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Voorwoord
Voor u ligt onze scriptie ‘Onderwijs aan hoogbegaafden... Hóe dan?’.
Tijdens onze driejarige pabostudie en in onze privésituatie zijn wij in aanraking gekomen met
hoogbegaafde kinderen en hun kansen die soms niet tot bloei kunnen komen. Wij hebben gemerkt dat
onderwijs aan hoogbegaafde kinderen meer vraagt dan wat extra werk of wat verdieping in de vorm
van projecten. Het blijkt toch lastig om, naast alle andere zorgvragen in een gemiddelde klas,
zorgvuldig om te gaan met de onderwijsvraag van hoogbegaafden. Inmiddels zijn er verschillende
onderwijsvormen voor hoogbegaafden bedacht en die worden gebruikt in het reguliere basisonderwijs,
in speciaal onderwijs en bij externe instanties.
In dit afstudeerproject zijn wij op zoek gegaan naar de theoretische onderbouwing van deze
verschillende vormen van onderwijs aan hoogbegaafden. Wij zijn daarbij ook benieuwd wat deze
verschillende onderwijsvormen doen met het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Een
bijkomend doel van dit afstudeerproject is om reguliere scholen, die nog worstelen met het
vormgeven van onderwijs aan hoogbegaafden, vanuit de praktijk en de theorie wat handvatten te
geven om bijvoorbeeld een plusklas te gaan opzetten.
Met veel plezier hebben wij ongeveer vijf maanden aan deze scriptie gewerkt. Naast al onze andere
werkzaamheden, bezigheden en zorgtaken is de scriptie dan nu eindelijk af. Wij zijn best tevreden
met het resultaat, maar hadden dit niet kunnen bereiken zonder bepaalde mensen uit onze omgeving
die een informatieve en/of een mentale steun zijn geweest.
Wij willen als eerste noemen onze beide gezinnen: de ruimte die wij van hen hebben gekregen om
deze scriptie (en de voorafgaande drie jaren) af te ronden is groot. En wij zijn hen dan ook erg
dankbaar voor hun steun en begrip!
Wij hebben ook input gekregen van onze medestudenten in het begin van dit afstudeerproject. Door
middel van coaching zijn wij tenslotte tot onze onderzoeksvragen gekomen. Dank voor deze prettige
samenwerking.
Voor de dataverzameling bedanken wij Ingrid Maas, Jolanda Slettenaar en Kasper Ponte. De werkdruk
op de scholen is vaak groot en wij zijn hen erg dankbaar voor het meedenken, het aanleveren van
informatie, de tijd en het begrip dat wij van hen kregen.
Ook willen wij Hans en Marjan Lippe bedanken voor het meelezen en voor de aanwijzingen die wij
daarbij kregen en mevrouw Janse voor het meelezen en mede beoordelen van deze scriptie.
Tenslotte bedanken wij mevrouw Brouwer, onze scriptiebegeleider. Zij is voor ons een zeer prettige
begeleider geweest. Haar enthousiasme en vertrouwen in ons onderzoek hebben ons erg gesteund en
hebben wij erg gewaardeerd. Ook waren wij erg blij met de snelle reacties die wij kregen op teksten
die wij instuurden. Fantastisch!
Wij hopen met deze scriptie een kleine bijdrage te kunnen leveren aan hoe om te gaan met
hoogbegaafdheid in het onderwijs.
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Inleiding
Voor u ligt onze afstudeerscriptie over de verschillende vormen van hoogbegaafdenonderwijs en wat
die vormen doen met welbevinden en betrokkenheid van deze kinderen.
In dit hoofdstuk nemen wij u mee naar de aanleiding, bedoeling, inhoud en aanpak van ons
onderzoek. Met andere woorden: in dit hoofdstuk leest u wat u van ons kunt verwachten bij dit
onderzoek en hoe wij tot dit onderzoek zijn gekomen.

