagelijkse tijd
om.

6. Geletterdheid/gecijferdheid
Lezen / rekenen

Heeft op zeer jonge leeftijd
belangstelling voor boekjes.
Kan heel vroeg lezen.
Leesbegrip en leestempo lopen
niet parallel.
Het abstract denken mist de
concrete basis. Hij kan hier niet
op terugvallen. Er ontstaat een
discrepantie tussen de
geletterdheid en gecijferdheid.

Hij staat afwijzend tegenover
school en alles wat met het
schoolse leren te maken heeft.
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Risico’s bovenpresteren
Laat grote leersprongen zien.
Heeft een coach nodig om te
kaderen.

83

Bijlage 4a

Signaleringsfase Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid
Module 1: signalering Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid

Nulmodule: de quickscan
actie: leekracht
doelgroep: alle leerlingen
- keuze uit 5 kenmerken begaafdheid
- keuze uit 3 uitspraken didactiische prestaties
- keuze uit 2 uitspraken didactische attitude
- keuze uit 5 uitspraken pedagogische ontwikkeling
Het programma geeft automatisch aan wat je moet doen

geen indicatoren:
je kunt stoppen

een beperkt aantal
indicatoren: naar de
module 1: signalering

veel indicatoren:
module 2: diagnostiek

1. Het onderzoek
- Algemene indruk leerkracht
- Algemene indruk ouders
- Signaleringslijst leerkracht :
 22 vragen: per vraag aangeven in welke mate dit gedrag bij de leerling wordt herkend.
 Tijdsinvestering: 20 minuten per leerling.
- Signaleringslijst ouders
 Idem aan signaleringslijst leerkracht.
- Gegevens ontwikkelingsniveau groep 1-2
 Bij negen ontwikkelingslijnen aangeven wat het niveau is van de leerling.
- Overige bronnen
 Informatie kinderdagverblijf / peuterspeelzaal / schoolarts / psychodiagnostisch onderzoek.

2. De resultaten
- Programma genereerd automatisch een conclusie en grafieken met score
leer- en persoonlijkheidseigenschappen
- Oudergesprek: de overzichten (grootste verschillen) worden besproken.
Leerkracht en intern begeleider beslissen zelf over het vervolgtraject

Het traject
hoogbegaafdheid
stopt hier.

Leerkracht en intern
begeleider twijfelen of er
voldoende indicaties zijn
voor verder onderzoek

De leerkracht gaat
verder met module 2
diagnostiek

Leerkracht en intern
begeleider vinden dat er
voldoende indicaties zijn
voor verder onderzoek.

De leerkracht gaat
verder met module 2
diagnostiek
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Leerkracht en intern
begeleider vinden dat er
niet voldoende indicaties
zijn voor verder onderzoek.
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Bijlage 4b

Signaleringsfase SiDi 3
Stap 1: Signaleringsfase SiDi 3
Stap 1.C. Signalering
op initiatief van
ouders
- wanneer ouders
aanleiding zien voor de
school om aandacht te
besteden aan
(hoog)begaafdheid.

>13 signalen:
sterk signaal ontwikkelingsvoorsprong: naar
stap 2: diagnostiek
8-13 signalen:
voorzichtig signaal ontwikkelingsvoorsprong:
naar stap 2: diagnostiek met voorbehoud
< 8 signalen:
geen signaal van een (brede)
ontwikkelingsvoorsprong: deel B invullen
Deel B
Er is geen sprake van een (brede) ontwikkeling,
er wordt gekeken of er sprake is van een
ontwikkelingsvoorsprong op een bepaald terrein.
Taalvaardigheden:
- bij 4 signalen of minder niet naar stap 2: diagnostiek
- bij 5 signalen of meer zorgen voor aanvullend aanbod
in de groep.
Rekenvaardigheden:
- bij 1 of geen signaal niet naar stap 2: diagnostiek
- bij 2 of 3 signalen zorgen voor aanvullend aanbod in
de groep.
Inzicht en constructievaardigheden:
- bij 3 signalen of minder niet naar stap 2: diagnostiek
- bij 4 signalen of meer zorgen voor aanvullend aanbod
in de groep

Stap 1.B. De jaarlijkse
signaleringslijst
- Niet als uit stap 1.A is gebleken
dat de leerling eventueel een
ontwikkelingsvoorsprong heeft.
- Oktober: voor alle andere
leerlingen.
- Verloop schooljaar: leerlingen die
niet opvallen en die na oktober zijn
ingestroomd.

Deel 1: leeraspecten
Actie: leerkracht
- 12 leeraspecten worden gescoord.
Bij veel 'twijfel' de tijd nemen om
verder te observeren.

Bij een hoge score 5-12 items
(sterk aanwezig) een eerste
goede indicatie van een
ontwikkelingsvoorsprong.
Bij een score van 5 of meer
(sterk aanwezig/twijfel) verder
naar deel 2

Deel 2: signaal van zorg
- onderdeel: zelfbeeld-, omgangen werkhouding aspecten.

Deel 3: conclusie
Actie: leerkracht en intern
begeleider
Harmonisch profiel:
- deel 1: 7 items 'sterk aanwezig'
- deel 2: geen zorg
naar stap 4: toetsgegevens
Disharmonisch profiel:
 naar stap 2: diagnostiek

Overige intellectuele vaardigheden:
- bij 5 of 6 signalen verder naar stap 2: diagnostiek
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Stap 1.A. Lijst bij aanmelding
Actie: leerkracht/intern begeleider/
directeur en ouder(s)
Doelgroep: alle leerlingen die
starten op de basisschool
- globale indruk
- welbevinden
- bezigheden
- ontwikkeling
- betrokkenheid
Programma geeft automatisch aan
wat de resultaten van aanmelding
1-2 zijn.
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Bijlage 5a

Vragenlijst leerkrachten groep 1-2
Voorwoord

Vanuit de opleiding master Special Educational Needs (SEN) heb ik de opdracht
gekregen een onderzoek te starten op onze basisschool rondom een onderwerp dat
zowel mij als de leerkrachten op school aanspreekt. Mijn onderzoeksvraag luidt: Op
welke wijze kan de huidige vorm van signaleren worden verbeterd, zodat kleuters
met een ontwikkelingsvoorsprong eerder passende begeleiding kan worden
geboden?
Ieder kind heeft namelijk talent en als een kind goed wil presteren moet dit talent wel
gesignaleerd en optimaal benut worden. Binnen de stichting (xxx) ligt de focus ook
op de talentvolle/ betere leerlingen. Het is de bedoeling dat basisscholen beter in
beeld krijgen (signaleren) welke leerlingen op school het talent hebben om
uitzonderlijke cognitieve prestaties te leveren. Iedere leerling heeft namelijk recht op
onderwijs dat aansluit bij zijn of haar ontwikkeling.
Op dit moment volgen wij de kinderen vanaf de eerste schooldag. We krijgen
voorschoolse informatie vanuit de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf,
hebben een intakegesprek met de ouders en volgen de leerlingen met het
Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van Memelink. Als uit deze gegevens blijkt dat er
mogelijk sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong/ versnelde ontwikkeling, maken
we op dit moment gebruik van het signaleringsinstrument SiDi 3. Een aantal
leerkrachten/intern begeleiders binnen onze stichting heeft ook kennis gemaakt met
het programma Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid Primair Onderwijs
(DHH-PO).
Voor mijn onderzoek heb ik ervoor gekozen om mij te verdiepen in de voorschoolse
informatie, de informatie uit het entreeformulier en het OVM. Daarnaast wil ik ook de
signaleringsinstrumenten DHH-PO, SiDi 3, de menstekening en de kijkwijzer bij het
OVM onderzoeken en meenemen in mijn onderzoek.