Aanleiding
Tijdens onze studie hebben wij te maken gekregen met verschillende onderwijsvormen die allen
proberen tegemoet te komen aan de problematiek rond hoogbegaafdheid. De problemen rond
hoogbegaafdheid zijn van diverse aard: sociaal-emotioneel (welbevinden), betrokkenheid,
onderpresteren, niet voldoende uitdaging, enzovoorts.
De verschillende onderwijsvormen die wij zijn tegengekomen zijn: compacten, verrijken (in de klas,
buiten de klas en buiten de school), versnellen (in dezelfde groep en in hogere groep) en speciaal
onderwijs (Leonardo). Wij raakten geïnteresseerd in het welbevinden en de betrokkenheid van deze
kinderen in deze verschillende situaties. Bij welke onderwijsvorm scoren hoogbegaafde kinderen het
hoogst op welbevinden en betrokkenheid? Waarbij wij er vanuit gaan dat kinderen het minst ‘gelukkig’
zijn in een onderwijsomgeving waar geen enkele aanpassing voor hun wordt gedaan.
Tijdens de gesprekken die wij hierover voerden met verschillende deskundigen binnen het
basisonderwijs kwamen wij ook achter verschillende visies en theoretische modellen die ten grondslag
liggen aan de verschillende onderwijsvormen. Het hebben van een duidelijke visie en theoretische
onderbouwing van onderwijsaanpassingen bij hoogbegaafden, spreekt ons erg aan. Temeer omdat dat
in veel gevallen in het reguliere basisonderwijs nog niet gebeurt. Er komt wel steeds meer aandacht
voor hoogbegaafdheid en om dan maar tegemoet te komen aan deze kinderen, wordt er een lespakket
van internet gebruikt om deze kinderen wat extra uitdaging te geven. Maar dat gebeurt zonder daar
een duidelijke visie bij te hebben. Zo lijkt het meer een soort bezigheidstherapie te worden, waarbij
het de vraag is of deze lessen echt bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen en bijdragen aan
de specifieke behoeften die deze kinderen hebben.
Dit alles heeft geleid tot mooie onderzoeksvragen voor ons onderzoek.

Onderzoeksvragen
Hoofdvraag

“Welke vorm van hoogbegaafdenonderwijs (en dus welke theoretische
visie/model) is het meest gunstig voor het welbevinden en de betrokkenheid
van hoogbegaafde kinderen?”
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Deelvragen
Uit deze hoofdvraag zijn de volgende deelvragen ontstaan, die weer onder te verdelen zijn in
literatuur- en praktijkvragen:

Literatuurvragen
1. Hoe definiëren wij hoogbegaafdheid in het kader van ons onderzoek?
2. Welke theoretische visies/modellen worden volgens de literatuur gebruikt bij onderwijs aan
hoogbegaafden?
3. Wat betekenen de begrippen welbevinden en betrokkenheid van kinderen in het onderwijs?
4. Wat zegt de literatuur over welbevinden en betrokkenheid in relatie met hoogbegaafde
kinderen in het onderwijs?
Praktijkvragen
5. Welke theoretische visies/modellen worden bij de door ons te onderzoeken onderwijsvormen
gebruikt bij onderwijs aan hoogbegaafden?
6. Welke factoren zijn, volgens de beleidsmakers van de door ons te onderzoeken
onderwijsvormen, bepalend voor het welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafde
kinderen?
7. Hoe is het welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafde kinderen bij de door ons te
onderzoeken vormen van onderwijs aan hoogbegaafden?
Tenslotte willen wij naar aanleiding van de hoofd- en deelvragen conclusies trekken en aanbevelingen
doen aan de hand van de volgende twee vragen:
Wat is naar onze mening de meest geschikte onderwijsvorm voor hoogbegaafden, als het gaat om
welbevinden en betrokkenheid?
Welk(e) theoretisch(e) visie/model op hoogbegaafdenonderwijs heeft (op basis van onze
onderzoeksresultaten) onze voorkeur bij het opzetten van een plusklas in het reguliere onderwijs?

Hypothesen
Hypothese 1
Wij verwachten dat het welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafde kinderen hoger is
naarmate er voor hen meer onderwijsaanpassingen gedaan worden. (Wij beschouwen de plusklas in
het regulier onderwijs als de vorm met de minste onderwijsaanpassingen, de externe plusklas als de
gemiddelde hoeveelheid aanpassingen en het speciaal onderwijs voor hoogbegaafden als de
onderwijsvorm met de meeste aanpassingen.)
Hypothese 2
Wij verwachten dat, op basis van de kennis die wij nu over theoretische modellen hebben, het model
van Sternberg het meest geschikt is om een theoretisch goed onderbouwde plusklas in het reguliere
onderwijs te kunnen opzetten.
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Doelstelling
Ons expliciete doel is om te onderzoeken welke vorm van hoogbegaafdenonderwijs (meer specifiek:
welke visie/theoretische modellen die daaraan ten grondslag liggen) het meest gunstig is voor
welbevinden en betrokkenheid bij hoogbegaafde kinderen.
Het impliciete doel is om met deze informatie reguliere basisscholen te adviseren over het opzetten
van een theoretisch onderbouwde plusklas voor hoogbegaafde kinderen waarin rekening gehouden
wordt met welbevinden en betrokkenheid van deze kinderen.

Relevantie van het onderzoek
Ons onderzoek is nuttig omdat er op verschillende manieren onderwijsaanpassingen worden gedaan
voor hoogbegaafden; van kleine of weinig aanpassingen tot volledig speciaal onderwijs en de vormen
die daar nog tussen zitten. Het is belangrijk om te weten welke vorm leidt tot een hoge(re) mate van
welbevinden en betrokkenheid bij hoogbegaafde kinderen.
Ook constateren wij dat er vaak nog geen theoretische visie ten grondslag ligt aan
onderwijsaanpassingen bij hoogbegaafde kinderen. Op deze manier is het maar de vraag of deze
kinderen echt geholpen zijn met de aanpassingen. Wij denken dat reguliere basisscholen die nadenken
over onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafden, behoefte hebben aan een (beproefd) theoretisch
model dat een basis kan vormen voor het opzetten van bijvoorbeeld een plusklas.
Tenslotte is het onderzoek relevant omdat wij bestaande vormen van onderwijsaanpassingen
vergelijken, te weten:
Plusklas voor hoogbegaafde kinderen op reguliere basisschool
Externe (dus buiten de eigen basisschool) plusklas voor hoogbegaafde kinderen
Leonardo onderwijs (speciaal onderwijs voor hoogbegaafden)
Op deze manier leren we van elkaars expertise!

7

Deel 1 -

Literatuuronderzoek
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1 Wat is hoogbegaafdheid?
1.1 Inleiding
Wat is hoogbegaafdheid? Wanneer je dit vraagt aan een willekeurige groep mensen zullen veel van
hen antwoorden geven waarin het woord ‘slim’ of ‘intelligent’ voorkomt. De eerste associatie met
hoogbegaafdheid is vaak de hoge intelligentie. Maar is daar alles mee gezegd? In dit hoofdstuk wordt
er gekeken naar hoogbegaafheid, met name in de praktische zin: hoe kan het hoogbegaafde kind
herkend worden?