Dit beeld wil ik scherp krijgen aan de hand van deze vragenlijst, deze vragenlijst zal
ongeveer 10 minuten van jouw tijd innemen. Graag zou ik de ingevulde vragenlijst
donderdag 15 maart 2012 digitaal terug zien. Een tip! Druk nu eerst op ‘opslaan als’
en sla deze vragenlijst op, op deze manier voorkom je misschien dat de ingevulde
gegevens verloren gaan. De gegevens die ik uit deze vragenlijst verzamel, behandel
ik vertrouwelijk en zal ik gebruiken voor mijn onderzoek. Ik hoop dat dit ervoor zorgt
dat jij de vragen zo eerlijk mogelijk invult.
Alvast hartelijk bedankt voor je medewerking.
Marinda Mol
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Dit onderzoek zal een meerwaarde hebben voor mijn ontwikkeling met betrekking tot
het signaleren van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, tevens ben ik ervan
overtuigd dat dit ook belangrijk is voor de ontwikkeling van de leerkrachten groep 1-2
van onze school.
Ik heb al veel literatuur gelezen over dit onderwerp, maar ook jullie zijn een zeer
belangrijke bron voor mij. Ik zou heel graag willen weten welke ervaringen jullie
hebben ten aanzien van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Welke kennis is
aanwezig, wat valt jullie op, wat zijn jullie wensen en wat vinden jullie belangrijk?
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Algemene informatie
Naam
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Leeftijd
Klik hier als u tekst wilt invoeren. jaar.
Waar ben je afgestudeerd?
Kies een item.
Hoeveel jaar ben je werkzaam in het onderwijs? Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Hoeveel jaar ben je werkzaam in groep 1-2? Klik hier als u tekst wilt invoeren. jaar.
Vragenlijst
Heb je nu of in het vorig schooljaar op onze school een kleuter gehad met een
mogelijke ontwikkelingsvoorsprong?
☐ Nee
☐ Ja, schooljaar 2010 - 2011
☐ Ja, schooljaar 2011 – 2012
Wil je van dit schooljaar hier de namen invullen?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Hoe heb je ontdekt dat deze kleuter(s) een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong
heeft/hebben?
☐ Uit de voorschoolse informatie vanuit de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf.
☐ Uit het intakegesprek waarbij de Intern Begeleider samen met de ouder(s) het
entreeformulier heeft ingevuld.
☐ Door de ouders gemeld op een ander moment dan tijdens het intakegesprek.
☐ Uit de analyse van het OVM (ontwikkelingsniveau).
☐ Door toetsresultaten.
☐ Met hulp en/of in het groepsgesprek met de Intern Begeleider.
☐ Door activiteiten/ gedrag van de kleuter te observeren.
☐ Uit de signalering van het SiDi 3 (Eduforce)
Anders, namelijk…. Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Kun je globaal aangeven welke kenmerken je bij deze kleuter(s) hebt
opgemerkt?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Een hoge score op kleutertoetsen
Heeft sterke concentratie
Hoog ontwikkelingsniveau/ hoge score op ontwikkeling van functies
Is onderzoekend, experimenteert, bouwt, ontwerpt.
Bedenkt creatieve oplossingen voor bepaalde problemen (vindingrijk)
Heeft een rijke fantasie, groot voorstellingsvermogen
Een sterk geheugen.
Heeft oorspronkelijke humor
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Bron: (De Bruin-de Boer & Kuipers, 2010).
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☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Een specifieke, gedurende lange tijd, interesse op een bepaald terrein.
Heeft vaak weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten.
Heeft een brede interesse.
Is vroeg in staat tot samenspel.
Leert zichzelf lezen / rekenen en/of tellen.
Is onafhankelijk, kan alleen spelen en werken.
Is gevoelig, empathisch, zorgzaam.
Denkt diep na over gebeurtenissen.
Is nieuwsgierig, stelt vragen, is opmerkzaam, observeert.
Kan logisch denken, ziet relaties, verbanden, grotere patronen.
Een taalgebruik boven leeftijdsniveau (goede taalontwikkeling/ ruime woordenschat).
Doordat de leerling laat merken dat hij/zij het ‘saai’ vindt.
Is betrokken, neemt initiatieven (bij activiteiten die passen bij zijn/haar mogelijkheden).
Is eerder toe aan intellectuele vaardigheden als tijdsoriëntatie, lezen, getallen/
hoeveelheden.
Anders, namelijk…. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Is er overleg met anderen geweest over deze kleuter(s) met een
ontwikkelingsvoorsprong?
☐ Nee.
☐ Ja, met ouders.
☐ Ja, met de intern begeleider.
☐ Ja, met een collega leerkracht.
Heb je genoeg kennis om de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong te
signaleren?
☐ Nee.
☐ Ja, namelijk…. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Wil jij meer te weten komen over de kenmerken van een kleuter met een
ontwikkelingsvoorsprong?
☐ Nee.
☐ Ja, omdat….. Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Vind jij het belangrijk dat er bij het signaleren naast een de mening van de
leerkracht ook gevraagd wordt naar de mening van de ouders?
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Ben jij op de hoogte van de kenmerken (o.a. leereigenschappen en
persoonskenmerken) van een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong?
☐ Nee.
☐ Ja, namelijk… Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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☐ Nee.
☐ Ja, omdat…. Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Vind jij dat de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong op dezelfde wijze
(met dezelfde instrumenten) gesignaleerd moeten worden?
☐ Nee
☐ Ja, omdat…. Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Wat verwacht je van de intern begeleider/ talentcoördinator ten aanzien van
begeleiding bij de signalering van een kleuter met een
ontwikkelingsvoorsprong?
☐ Hulp bij observaties, IB/ Talentcoördinator observeert.
☐ Materialen/ praktijk ideeën die de leerling uitdagen om zich verder te ontwikkelen.
☐ Informatie/ artikelen/ literatuur over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
☐ Hulp bij het invullen van formulieren.
☐ Signaleringslijsten bespreken.
☐ Hulp bij oudergesprekken.
☐ Hulp bij eventuele testen (doortoetsen).
☐ Hulp bij opstellen groepsplan (onderwijsbehoeften, enz.).
☐ Hulp bij begeleiding van het kind.
Iets anders, namelijk…. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vind jij dat er een ‘protocol’ in de school moet zijn, waarin beschreven staat
hoe kinderen op onze basisschool gesignaleerd/ gediagnosticeerd/ begeleid
worden?
☐ Nee
☐ Ja, omdat….. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vind jij dat er een soort plusklas opgezet moet worden voor kinderen die meer
aankunnen?
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Wat ik nog mis is om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren:
☐ Uitdagend materiaal, materialen die uitdagen op het creatieve vlak, uitdagende
computerprogramma’s, inzicht vragende materialen, o.i.d.
☐ Tips om leerlingen uit te kunnen dagen met de reguliere materialen.
☐ Een centrale plek voor de verrijkingsmaterialen.
☐ Structureel overleg in het team over deze leerlingen.
☐ Een eenduidige definitie voor onze school, over welke leerlingen hebben wij het?
☐ Een signaleringsinstrument.
☐ Eenduidige afspraken in het team over signalering en begeleiding.
Iets anders, namelijk…. Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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☐ Nee
☐ Ja, voor Kies een item.
Heb je nog aanvullende opmerkingen over (je ervaringen met) kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong?
☐ Nee
☐ Ja, namelijk…. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Hoofdstuk: Bijlagen

Hartelijk bedankt voor het invullen en je medewerking namens Marinda Mol
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Bijlage 5b

Resultaat vragenlijst leerkrachten groep 1-2

Jaren

Algemene informatie
Leerkrachten groep 1-2
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27 7
4
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Lkr. 1
Lkr. 2
Lkr. 3
Lkr. 4
Lkr. 5
Lkr. 6
Leeftijd Aantal jaar werkzaam in het onderwijs. Aantal jaar werkzaam in groep 1-2.
Figuur 1
Aantal leerkrachten

Waar ben je afgestudeerd?

3
2
1
0
Pabo Bergen

InHolland Alkmaar Pabo Hogeschool Ipabo Amsterdam
Alkmaar

Lkr. 1

Lkr. 2

Lkr. 3

Lkr. 4

Klos Bergen

Lkr. 5

Lkr. 6

Figuur 2

Vragenlijst

Heb je nu of in het vorig schoojaar
een kleuter gehad met een
mogelijke
ontwikkelingsvoorsprong?

Lkr. 1

Figuur 3a

Ja, schooljaar
2010-2011
Lkr. 2

Lkr. 3

Lkr. 4

Ja, schooljaar
2011-2012
Lkr. 5

Hoeveel kleuters hebben dit
schooljaar 2011-2012 een
voorsprong?
5
4
3
2
1
0

Kleutergroep
A

Lkr. 6

B

C

D

Figuur 3b
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Nee

Aantal kleuters

Toelichting bij figuur 3b:
 Groep A: leerling L.E. N.H. B.K. en M.V.
 Groep B: leerling T.J. S.M. en E.P.
 Groep C: leerling G.d.H. en R.S.
 Groep D: G.B. S.L. C.H. en K.d.J.
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Toelichting bij figuur 4:
Lkr.6: Er is een IQ test afgenomen bij S.L.
Hoe heb je ontdekt dat deze kleuter(s) een mogelijke
ontwikkelingsvoorsprong heeft/hebben?
Observeren
Ontwikkelingsvolgmodel
Ouders ander moment
Groepsbespreking
Toetsresultaten
Signalering SiDi 3
Entreeformulier ouders
IQ test
Overdrachtsformulier peuterspeelzaal
0

1
2
3
4
5
Totaal aantal keer genoemd door de 6 respondenten.

6

Figuur 4

Toelichting bij figuur 5:
Lkr.4: R.S. is nog niet toe aan intellectuele vaardigheden omdat hij zich heel erg
goed vermaakt met de materialen in de klas en hij drie kwart jaar op school zit.
Kun je globaal aangeven welke kenmerken je bij deze kleuter(s) hebt
opgemerkt?
Goede taalontwikkeling.
Kan logisch denken.
Zichzelf lezen/rekenen/tellen geleerd.
Brede interesse.
Sterk geheugen.
Hoog ontwikkelingsniveau.
Nieuwsgierig.
Is betrokken, neem initiatief.
Sterke concentratie.
Onafhankelijk.
Denkt diep na.
Vindingrijk.
Toe aan intellectuele vaardigheden.
Hoge score kleutertoets(en).
Rijke fantasie.
Onderzoekend, enz.
Weinig aansluiting leeftijdsgenoten.
Vindt het 'saai'.
Gevoelig.
Oorspronkelijke humor.
Specifieke interesse.
Kan vroeg samenspelen.
0

1
2
3
4
5
Totaal aantal keer genoemd door de 6 leerkrachten.

6

6
4
2
0

Is er overleg met anderen geweest over deze kleuter(s) met een
ontwikkelingsvoorsprong?

Nee
Lkr. 1

Ja, met ouders
Lkr. 2

Lkr. 3

Ja, met de intern
Ja, met een collega
begeleider
leerkracht
Lkr. 4
Lkr. 5
Lkr. 6

Figuur 6
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Aantal keer
genoemd

Figuur 5
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Toelichting bij figuur 7:
Lkr.1: Ja, namelijk ervaring.
Lkr.2: Cito, SiDi 3, OVM.
Lkr.3: Ja ik denk het wel, maar meer kennis kan geen kwaad.
Lkr.4: Door eigen ervaring en door het OVM
Lkr.5: Door eigen ervaring en OVM.
Lkr.6: Ja, deze kennis heb ik opgedaan tijdens de module theoretische kennis
begaafdheid en de module leerweggerichte interventies van Sonja Borgsteede.

Aantal keer genoemd

6

Heb je genoeg kennis om de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong te
signaleren?

4
2
0
Nee

Ja, door eigen Ja, door het
ervaringen.
OVM.

Lkr. 1

Lkr. 2

Ja, door het Ja, door Cito.
SiDi 3.

Lkr. 3

Lkr. 4

Ja, door
Fontys
module
BG02.

Lkr. 5

Ja, door
Fontys
module
BG05.
Lkr. 6

Figuur 7

Toelichting bij figuur 8:
Lkr.1: Ja, een aantal kenmerken zijn bekend, maar er zullen er vast nog veel meer
zijn als ik deze vragenlijst doorneem.
Lkr.3: Ja, ik ken een aantal kenmerken, maar niet alle…
Lkr.4: Ja door eigen kennis/ artikelen/ medecollega’s.
Lkr.5: Door je eigen kennis en andere collega’s en door het invullen van het OVM.
Lkr.6: Ja, door het lijstje met leereigenschappen en persoonskenmerken van de
module (hoog)begaafdheid.
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Toelichting bij figuur 9:
Lkr.2: Altijd goed om meer te weten.
Lkr.3: Ja, omdat het belangrijk is deze kinderen tijdig te herkennen, maar ook om het
onderscheid te kunnen maken tussen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en
kinderen met een tijdelijke piek in hun ontwikkeling.
Lkr.4: Ja, want wanneer moet je ingrijpen om een leerling uitdagendere werkjes te
bieden. Moet ik die leerling eerst een tijdje lekker kleuteren? Of komt zijn
ontwikkeling dan snel stil te liggen? Voordat hij eventueel gaat onderpresteren
Lkr.5: Omdat het steeds vaker voor komt.
Lkr.6: Nee, omdat ik de opleiding master SEN volg en op de hoogte ben van de
kenmerken van een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong.
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Aantal keer genoemd

Aantal keer genoemd

Ben jij op de hoogte van de
kenmerken van kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong?
6

4
2
0
Nee
Lkr. 1

Wil jij meer te weten komen over de
kenmerken van kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong?
6
4
2
0

Ja

Lkr. 2

Lkr. 3

Lkr. 4

Lkr. 5

Lkr. 1

Lkr. 6

Figuur 8

Nee
Lkr. 2 Lkr. 3

Lkr. 4

Ja
Lkr. 5

Lkr. 6

Figuur 9

Toelichting bij figuur 10:
Lkr.1: Ja, omdat zij hun kind het beste kennen.
Lkr.2: Ouders kennen hun kind het beste!!
Lkr.3: Ja, ouders kunnen ook aangeven wat zij thuis zien en of er bijvoorbeeld
opeens gedragsveranderingen plaatsvinden bij het kind.
Lkr.4: Ouders zien en weten vaak hele andere dingen die wij nog niet zien. De
mening van de ouders is ook zeer belangrijk.
Lkr.5: Omdat ouders vaak hele andere dingen van het kind zien en het is belangrijk
om hun mening te horen wat zij belangrijk vinden, willen ze wel dat hun kind
eventueel wordt door getoetst.
Lkr.6: Ja, omdat ouders hun kind het beste kennen. Zowel leerkrachten als ouders
spelen een rol in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Samen kunnen wij
meer voor kinderen betekenen dan ieder voor zich. Ouders kunnen waardevolle
informatie geven over de thuissituatie.
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Nee

Lkr. 1

Figuur 10

Lkr. 2

Ja

Lkr. 3

Lkr. 4

Lkr. 5

Lkr. 6

Vind jij dat kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong op
dezelfde wijze gesignaleerd moeten
worden?

6
4
2
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Nee

Lkr. 1

Lkr. 2

Ja

Lkr. 3

Lkr. 4

Figuur 11
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Vind jij het belangrijk dat er bij het
signaleren ook gevraagd wordt
naar de mening van de ouders?

Aantal keer genoemd

Aantal keer genoemd

Toelichting bij figuur 11:
Lkr.1: Zijn er meerdere instrumenten voor verschillende gebieden?
Lkr.2: Eén lijn.
Lkr.3: Ja, dan kijk je namelijk naar al deze kinderen op dezelfde wijze (net als wij bij
de kleuters met het OVM doen).
Lkr.4: Ja, dan weet je zeker of je het goed hebt ingeschat.
Lkr.5: Omdat het je beeld van de leerling kan bevestigen en als er een ‘protocol’ is
scheelt dat weer tijd. Je hoeft zelf het wiel niet uit te vinden.
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Toelichting bij figuur 12:
Lkr.6: Iets anders, namelijk vragen, informatie, ideeën en tips uitwisselen tijdens
groepszorggesprek.
Wat verwacht je van de intern begeleider/talentcoördinator ten aanzien van
de signalering?
Hulp bij doortoetsen.
Signaleringslijsten bespreken.
Materialen/ praktijk ideeën die deze kleuter uitdagen.
Hulp bij opstellen groepsplan.
Hulp bij invullen formulieren.
Informatie over deze kleuters.
Hulp bij oudergesprekken.
IB/Talentcoördinator observeert.
Hulp bij begeleiding van het kind.
Informatie uitwisselen tijdens groepszorggesprek.
0

1

2
3
4
Aantal keer genoemd

Lkr. 1

Lkr. 2

Lkr. 3

Lkr. 4

5

Lkr. 5

6
Lkr. 6

Figuur 12
Wat mis ik nog om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te
signaleren?
Eenduidige afspraken in het team over signalering/
begeleiding.
Een eenduidige schooldefinitie, wie behoren tot deze
doelgroep?
Uitdagend materiaal, o.i.d.
Structureel overleg in het team over deze ll.
Tips om met reguliere materialen ll. uit te dagen.
Centrale plek voor verrijkingsmaterialen.
Een signaleringsinstrument.
0
Lkr. 1

1

2
3
4
Aantal keer genoemd

Lkr. 2

Lkr. 3

Lkr. 4

5
Lkr. 5

6
Lkr. 6

Toelichting op figuur 14:
Lkr.1: Ja, voor ouders en collega’s. Welke mogelijkheden zijn er om deze kinderen
verder te helpen in hun ontwikkeling.
Lkr.2: Eén lijn.
Lkr.3: Ja, omdat het belangrijk is dat iedereen er op dezelfde manier mee omgaat en
dat er duidelijkheid is over hoe te handelen.
Lkr.4: Ja, dan kijken we allemaal door dezelfde bril.
Lkr.5: Omdat het steeds vaker voorkomt en omdat het dan beter meetbaar is.
Lkr.6: Ja, omdat dan voor alle leerkrachten duidelijk is welke stappen er genomen
moeten worden met betrekking tot signalering, diagnostisering en begeleiding.
Marinda Mol – Master SEN Gespecialiseerde Leraar – juni 2012
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Figuur 13
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Aantal keer genoemd

Vind jij dat er een ‘protocol’ in school moet zijn, waarin staat hoe
leerlingen gesignaleerd/gediagnosticeerd/begeleid worden?
6
4
2
0
Nee
Lkr. 1

Ja

Lkr. 2

Lkr. 3

Lkr. 4

Lkr. 5

Lkr. 6

Figuur 14

Toelichting bij figuur 15:
Lkr.3: Ja, het is voor die kinderen belangrijk dat ze met gelijkgestemden om kunnen
gaan. Deze kinderen willen namelijk geen uitzondering zijn, ze willen ook graag met
de anderen meedoen. In de klas betekent dat ze gaan onderpresteren, maar met
gelijkwaardige kinderen om zich heen, kunnen ze op eigen niveau presteren. Ik weet
niet of er echt een plusklas moet komen, maar de kinderen moeten af en toe in de
gelegenheid zijn om met gelijkgestemden te kunnen werken.
Lkr.5: Ja lijkt me ideaal zodat ze nog meer aandacht krijgen om op hun
ontwikkelingsniveau te werken en uitgedaagd worden om nog beter te kunnen
presteren.
Vind jij dat er een soort plusklas opgezet moet worden voor kinderen die
meer aankunnen?
Ja, voor leerlingen vanaf groep 3
Ja, voor leerlingen vanaf groep 1
Nee
0

1
Lkr. 1

2

3
4
Aantal keer genoemd

Lkr. 2

Lkr. 3

Lkr. 4

5
Lkr. 5

6
Lkr. 6

Figuur 15

Heb je nog aanvullende opmerkingen over (je ervaringen met) kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong?
Leerkracht 1: Het allerbelangrijkste is dat een kleuter zich eerst veilig moet voelen in
de groep, zijn eigen plekje heeft gevonden, weet wat er van hem/haar wordt

worden. Het woord onderpresteren hoorde ik al vallen, terwijl het kind nog maar 2
dagen op school zat!
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verwacht, al veel heeft geëxperimenteerd, voordat er specifiek gesignaleerd gaat
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Leerkracht 3: Ik heb thuis ervaring met zo’n kind. Hij heeft minder slaap nodig, is
vaak nog lang wakker. Als het op school niet goed gaat (te weinig uitdaging) merken
wij dat thuis, doordat zijn gedrag verandert. Hij is koppig, snel boos, kan weinig
hebben. Ze denken heel anders, hun gedachtegang is niet altijd te bevatten.
Leerkracht 4: Wanneer zouden deze kinderen eventueel kunnen gaan
onderpresteren, wat zijn de exacte kenmerken en wat bied je deze kinderen aan,
wanneer ga je eisen stellen? Vooral als de leerling dit zelf niet aangeeft en nog
genoeg uitdaging heeft met de materialen.
Leerkracht 6: Ik vind het jammer dat de vorig jaar gesignaleerde kleuters met een
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ontwikkelingsvoorsprong in groep 3 niet de uitdaging krijgen die zij nodig hebben.
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Bijlage 6a

Vragenlijst peuterspeelzaal gemeente xxx

Marinda Mol
xxx
xxx
xxx, 5 maart 2012
xxx
Locatieverantwoordelijke Peuterspeelzaal ’xxx’
xxx
xxx
Beste mevrouw xxx,
Mijn naam is Marinda Mol en ik ben werkzaam als groepsleerkracht en
bouwcoördinator groep 1-2 op de xxx in xxx. Sinds 2010-2011 volg ik de opleiding
master Special Educational Needs (SEN) en heb ik de opdracht gekregen een
onderzoek te starten op mijn basisschool rondom een onderwerp dat zowel mij als de
leerkrachten op school aanspreekt. Ik heb gekozen voor het onderwerp: een
ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters. Ik wil op onze basisschool beter in beeld krijgen
(signaleren) welke leerlingen het talent hebben om uitzonderlijke cognitieve
prestaties te leveren.
Als de kinderen 4 jaar worden, gaan ze naar de basisschool. Wij hechten veel
waarde aan het overdrachtsformulier dat wij van ‘de xxx ontvangen. Voor mijn
onderzoek heb ik ervoor gekozen om mij te verdiepen in deze voorschoolse
informatie. Ik heb al veel literatuur gelezen over dit onderwerp, maar ook u en de
andere pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal zijn een zeer belangrijke
bron voor mij.
Ik zou heel graag willen weten welke ervaringen jullie hebben ten aanzien van
peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarom wil ik de pedagogisch
medewerkers van de peuterspeelzaal vragen om mijn vragenlijst in te vullen. Het zal
ongeveer 10 minuten van hun tijd innemen. De gegevens die ik uit deze vragenlijst
ontvang zullen eraan bijdragen dat leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
vroegtijdig worden gesignaleerd en de juiste begeleiding krijgen. De verzamelde
gegevens behandel ik vertrouwelijk, ik zal de namen anoniem maken en de
gegevens alleen gebruiken voor mijn onderzoek. Ik hoop dat dit ervoor zorgt dat u de
vragen zo eerlijk mogelijk beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Marinda Mol
In deze envelop:
- 7x vragenlijst peuterspeelzaal gemeente xxx
- 1x retourenvelop met postzegels
Marinda Mol – Master SEN Gespecialiseerde Leraar – juni 2012
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Tevens hoop ik dat u de vragenlijsten voor vrijdag 16 maart 2012 kunt retourneren in
de bijgevoegde retourenvelop. Als u vragen heeft kunt u mij per e-mail bereiken op
xxx. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij wilt helpen met mijn onderzoek.
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Vragenlijst peuterspeelzaal gemeente xxx
Voorwoord
Vanuit de opleiding master Special Educational Needs (SEN) heb ik de opdracht
gekregen een onderzoek te starten op onze basisschool rondom een onderwerp dat
zowel mij als de leerkrachten op school aanspreekt. Mijn onderzoeksvraag luidt: Op
welke wijze kan de huidige vorm van signaleren worden verbeterd, zodat kleuters
met een ontwikkelingsvoorsprong eerder passende begeleiding kan worden
geboden? Ieder kind heeft namelijk talent en als een kind goed wil presteren moet dit
talent wel gesignaleerd en optimaal benut worden. Binnen de stichting xxx ligt de
focus ook op de talentvolle/ betere leerlingen. Het is de bedoeling dat basisscholen
beter in beeld krijgen (signaleren) welke leerlingen op school het talent hebben om
uitzonderlijke cognitieve prestaties te leveren. Iedere leerling heeft namelijk recht op
onderwijs dat aansluit bij zijn of haar ontwikkeling.
Op de website van de Stichting Peuterspeelzalen van de gemeente xxx staat dat zij
de visie heeft dat ieder kind uniek is. Kinderen hebben hun eigen aanleg, tempo,
achtergrond, belangstelling en mogelijkheden. Om de ontwikkeling van de peuter zo
goed mogelijk te volgen en te begeleiden, wordt er op de peuterspeelzaal gewerkt
met een peutervolgsysteem (PVS). Er wordt onder andere gekeken naar de
taalontwikkeling, motoriek, weerbaarheid, sociale vaardigheden en de
spelontwikkeling. Zo kunnen pedagogisch medewerkers kijken of de ontwikkeling
goed verloopt of dat er vaardigheden zijn die het kind mogelijk beter kan ontwikkelen.
Als de kinderen 4 jaar worden, gaan ze naar de basisschool. In mei worden alle
kinderen die het komende schooljaar instromen op de basisschool doorgesproken
met de intern begeleider van de basisschool. Omdat u wilt dat het kind meteen vanaf
de start in de basisschool de juiste begeleiding krijgt, is het overdrachtsformulier
ontwikkeld. Wij hechten veel waarde aan deze informatie m.b.t. de voorschoolse
ontwikkeling.

Vanuit de visie dat ieder kind uniek is en om ervoor te zorgen dat alle kinderen een
ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen wil ik u, de pedagogisch medewerker,
vragen deze vragenlijst in te vullen, het zal ongeveer 10 minuten van uw tijd
innemen. Graag zou ik de ingevulde vragenlijst donderdag 22 maart 2012 terug
zien. Daarvoor heb ik een retourenvelop bijgevoegd. De gegevens die ik uit deze
vragenlijst verzamel, behandel ik vertrouwelijk en zal ik gebruiken voor mijn
onderzoek. Ik hoop dat dit ervoor zorgt dat u de vragen zo eerlijk mogelijk invullen.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Marinda Mol
Marinda Mol – Master SEN Gespecialiseerde Leraar – juni 2012
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Voor mijn onderzoek heb ik ervoor gekozen om mij te verdiepen in deze
voorschoolse informatie. Ik heb al veel literatuur gelezen over dit onderwerp, maar
ook u bent een zeer belangrijke bron voor mij. Ik zou heel graag willen weten welke
ervaringen u hebt ten aanzien van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
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Algemene informatie
Naam
Leeftijd
Waar bent u afgestudeerd?
Hoeveel jaar bent u werkzaam op de peuterspeelzaal?
Wat is uw functie?
Vragenlijst
Heeft u nu of in het vorig schooljaar in uw groep op de peuterspeelzaal een
peuter gehad met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong?
☐ Nee
☐ Ja, schooljaar 2010 - 2011
☐ Ja, schooljaar 2011 – 2012
Wilt u hier de namen invullen?

Hoe heeft u ontdekt dat deze peuter(s) een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong
heeft/hebben?
☐ Uit het intakegesprek met de ouder(s).
☐ Door de ouders gemeld op een ander moment dan tijdens het intakegesprek.
☐ Uit de analyse van uw peutervolgsysteem.
☐ Zelf ervaren door activiteiten/ gedrag van de peuter te observeren.

Kunt u globaal aangeven welke kenmerken u bij deze peuter(s) heeft
opgemerkt?
Bron: (De Bruin-de Boer & Kuipers, 2010).
☐ Een hoog ontwikkelingsniveau/ hoge score op ontwikkeling van functies.
☐ Heeft sterke concentratie
☐ Hoog ontwikkelingsniveau/ hoge score op ontwikkeling van functies
☐ Is onderzoekend, experimenteert, bouwt, ontwerpt.
☐ Bedenkt creatieve oplossingen voor bepaalde problemen (vindingrijk)
☐ Heeft een rijke fantasie, groot voorstellingsvermogen
☐ Een sterk geheugen.
☐ Heeft oorspronkelijke humor
☐ Een specifieke, gedurende lange tijd, interesse op een bepaald terrein.
☐ Heeft vaak weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten.
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Anders, namelijk….
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☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Heeft een brede interesse.
Is vroeg in staat tot samenspel.
Leert zichzelf lezen / rekenen en/of tellen.
Is onafhankelijk, kan alleen spelen en werken.
Is gevoelig, empathisch, zorgzaam..
Denkt diep na over gebeurtenissen.
Is nieuwsgierig, stelt vragen, is opmerkzaam, observeert.
Kan logisch denken, ziet relaties, verbanden, grotere patronen.
Een taalgebruik boven leeftijdsniveau (goede taalontwikkeling/ ruime woordenschat).
Doordat de leerling laat merken dat hij/zij het ‘saai’ vindt.
Is betrokken, neemt initiatieven (bij activiteiten die passen bij zijn/haar mogelijkheden).
Is eerder toe aan intellectuele vaardigheden als tijdsoriëntatie, lezen, getallen/
hoeveelheden.

Anders, namelijk….

Is er overleg met anderen geweest over deze peuter(s) met een
ontwikkelingsvoorsprong?
☐ Nee.
☐ Ja, met ouders.
☐ Ja, met de intern begeleider van de basisschool.
☐ Ja, met een collega.
Heeft u genoeg kennis om de peuter met een ontwikkelingsvoorsprong te
signaleren?
☐ Nee.
☐ Ja, namelijk….

Wilt u meer te weten komen over de kenmerken van een peuter met een
ontwikkelingsvoorsprong?
☐ Nee.
☐ Ja, omdat…

Marinda Mol – Master SEN Gespecialiseerde Leraar – juni 2012

Hoofdstuk: Bijlagen

Bent u op de hoogte van de kenmerken (o.a. leereigenschappen en
persoonskenmerken) van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong?
☐ Nee.
☐ Ja, namelijk…
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Welke informatie/begeleiding zou u van mij willen ontvangen ten aanzien van
de signalering en de overdracht van een peuter met een
ontwikkelingsvoorsprong?
☐ De talencoördinator (of intern begeleider) komt observeren op de
peuterspeelzaal.
☐ Informatie/ artikelen/ literatuur over peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
☐ Tips voor het invullen van het overdrachtsformulier.
Iets anders, namelijk….

In het overleg met de intern begeleider van de basisschool worden de peuters
die naar de basisschool gaan besproken. De peuter krijgt van u een A-B of Cscore. Kunt u kort omschrijven op basis van welke gegevens (welke criteria)
een leerling een A-B of C-score krijgt?
A-score:
B-score:
C-score:

Heeft u nog aanvullende opmerkingen over (uw ervaringen met) peuters met
een ontwikkelingsvoorsprong?
☐ Nee
☐ Ja, namelijk…

Hoofdstuk: Bijlagen

Hartelijk bedankt voor het invullen en uw medewerking namens Marinda Mol
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Bijlage 6b

Resultaat vragenlijst pedagogisch medewerkers

Algemene gegevens

Jaren

Pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal
60
45
30
15
0

54

52
21

PM. 1

39

48
12

4

PM. 2
Leeftijd

56

48
12

10

17

PM. 3
PM. 4
PM. 5
PM. 6
Aantal jaar werkzaam op de peuterspeelzaal.

14
PM. 7

Figuur 16

Aantal pedagogisch
medewerkers

Waar bent u afgestudeerd?
8
6
4
2
0
Middelbaar Beroeps Onderwijs

PM. 1

PM. 2

Verpleegkundige opleiding (2
jaar)
PM. 3

PM. 4

PM. 5

Horizon College A.

PM. 6

PM. 7

Figuur 17

Vragenlijst
Toelichting bij figuur 18:
PM1/2/5/6: We geven geen namen i.v.m. privacy.
PM3: We geven geen namen i.v.m. privacy. Komt niet veel voor en het zijn geen hele
grote voorsprongen.
PM4: We geven geen namen i.v.m. privacy. Ik heb ook geen gevoel van meerwaarde
hiervoor.
PM7: Uit 10-minutengesprekjes met ouders.
Heeft u nu of in het vorig schooljaar op de peuterspeelzaal een peuter
gehad met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong?

Nee
PM. 1

Ja, schooljaar 2010-2011
PM. 2

PM. 3

PM. 4

Ja, schooljaar 2011-2012
PM. 5

PM. 6

PM. 7
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Figuur 18
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Hoe heeft u ontdekt dat deze peuter(s) een mogelijke
ontwikkelingsvoorsprong heeft/hebben?
Anders, nml. 10-minutengesprekje met ouder(s).
Zelf ervaren door activiteiten/gedrag peuter te
observeren.
Uit analyse peutervolgsysteem.
Door ouder(s) op een ander moment gemeld.
Uit intakegesprek met ouder(s).
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PM. 1

PM. 2

PM. 3

1

2

PM. 4

3

4

PM. 5

5

PM. 6

6

7

PM. 7

Figuur 19

Toelichting bij figuur 20:
PM7: Kan ook ‘vervelend’ gedrag vertonen.
Kunt u globaal aangeven welke kenmerken u bij deze peuter(s) heeft
opgemerkt?
Zichzelf lezen/rekenen/tellen geleerd.
Onafhankelijk.
Weinig aansluiting leeftijdsgenoten.
Sterk geheugen.
Gevoelig.
Specifieke interesse.
Denkt diep na.
Goede taalontwikkeling.
Rijke fantasie.
Anders.. kan 'vervelend' gedrag vertonen.
Hoog ontwikkelingsniveau.
Is betrokken, neem initiatief.
Sterke concentratie.
Onderzoekend, enz.
Kan vroeg samenspelen.
Kan logisch denken.
Brede interesse.
Nieuwsgierig.
Vindingrijk.
Toe aan intellectuele vaardigheden.
Vindt het 'saai'.
Oorspronkelijke humor.
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Totaal aantal keer genoemd door de 7 pedagogisch medewerkers.

8
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Is er overleg met anderen geweest over deze peuter(s) met een
ontwikkelingsvoorsprong?

Nee.

PM. 1

Ja, met ouders.

PM. 2

PM. 3

Ja, met de intern
begeleider van de
basisschool.
PM. 4

PM. 5

Ja, met een collega.

PM. 6

Figuur 21
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Aantal keer genoemd

Figuur 20
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Aantal keer
genoemd

Toelichting bij figuur 22:
PM3: Door moeilijkere opdrachten te geven, zodat het uitdagend blijft, bijv. moeilijke
puzzel. Genoeg kennis door peutervolgsysteem.
PM4: Ik denk van wel, o.a. n.a.v. het peutervolgsysteem en je eigen ervaring en
observatie. Dat je merkt dat de peuter voorloopt. Maar hoe dan verder te handelen is
wel eens lastig.
PM5: Elk kind is verschillend en wij weten vaak het verloop niet.
PM6: Nooit genoeg. Iedere peuter is uniek.
8
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Heeft u genoeg kennis om de peuter met een ontwikkelingsvoorsprong te
signaleren?

PM. 1

Nee
PM. 2

PM. 3

PM. 4

PM. 5

Ja
PM. 6

PM. 7

Figuur 22

Aantal keer
genoemd

Toelichting bij figuur 23:
PM2/3/5/6: Niet specifiek.
PM4: Niet specifiek gericht hierop. Je vergelijkt wat met andere peuters.

8
6
4
2
0

Bent u op de hoogte van de kenmerken (o.a. leereigenschappen en
persoonskenmerken) van een peuter met een
ontwikkelingsvoorsprong?

PM. 1

Nee
PM. 2

Ja
PM. 3

PM. 4

PM. 5

PM. 6

PM. 7

Figuur 23

Toelichting bij figuur 24:
PM1: Omdat je kennis erdoor uitgebreid worden.
PM2: Omdat we dat positief kunnen begeleiden.
PM3: Lijkt mij interessant, goed voor verdere ondersteuning.
PM4: Omdat we dan de peuters nog beter kunnen gaan begeleiden.
PM5: We weten nooit genoeg.
PM7: Kennis is altijd goed.
8
6
4
2
0
PM. 1

Nee
PM. 2

Ja
PM. 3

PM. 4

PM. 5

PM. 6

Figuur 24
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PM. 7

Hoofdstuk: Bijlagen

Aantal keer
genoemd

Wilt u meer te weten komen over de kenmerken van een peuter met een
ontwikkelingsvoorsprong?

105

Welke informatie/begeleiding zou u van mij willen ontvangen ten aanzien
van de signalering en de overdracht van een peuter met een
ontwikkelingsvoorsprong?
Tips voor het invullen van het overdrachtsformulier.
Informatie/ artikelen/ literatuur over peuters met
een ontwikkelingsvoorsprong.
De talentcoördinator (of intern begeleider) komt
observeren op de peuterspeelzaal.

0

1

2

3

4

5

6

7

Aantal keer genoemd
PM. 1

PM. 2

PM. 3

PM. 4

PM. 5

PM. 6

PM. 7

Figuur 25

In het overleg met de intern begeleider van de basisschool worden de peuters
die naar de basisschool gaan besproken. De peuter krijgt van u een A-B of Cscore. Kunt u kort omschrijven op basis van welke gegevens (welke criteria)
een leerling een A-B of C-score krijgt?
PM3:
A-score: normaal ontwikkelingsniveau, geen specifieke afwijkingen.
B-score: lichte afwijkingen of gedragsafwijking, niet echt zorgelijk.
C-score: ontwikkelingsachterstand en/of bijzonder gedragsontwikkeling.
PM4:
A-score: bij een normaal ontwikkelingsniveau en geen specifieke problemen
en/of eigenschappen.
B-score: als er lichte afwijkingen in ontwikkeling zijn en/of andere
gedragsuitingen.
C-score: als er ontwikkelingsachterstanden en/of andere problemen zijn.
PM6:
A-score: op normaal niveau.
B-score: aandachtspunten/zwakke … in de ontwikkeling.
C-score: ontwikkelingsachterstand.
Heeft u nog aanvullende opmerkingen over (uw ervaringen met) peuters met
een ontwikkelingsvoorsprong?

Hoofdstuk: Bijlagen

Er zijn geen aanvullende opmerkingen geplaatst.
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(Intake)vragenlijsten

Vragenlijst ouder/leerkracht DHH
(2011)
vierpuntschaal
keuze uit: bijna altijd, geregeld, soms,
nooit.

Conclusie/nominatie:
Programma genereerd automatisch
de conclusie en grafieken met score
leer- en
persoonlijkheidseigenschappen.

22 vragen.
Is snel van begrip.
Laat zien over een goed geheugen te
beschikken.
Is een doorvrager.
Komt met ongebruikelijke
oplossingen en uitspraken.
Toont een creatief denkvermogen.
Is een scherpe waarnemer.
Zoekt uitdagingen.

Intakevragenlijst Van Gerven (2008)

Lijst bij aanmelding SiDi 3 (2010)

vierpuntschaal
Keuze uit: wel sterk aanwezig, een
beetje meer van toepassing, een
beetje minder van toepassing, niet
sterk aanwezig.
Conclusie/nominatie:
Om kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong op te
sporen, blijkt in de praktijk vaak dat
onderstaande uitspraken positief
(sterk aanwezig) zijn ingevuld.

driepuntschaal
Keuze uit: ja (vaak), soms (wel eens), nee
(nooit).

14 vragen.

Onderzoekt en experimenteert graag.

Heeft een goed geheugen.

Heeft een goed geheugen.

Stelt veel vragen.

Is nieuwsgierig, stelt veel vragen.
Bedenkt oplossingen, anders dan je zou
verwachten.
Is ondernemend.
Heeft oog voor detail.
Onderdeel taalvaardigheden.
Max. score = 8. Min. score = 4.

Heeft een echte hobby.
Is ondernemend in zijn spel.
Weet veel over verschillende dingen.

Spreekt duidelijk.

Spreekt duidelijk.

Spreekt meestal in goede zinnen.

Spreekt in lange zinnen.

Kent de betekenis van veel woorden.

Kent de betekenis van veel woorden.

Toont een brede algemene interesse. Gebruikt moeilijke woorden.
Wekt de indruk geestelijk vroegrijp te
zijn.
Is sterk in het oplossen van
problemen.
Is in staat om grote denk- en
leerstappen te maken.
Is geneigd om dingen steeds ter
discussie te stellen.
Kan nadenken over zijn eigen rol bij
dingen die gebeuren.
Valt op door een origineel gevoel voor
humor.
Wil graag de dingen zelf bepalen.
Zoekt vooral contact met oudere
kinderen.
Kan sterk opgaan in een onderwerp
dat hem aanspreekt.
Laat zien over een groot analytisch
denkvermogen te beschikken.
Is perfectionistisch ingesteld.

Onderdeel overige intellectuele
vaardigheden.
Max. score = 6. Min. score = 4.

Is geïnteresseerd in de wereld om
hem heen.

Heeft een grote dadendrang.

Toont een groot
doorzettingsvermogen.
Drukt zich mondeling beter uit dan
leeftijdsgenoten.
Kan verworven kennis goed
toepassen.

Conclusie/nominatie:
> 13 'sterk aanwezig': sterk signaal van
ontwikkelingsvoorsprong.
8 - 13 'sterk aanwezig': voorzichtig signaal
van ontwikkelingsvoorsprong.
< 8 'sterk aanwezig': geen signaal van
(brede) ontwikkelingsvoorsprong.

Gebruikt moeilijke woorden.

Heeft interesse in letters en lezen.

Heeft interesse in letters en lezen.

Geeft nu al aan dat het wil leren
schrijven.
Heeft interesse in hoeveelheden en
getallen.

Is veel bezig met of houdt van: zelf
‘technisch’ lezen.
Is veel bezig met of houdt van: het bekijken
van een prentenboek.
Is veel bezig met of houdt van: luisteren
naar een verhaal.
Onderdeel rekenvaardigheden.
Max. score = 3. Min. score = 3.
Is veel bezig met of houdt van: puzzelen,
denkspelletjes.
Heeft interesse in hoeveelheden en
getallen.
Kan moeilijke puzzels en spelletjes
maken.
Onderdeel inzicht en
constructievaardigheden.
Max. score = 6. Min. score = 4.
Is veel bezig met of houdt van: bouwen met
blokken, Lego, K’nex.
Is veel bezig met of houdt van: puzzelen,
denkspelletjes.
Is veel bezig met of houdt van:
computerspelletjes.
Kan moeilijke puzzels en spelletjes
maken.
Onderzoekt en experimenteert graag.
Heeft oog voor detail.
Nominatie.
Max. score = 5. Min. Score = 1.
Nominatie van de peuterspeelzaal.
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Bijlage 7a
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Bijlage 7b

* Vragen die kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong

Het kind zoekt/maakt contact met andere kinderen.
Het kind speelt met leeftijdsgenoten.
Bij minder of iets minder, namelijk jongere of *oudere kinderen.
Het kind gaat in discussie om gelijk te krijgen of is het geneigd om dingen ter discussie te stellen.
Het kind is snel geraakt, van streek, huilt snel (gevoelig).
Het kind valt op door een origineel gevoel voor humor.
Het kind is ondernemend in spel, er zijn al meerdere handelingen zichtbaar.
Het kind kan zich sterk concentreren wanneer de activiteit aansluit bij zijn/haar interessegebieden.
Het kind kan kind zelfstandig spelen, goed omgaan met uitgestelde aandacht.
Het kind zoekt uitdaging, neemt het initiatief, experimenteert, is onderzoekend en nieuwsgierig.
Het kind bedenkt vaak ongebruikelijke oplossingen.
Het kind is perfectionistisch ingesteld, is niet snel tevreden met het resultaat.
Het kind kan een poppetje tekenen.
Het kind vindt taalspelletjes, boeken bekijken, ‘zelf’ lezen leuk.
Het kind vindt luisteren naar verhalen leuk.
Het kind vindt rekenspelletjes, telspelletjes en aftelversjes leuk.
Het kind puzzelt. ….stukjes.
Het kind wil de omgeving precies leren kennen.
Het kind heeft oog voor detail, is een scherpe waarnemer, veranderingen worden snel opgemerkt.
Het kind wil moeilijke woorden / verschijnselen begrijpen.
Het kind is geïnteresseerd in de wereld om hem/haar heen, stelt veel vragen, is nieuwsgierig.

Hoofdstuk: Bijlagen

Het kind heeft een diepgaande/specifieke interesse in bepaalde onderwerpen (sterk opgaan in iets
wat aanspreekt).
Het kind leert snel (snel van begrip, weinig oefening nodig).
Het kind heeft een goed geheugen.
Het kind wil iets zelfstandig uitzoeken, zelf bepalen/doen.
Het kind praat in goede zinnen (minimaal 3 tot 5 woorden).
Het kind gebruikt moeilijkere woorden.
Het kind vraagt naar de betekenis van woorden.
Het kind heeft interesse in letters (herkent letters).
Het kind heeft interesse in lezen (doet actief mee bij het (voor)lezen en plaatjes kijken).
Het kind heeft interesse in het schrijven van letters.
Het kind telt in de juiste volgorde (1, 2, 3, enz.).
Het kind vergelijkt en sorteert (grootte, vorm, lengte, kleur).
Het kind heeft interesse in getallen en cijfers.
Het kind heeft interesse in optellen of sommetjes.
Heeft uw kind gekropen?
Zijn er bijzonderheden in het leren lopen?
Zijn er bijzonderheden in het springen / fietsen/ e.d.?
Hoe snel zal uw kind zich ontwikkelen?
Hoe zal uw kind mee kunnen op school in de sociale ontwikkeling?
Hoe zal uw kind mee kunnen op school wat betreft de leerprestaties?
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Bijlage 8a

Uitnodiging presentatie onderzoek Marinda

Onderwerp: uitnodiging presentatie onderzoek Marinda
Beste collega en andere belangstellenden,

Vanuit de opleiding master Special Educational Needs (SEN) heb ik de opdracht
gekregen een onderzoek te starten op onze basisschool rondom een onderwerp dat
zowel mij als de andere leerkrachten op school aanspreekt. Mijn onderzoeksvraag
luidt:

Op welke wijze kan de huidige vorm van signaleren worden verbeterd, zodat kleuters
met een ontwikkelingsvoorsprong eerder passende begeleiding kan worden
geboden?

Voor mijn onderzoek heb ik ervoor gekozen om mij te verdiepen in de voorschoolse
informatie, de informatie uit het entreeformulier en het Ontwikkelingsvolgmodel
(OVM). Graag wil ik mijn bevindingen en aanbevelingen met je delen, daarom nodig
ik je hierbij uit om mijn presentatie bij te wonen.

Op vrijdag 11 mei 2012 om 16.00 uur.
De bijeenkomst zal ongeveer 45 minuten duren.

Hoofdstuk: Bijlagen

Ik hoop natuurlijk op zoveel mogelijk belangstellenden!

Groetjes,
Marinda Mol
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Bijlage 8b

Reflectieformulier presentatie

Onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kan de huidige vorm van signaleren worden
verbeterd, zodat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong eerder passende
begeleiding kan worden geboden?’
1. Wat is uw functie?

o
o
o
o

groepsleerkracht 1-2
groepsleerkracht 3-8
pedagogisch medewerker
anders

2. Heeft u door deze presentatie meer zicht op de eigenschappen van
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong?

o
o
o
o

ja, duidelijk
ja, enigszins
nee, in mindere mate
nee, helemaal niet

3. Is uw kennis over kleuters met ontwikkelingsvoorsprong door deze
presentatie vergroot?

o
o
o
o

ja
ja en ik zou het definitieve meesterstuk nog willen lezen.
ja, maar ik zou ook graag artikelen, boeken, e.d. willen lezen over dit
onderwerp.
nee, nog niet helemaal

4. Denkt u dat deze achtergrondinformatie u helpt bij het invullen van het
Ontwikkelingsvolgmodel / overdrachtsformulier?

o
o
o
o
o

ja, duidelijk
ja, enigszins
nee, in mindere mate
nee, helemaal niet
n.v.t.

o
o
o
o
o

ja, duidelijk
ja, enigszins
nee, in mindere mate
nee, helemaal niet
kan (nog) geen oordeel geven
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5. Zijn de aanbevelingen die ik heb gegeven m.b.t. de vragen in het
entreeformulier / overdrachtsformulier in uw ogen van toegevoegde
waarde?
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6. Zou u willen dat het entree-/overdrachtsformulier aangepast/aangevuld
wordt met die vragen die meer zicht kunnen geven op een mogelijke
ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters?

o
o
o

ja
nee
anders;

7. Zou u willen dat er bij de overdracht tussen peuterspeelzaal en
basisschool gebruik wordt gemaakt van de nieuwe indeling?

o
o
o

ja, met de I t/m V-scores + *, kan de groepssamenstelling zorgvuldig worden
gedaan.
nee, de A-B-C-scores hoeven niet aangepast te worden.
anders;

8. Ervaart u mijn observaties (case study) van toegevoegde waarde?

o
o
o
o

ja, duidelijk
ja, enigszins
nee, in mindere mate
nee, helemaal niet

9. Ervaart u mijn onderzoek betreffende het signaleren van kleuters met
een ontwikkelingsvoorsprong als zinvol?

o
o
o
o

ja, duidelijk
ja, enigszins
nee, helemaal niet
kan (nog) geen oordeel geven

Heel hartelijk bedankt voor uw interesse in mijn onderzoek en voor het invullen
van dit formulier.
Met vriendelijke groet,
Marinda Mol
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10. Heeft u nog tips of andere opmerkingen?
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Bijlage 9a

Het huidige entreeformulier van groep 1-2

Entreeformulier

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Periode van 0 tot 2 jaar
Zwangerschap en bevalling zijn normaal
verlopen.
Uw kind is rond de uitgerekende datum
geboren.
Uw kind ontwikkelde zich lichamelijk goed.
De spraak- / taalontwikkeling verliep
normaal.
De motorische ontwikkeling (lopen;
kruipen) verliep normaal.
Uw kind heeft in deze periode in het
ziekenhuis gelegen.
Uw kind gebruikte in deze periode
medicijnen.
Relevante opmerkingen m.b.t. deze
levensperiode………

ja

nee

Toelichting

Periode van 2 tot ± 4 jaar
Uw kind was communicatief ingesteld
(praten, lachen met anderen).
Uw kind was als peuter goed te verstaan
en begrijpelijk voor een buitenstaander.
Uw kind speelde graag en regelmatig met
andere kinderen.
Uw kind kon goed opschieten met
broertjes/zusjes en andere kinderen.
Uw kind kon goed opschieten met
volwassenen.
Uw kind kon gedurende een langere tijd
zelfstandig spelen.
Uw kind was niet roekeloos, had oog voor
“gevaar”.
Uw kind heeft in deze periode in het
ziekenhuis gelegen.
Uw kind gebruikte in deze periode
medicijnen.
Uw kind was een gezonde peuter;
ontwikkelde zich lichamelijk goed.

ja

nee

Toelichting
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Naam leerling
Geboortedatum
Gezinssamenstelling
Namen ouders
Adres
Telefoonnummer thuis
Mobiel telefoonnummer
Extra telefoonnummer
Huisarts telefoonnummer
Tandarts telefoonnummer
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

U bezocht met uw kind een logopedist,
fysiotherapeut of andere specialisten.
U bezocht i.v.m. uw kind hulpverlenende
instanties.
Uw kind heeft een kinderdagverblijf
bezocht.
Uw kind heeft de peuterspeelzaal bezocht.
De leiding heeft u toen geattendeerd op
ontwikkelings- of andere stoornissen.
Relevante opmerkingen m.b.t. deze
levensperiode………
Algemene informatie
Is er bij uw kind sprake van een:
Normale ontwikkeling?
Is er bij uw kind sprake van een:
Vertraagde ontwikkeling?
Is er bij uw kind sprake van een:
Versnelde ontwikkeling?
(Indien ja, wilt u dan onderstaande vraag
aankruisen?)

Naam:
Naam:

ja

nee

Toelichting

nee

Toelichting

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Huidige stand van zaken
Uw kind is zelfstandig en kan zich goed
zelf redden.
Uw kind kan zich zelf aan- en uitkleden.
Uw kind is zindelijk.
Uw kind kan zelfstandig van het toilet
gebruik maken (zelf billen afvegen zeer
dringend gewenst).
Uw kind heeft een goede fijne motoriek:
bijv. knippen, rits/knopen dichtdoen.
Uw kind heeft een goede grove motoriek:
bijv. steppen, fietsen.
Uw kind speelt goed met andere kinderen.
Uw kind maakt goed contact met
volwassenen.
Uw kind slaapt meestal goed.
Uw kind is taalvaardig, het ‘praat’ goed.
Uw kind heeft interesse in tekenen en
schrijven.
Uw kind vindt het fijn om uitstapjes te
maken.

ja
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Waaruit blijkt de versnelde ontwikkeling volgens u?
□ Leren praten
□ Woordenschat
□ Omgaan met letters en lezen
□ Omgaan met hoeveelheden en getallen
□ Geheugen
□ Rollen, kruipen, lopen, fietsen, klimmen
□ Spelen / omgaan met andere kinderen
□ Omgaan met speelgoed
□ Knutselen, tekenen, schilderen
□ Puzzelen
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40.

Wat zijn favoriete spelactiviteiten van uw
kind zowel voor het spel binnen als het
buitenspel?

Welke van onderstaande eigenschappen zijn (meestal) van toepassing op uw kind.
(omcirkelen). Op de volgende bladzijde kunt u een toelichting geven.
ontspannen

vrolijk

open en makkelijk in omgang

zelfverzekerd

doorzetter

komt goed voor zichzelf op

knutselt graag

heeft veel ruzie

is nieuwsgierig; vraagt vaak naar ‘het waarom’

houdt van muziek

snel angstig

soms gespannen, passief, somber

gauw verlegen

geeft snel op

gauw boos, driftig

veeleisend

snel jaloers

vraagt om hulp als het nodig is

soms agressief

druk, overactief

is goed geconcentreerd als het met iets bezig is

Toelichting op de eigenschappen:

41
42
43
44

Overige informatie
Volgt uw kind momenteel een dieet, heeft
het allergieën; gebruikt het medicijnen?
Komt er dyslexie (speciale leesproblemen)
in de familie voor?
Is er nog relevante informatie waarvan u
vindt dat wij die moeten weten?
Indien ja, dan graag hiernaast kort
weergeven.

ja

nee

Toelichting

Gaat hij / zij graag naar school?
Begint hij / zij al een beetje te wennen?
Vindt hij / zij al aansluiting bij andere kinderen?
De informatie op deze formulieren is vertrouwelijk. Alleen de aan de school verbonden leerkrachten
hebben inzage in de leerlingendossiers.
Ingevuld door:
Datum van invullen:

Hoofdstuk: Bijlagen

Handtekening:
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Bijlage 9b

Het nieuwe entreeformulier van groep 1-2

Entreeformulier voor ouder(s)
Gegevens invuller
Ingevuld op
Ingevuld door

Kindgegevens
Voor- en achternaam leerling
Geslacht

jongen / meisje

Geboortedatum
Gezinssituatie: woont bij…

vader en/of moeder
anders…

Land van herkomst ouder(s)
Thuistaal
Naam en leeftijd broers / zussen
Telefoonnummer thuis
Mobiel telefoonnummer
Extra telefoonnummer
Huisarts telefoonnummer
Tandarts telefoonnummer

1. Voorschoolse informatie

Ja

Nee

Toelichting

Is de zwangerschap en bevalling normaal
verlopen?
Is het kind rond de uitgerekende datum
geboren?
Kan het kind goed opschieten met
broertjes/zusjes (indien van toepassing)?

Hoofdstuk: Bijlagen

Heeft uw kind een kinderdagverblijf en/of
peuterspeelzaal bezocht?
Zo ja, welke en heeft de leiding u toen geattendeerd op ontwikkelings- of andere stoornissen?
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meer

iets meer

evenveel

iets minder

minder

1. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wennen / nieuwe situaties en overgangen / welbevinden
Was uw kind snel gewend op de peuterspeelzaal / nieuwe groep
op het kinderdagverblijf? (invullen indien van toepassing)
Ging uw kind met plezier naar de peuterspeelzaal / het
kinderdagverblijf? (invullen indien van toepassing)
Past uw kind zich snel aan in nieuwe situaties?
Laat uw kind horen of zien of het zich goed voelt?
Sociaal communicatief / omgaan met andere kinderen
* Zoekt/maakt uw kind contact met andere kinderen?
Speelt uw kind naast andere kinderen?
Speelt uw kind graag met anderen?
* Speelt uw kind met leeftijdsgenoten?
Bij minder of iets minder, namelijk…

jongere of *oudere kinderen.

Komt uw kind (in verschillende situaties) voor zichzelf op?
Sociaal communicatief / omgaan met volwassenen (anderen
dan ouders/verzorgers)
Heeft uw kind spontaan contact met volwassenen?
Zoekt uw kind contact met volwassenen? (oogcontact/nabijheid)
Laat uw kind zich troosten of afleiden door volwassenen?
Emotionele ontwikkeling / persoonlijkheid en gedrag
Houdt uw kind zich aan regels en afspraken?
* Gaat uw kind in discussie om gelijk te krijgen of is het geneigd
om dingen ter discussie te stellen?
Is uw kind open en spontaan?
Heeft uw kind vertrouwen in eigen kunnen?
Is uw kind impulsief?
Is uw kind beweeglijk, kan het moeilijk stilzitten?
Is uw kind angstig?
Is uw kind verlegen, teruggetrokken, stil?
Is uw kind snel geraakt, van streek, huilt het snel? (* gevoelig).
* Valt uw kind op door een origineel gevoel voor humor?

Is er in de familie sprake van een persoonlijkheidsstoornis
(autismespectrumstoornissen)? Zo ja, wilt u dan een toelichting geven?
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Ja

Hoofdstuk: Bijlagen

Vraagt uw kind hulp als dat nodig is?
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meer

Ja

iets meer

Nee

evenveel

minder

2. Spel / leren

iets minder

Is speciale aandacht nodig voor de sociaal emotionele ontwikkeling
op de basisschool?
Zo ja, welk gedrag kan de leerkracht verwachten van het kind en welke adviezen/
tips heeft u voor de leerkracht om hiermee goed om te gaan?

Neemt uw kind de leiding?
Heeft uw kind plezier in het spelen?
* Is uw kind ondernemend in spel, zijn er al meerdere
handelingen zichtbaar?
* Kan uw kind zich sterk concentreren wanneer de activiteit
aansluit bij zijn/haar interessegebieden?
* Kan uw kind zelfstandig spelen (15-30 minuten), goed omgaan
met uitgestelde aandacht?
Verveelt uw kind zich snel?
* Zoekt uw kind uitdaging, neemt het initiatief, experimenteert
het, is onderzoekend en nieuwsgierig?
* Bedenkt uw kind vaak ongebruikelijke oplossingen?
Geeft uw kind niet snel op, maar probeert het opnieuw?
Maakt uw kind af waar het mee begon?
* Is uw kind perfectionistisch ingesteld, is niet snel tevreden met
het resultaat?
Expressief
Heeft uw kind interesse in liedjes/versjes?
Heeft uw kind interesse in muziek/dansen?
Heeft uw kind interesse in toneel spelen?
* Kan uw kind een poppetje tekenen?
Mijn kind vindt … leuk
buitenspelen

Ja

Nee

rennen, klimmen, stoeien
televisie kijken
computerspelletjes
liedjes zingen, naar muziek luisteren
fantasiespel, rollenspel, spelen met poppen
gezelschapsspelletjes
bouwen met blokken, lego, etc.
* puzzelen, hoeveel stukjes?
taalspelletjes, boeken bekijken, ‘zelf’ lezen
luisteren naar verhalen
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zo ja wat zijn favoriete spelactiviteiten van uw kind?
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* rekenspelletjes, telspelletjes, aftelversjes
tekenen/kleuren, knippen/plakken, schilderen
uitstapjes maken
iets anders, namelijk…

meer

Ja

iets meer

Nee

evenveel

iets minder

3. Cognitief / verstandelijke ontwikkeling

minder

Is speciale aandacht nodig voor spelen/leren en expressie op de
basisschool?
Zo ja, welk gedrag kan de leerkracht verwachten van het kind en welke adviezen/
tips heeft u voor de leerkracht om hiermee goed om te gaan?

Cognitief
* Puzzelt uw kind?
* Wilt uw kind de omgeving precies leren kennen?
* Heeft uw kind oog voor detail, is een scherpe waarnemer,
worden veranderingen snel opgemerkt?
* Wilt uw kind moeilijke woorden / verschijnselen begrijpen?
* Is uw kind geïnteresseerd in de wereld om hem/haar heen,
stelt veel vragen, is nieuwsgierig?
* Heeft uw kind diepgaande/specifieke interesse in bepaalde
onderwerpen (sterk opgaan in iets wat aanspreekt)?
* Leert uw kind snel (snel van begrip, weinig oefening nodig)?
* Heeft uw kind een goed geheugen?
* Wilt uw kind iets zelfstandig uitzoeken, zelf bepalen/doen?
Taalontwikkeling
Is uw kind communicatief ingesteld (praten, lachen met
anderen, vertelt over gebeurtenissen)?
Spreekt uw kind woorden duidelijk en goed verstaanbaar uit?
* Praat uw kind in goede zinnen (minimaal 3 tot 5 woorden)?
* Gebruikt uw kind moeilijkere woorden?
* Vraagt uw kind naar de betekenis van woorden?
Begrijpt uw kind wat er gezegd wordt?
* Heeft uw kind interesse in letters (herkent letters)?

* Heeft uw kind interesse in het schrijven van letters?
Meertaligheid (indien van toepassing)
Heeft uw kind moeilijkheden met het begrijpen van de
Nederlandse taal?
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* Heeft uw kind interesse in lezen (doet actief mee bij het
(voor)lezen en plaatjes kijken)?
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Heeft uw kind heeft moeilijkheden met het spreken van de
Nederlandse taal?
(Voorbereidend) rekenen
* Telt uw kind in de juiste volgorde (1, 2, 3, enz.)?
* Vergelijkt en sorteert uw kind (grootte, vorm, lengte, kleur)?
Herkent uw kind de kleuren en vormen?
Werkt uw kind met bouw- en constructiemateriaal?
(binnen/buiten)
* Heeft uw kind interesse in getallen en cijfers?
* Heeft uw kind interesse in optellen of sommetjes?
Onbekend

Nee

Ja

Toelichting

Verliep de spraak-/ taal ontwikkeling van
0-4 jaar normaal?
Zijn er buisjes geplaatst of zijn er
gehoorproblemen?
Gaat uw kind naar logopedie?
Is er in de familie sprake van dyslexie?
(lees- /spellingsproblemen)

Is er in de familie sprake van dyscalculie?
(rekenproblemen)

meer

Ja

iets meer

Nee

evenveel

4. Motoriek

iets minder

minder

Is speciale aandacht nodig voor de cognitief / verstandelijke ontwikkeling
op de basisschool?
Zo ja, welk gedrag kan de leerkracht verwachten van het kind en welke adviezen/
tips heeft u voor de leerkracht om hiermee goed om te gaan?

Grofmotorische ontwikkeling
Rent, springt, klimt uw kind?
Valt of stoot uw kind zich?
Beweegt uw kind zich behendig en soepel?
Fietst uw kind?
Fijnmotorische ontwikkeling / sensomotoriek
Kan uw kind knippen?
Werkt uw kind nauwkeurig?
Gebruikt uw kind de potloodgreep?
Kan uw kind met klein knutselmateriaal omgaan?
Mijn kind is…

rechtshandig
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Plakt, tekent en kleurt uw kind?
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Bijzonderheden in de motorische ontwikkeling die gevolgen hebben voor de huidige
motoriek.
Onbekend
Nee
Ja
Toelichting
Is er in de familie sprake van dyspraxie?
(motorische problemen)

Ontwikkelde uw kind zich als baby en
peuter lichamelijk goed?
Zijn er bijzonderheden in het bewegen in
de leeftijd van 0-4 jaar?
Heeft uw kind gekropen?
Zijn er bijzonderheden in het leren lopen?
Zijn er bijzonderheden in het springen /
fietsen/ e.d.?
Heeft uw kind een fysiotherapeut of een
andere specialist bezocht?
Is speciale aandacht nodig voor de motorische ontwikkeling op de
basisschool?
Zo ja, welke adviezen heeft u voor de leerkracht om hiermee goed om te gaan?

Nee

Ja

5. Zelfredzaamheid

Nee

Ja

Is uw kind zindelijk maar moet er nog aan herinnerd worden om naar het toilet te
gaan?
Is uw kind zindelijk maar heeft nog hulp nodig op het toilet?
Is uw kind zindelijk en helpt zichzelf op het toilet (zoals billen afvegen)?
Heeft uw kind hulp nodig bij het eten en drinken?
Kan uw kind zelf zijn/haar jas aan- en uitdoen?

meer

iets meer

evenveel

iets minder

6. Fysieke kenmerken

minder

Kan uw kind zelf zijn/haar schoenen aan- en uitdoen?

Is uw kind gezond en bijna nooit ziek?
Is uw kind energiek en fit?

Mijn kind heeft speciale behoeften ten aanzien van:

Te weten…

Gezichtsvermogen
Gehoor
Ziekten
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Heeft uw kind ooit in het ziekenhuis gelegen of heeft u hulpverlenende
instanties bezocht? Zo ja, waarvoor?
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Ongevallen
Handicap
Allergieën / dieet

meer

iets meer

evenveel

iets minder

7. Verwacht onderwijsgedrag en
onderwijsmotivatie van het kind door ouders

minder

Medicijngebruik

Hoe zal uw kind het doen op school?
Hoe snel zal uw kind zich ontwikkelen?
Hoe zal uw kind mee kunnen op school in de sociale
ontwikkeling?
Hoe zal uw kind mee kunnen op school wat betreft de
leerprestaties?
Gaat uw kind graag naar school?
Neemt uw kind gemakkelijk afscheid van u?
Vindt uw kind al aansluiting bij andere kinderen?
Overige opmerkingen:

De informatie op deze formulieren is vertrouwelijk. Alleen de aan de school verbonden leerkrachten
hebben inzage in de leerlingendossiers.
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Handtekening:

Marinda Mol – Master SEN Gespecialiseerde Leraar – juni 2012

121

Bijlage 10a Overdrachtsformulier peuterspeelzaal naar basisschool

Overdrachtsformulier
Naam van het kind
Geboortedatum
Plaatsingsdatum
Bestemd voor basisschool
Datum van invulling
Ingevuld door
Ontwikkelingsgegeven over uw kind
1. Welbevinden:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Spelactiviteiten:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Constructief spel:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Activiteiten met verhalen, boeken en teksten:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Communicatie en sociale vaardigheden:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Taalontwikkeling:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Motoriek en vaardigheden:
___________________________________________________________________

8. Overige opmerkingen:
___________________________________________________________________
Ik geef toestemming voor contact tussen de basisschool en de peuterspeelzaal.
Akkoord verklaard:…………………………….

De datum:………………………
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___________________________________________________________________
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Bijlage 10b Het nieuwe overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal

Overdrachtsformulier
Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf  basisschool
Gegevens invuller
Datum van invulling
Ingevuld door

Kindgegevens
Voor- en achternaam van het kind
Geslacht

jongen / meisje

Geboortedatum
Plaatsingsdatum
Hoeveel dagen/dagdelen kwam het kind
Bestemd voor basisschool

meer

iets meer

evenveel

iets minder

1. Welbevinden

minder

Ontwikkelingsgegevens over uw kind

Uw kind was snel gewend op de peuterspeelzaal / nieuwe groep
op het kinderdagverblijf.
Uw kind ging met plezier naar de peuterspeelzaal / het
kinderdagverblijf.
Uw kind heeft contact met de pedagogisch medewerkster(s).
Uw kind zoekt contact met de pedagogisch medewerkster(s)
(oogcontact, nabijheid).
Uw kind vraagt hulp als dat nodig is.
Uw kind houdt zich aan regels en afspraken.
Uw kind is beweeglijk, kan moeilijk stilzitten.
Uw kind heeft vertrouwen in eigen kunnen.
Uw kind is snel geraakt, van streek, huilt snel (* gevoelig).
Uw kind gaat in discussie om gelijk te krijgen of is geneigd om
dingen ter discussie te stellen.
Uw kind heeft oog voor detail, is een scherpe waarnemer,
veranderingen worden snel opgemerkt.
Uw kind is geïnteresseerd in de wereld om hem/haar heen, stelt
veel vragen, is nieuwsgierig.
Toelichting / bijzonderheden:
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Uw kind valt op door een origineel gevoel voor humor.
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meer

iets meer

evenveel

iets minder

minder

2. Spelactiviteiten
Uw kind heeft diepgaande interesses in bepaalde onderwerpen
(kan sterk opgaan in iets wat hem/haar aanspreekt).
Uw kind kan zich sterk concentreren wanneer de activiteit
aansluit bij zijn/haar interessegebieden.
Uw kind kan zelfstandig spelen (10-15 minuten), goed omgaan
met uitgestelde aandacht.
Uw kind zoekt uitdaging, neemt initiatief, experimenteert, is
onderzoekend en nieuwsgierig.
Uw kind bedenkt vaak ongebruikelijke oplossingen.
Uw kind heeft een rijke fantasie.
Uw kind is perfectionistisch ingesteld, is niet snel tevreden met
het resultaat.
Uw kind zoekt graag iets zelfstandig uit (autonoom handelen).
Uw kind is ondernemend in het rollenspel, er zijn meerdere
handelingen zichtbaar.
Uw kind kan samen met andere spelen (… doet dit, … doet dat).
Uw kind heeft een goed ruimtelijk inzicht, kan een voorbeeld
nabouwen.
Uw kind puzzelt. (aantal stukjes = ….)

meer

iets meer

evenveel

iets minder

3. Communicatie en sociale vaardigheden
(omgaan met andere kinderen)

minder

Het favoriete speelgoed van uw kind is:
Uw kind vindt het leuk om:
Toelichting / bijzonderheden:

* Uw kind zoekt/maakt contact met andere kinderen.
Uw kind speelt naast andere kinderen.
Uw kind speelt graag met anderen.
* Uw kind speelt met leeftijdsgenoten:
bij minder of iets minder, namelijk…

jongere of *oudere kinderen.

Uw kind komt (in verschillende situaties) voor zichzelf op.
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meer

iets meer

evenveel

iets minder

4. Taalontwikkeling / activiteiten met verhalen,
boeken en teksten

minder

Toelichting / bijzonderheden:
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Uw kind spreekt woorden duidelijk en goed verstaanbaar uit.
Uw kind praat in goede zinnen (minimaal 3 tot 5 woorden).
Uw kind heeft een grote woordenschat.
Uw kind gebruikt moeilijkere woorden.
Uw kind vraagt naar de betekenis van woorden.
Uw kind heeft een goed geheugen.
Uw kind leert snel (snel van begrip, weinig oefening nodig).
Uw kind heeft interesse in lezen (het kind doet actief mee bij het
(voor)lezen en plaatjes kijken).
Uw kind kan een besproken verhaal navertellen.
Uw kind heeft interesse in letters (herkent letters).
Uw kind heeft interesse in het schrijven van letters.

meer
meer

evenveel
evenveel

iets meer

iets minder
iets minder

iets meer

minder

5. (Voorbereidende) rekenontwikkeling

minder

Toelichting / bijzonderheden:

Uw kind telt in de juiste volgorde (1, 2,3, enz.)
Uw kind vergelijkt en sorteert (grootte, vorm, lengte, kleur).
Uw kind herkent de kleuren en vormen.
Uw kind heeft interesse in getallen en cijfers.
Uw kind heeft interesse in optellen of sommetjes.
Toelichting / bijzonderheden:

6. Motoriek (en vaardigheden)

Uw kind beweegt zich behendig en soepel.
Uw kind kan knippen.
Uw kind werkt nauwkeurig.
Uw kind gebruikt de potloodgreep.
rechtshandig

linkshandig

Overige opmerkingen:

Ik geef toestemming voor contact tussen de basisschool en de peuterspeelzaal.
Akkoord verklaard:…………………………….

De datum: …………………………….
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Uw kind is…
Toelichting / bijzonderheden:
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