1.2 Theorieën
Wie een boek open slaat over hoogbegaafdheid, ziet bijna als eerste de woorden: ‘Zonder ons te
willen begeven in een discussie over de definitie van hoogbegaafdheid…’ Er zijn namelijk meerdere
theorieën wat betreft hoogbegaafdheid, die geen eenduidig antwoord geven op wat nu precies
hoogbegaafdheid is. Hier volgt een selectie uit deze theorieën.
Als eerste het model van Renzulli en Mönks. (Drent
& van Gerven, 2007) (Gerven van, 2001) Renzulli
en Mönks gaan er met hun theorie vanuit dat het
hoogbegaafde kind over meer beschikt dan alleen
een hoog IQ. Naast een hoog IQ zijn namelijk ook
creativiteit en motivatie van belang bij
hoogbegaafdheid. Het uitgangspunt van dit model is
dat een kind dat over deze drie
persoonlijkheidsfactoren beschikt, onder invloed van
de omgevingsfactoren (gezin, school en ‘peers’),
zich dusdanig kan ontwikkelen dat het tot
hoogbegaafde prestaties kan komen. (Zie figuur 1.)
De drie persoonlijkheidsfactoren worden als volgt
Figuur 1: Triadisch model van Renzulli en Mönks
uitgelegd:
1. Hoge intelligentie: hiermee wordt het IQ bedoeld. De grens tussen begaafd en hoogbegaafd is,
net als hoogbegaafdheid, ook een punt van discussie. Renzulli en Mönks houden de grens van
145 aan.
2. Creativiteit: het gaat hier om het op bijzondere wijze tot een originele oplossing kunnen
komen.
3. Motivatie: dit verwijst naar de wil om tot prestaties te kunnen komen.
De drie omgevingsfactoren kunnen de volgende invloed hebben op het hoogbegaafde kind:
1. Gezin: De manier waarop in het gezin wordt aangekeken tegen de vermogens van het kind
zijn bepalend voor de ontwikkeling van het kind. Wanneer ouders de vermogens van hun kind
bijvoorbeeld etaleren, kan het kind weigeren om te laten zien wat het kan, omdat het zich niet
gewaardeerd voelt als persoon, maar om zijn prestaties. Andersom geldt ook, dat als ouders
de vermogens van hun kind als het ware weg willen stoppen, het kind zich keer op keer zal
willen bewijzen. Het is dus belangrijk voor ouders om hierin een goede balans te vinden.
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2. School: Op school is voor een hoogbegaafd kind met name de leerkracht van belang. Het is
belangrijk dat het kind wordt uitgedaagd en dat de leerkracht hierin faciliteert. Wanneer dit
niet het geval is, zal het kind niet meer presteren en zal het ook ander gedrag gaan vertonen.
Dit kan zowel thuis als op school zijn en zich uiten in slecht slapen, een slecht humeur en
driftbuien.
3. Peers: Het hoogbegaafde kind ontwikkelt zich, net als alle andere kinderen, alleen als het zich
onder ontwikkelingsgelijken bevindt. Het is belangrijk dat ook het hoogbegaafde kind zich
begrepen voelt en anderen begrijpt.
Een verdieping van de theorie van Renzulli en Mönks is het constructivisme. Deze theorie is eigenlijk
een aanvulling op het Triadisch Model, ontwikkelt door Span en Nelissen. Volgens het constructivisme
is er pas sprake van hoogbegaafdheid, wanneer een kind/mens gedurende een langere periode
prestaties op heel hoog niveau laat zien. Ook moet het hoogbegaafde kind uitblinken op alle terreinen.
Hiermee verwordt hoogbegaafdheid dus veel meer iets wat in de oorsprong aanwezig is, maar wat wel
in de loop van een mensenleven gerealiseerd moet worden. Span en Nelissen erkennen wel dat het
kind naast een hoog IQ meerdere persoonskenmerken nodig heeft om hoogbegaafd genoemd te
kunnen worden, zoals hoge exploratiedrang, doorzettingsvermogen, competitief zijn en niet
faalangstig. Kort samengevat is het volgens de constructivistische theorie zo “dat zonder hoge
inspanning, veel kennis en diepe inzichten doorgaans geen creatieve en (hoog)begaafde prestatie
wordt geleverd, op welk gebied dan ook”. (Drent & van Gerven, 2007) (Gerven van, 2001)
Als laatste is er een theorie die recenter
is, maar snel aan terrein wint. Het gaat
hier om het Multifactorenmodel van
Heller.
Heller voegt als het ware de theorie van
Renzulli en Mönks samen met de theorie
van Gardner over de meervoudige
intelligenties. Hierbij gaat hij uit van
dynamiek tussen de
begaafdheidsfactoren, niet-cognitieve
persoonlijkheidskenmerken en
omgevingsfactoren. (Zie figuur 2)
Wanneer er sprake is van een optimale
dynamiek kan dit leiden tot prestaties op
hoogbegaafd niveau op één of meerdere
intelligentiegebieden, zoals Gardner die
heeft onderscheiden. (Gerven van, 2001)

Figuur 2 Multifactorenmodel van Heller

10

1.3 Kenmerken
Kijkend naar de dagelijkse onderwijspraktijk: “hoe kan het hoogbegaafde kind worden herkend?” Hier
volgt een beschrijving van de kenmerken, zoals Eleonoor van Gerven ze noemt in haar boek ‘Zicht op
hoogbegaafdheid’; de kenmerken kunnen in combinatie voorkomen, maar hoeven niet allemaal
tegelijk te zien zijn bij het kind.
Snel van begrip
Hoogbegaafde kinderen beschikken vaak over het vermogen om lastige dingen snel eigen te maken.
Een uitgebreide instructie is voor hen vaak overbodig; ze snappen aan het begin vaak al waar de
leerkracht op aanstuurt.
Grote algemene interesse
Een kind dat hoogbegaafd is, valt vaak op bij bijvoorbeeld het maken van een spreekbeurt of
presentatie of de verwerking van de zaakvakken. Het kind beschikt over een grote parate kennis, die
zij vaak verwerven buiten de school. Ze zijn bijvoorbeeld nieuwsgierig naar de werking of geschiedenis
van dingen die ze in hun omgeving Zien, waarna ze zelfstandig op zoek gaan naar antwoorden.
Hoog leertempo
Het hoogbegaafde kind is niet alleen in staat om snel te leren, maar ook om het geleerde snel toe te
passen in nieuwe situaties. Hoogbegaafde kinderen mogen dan misschien makkelijk leren; dit zegt
niet altijd iets over hun werktempo. Vaak hebben zij al snel door dat ze, wanneer ze snel klaar zijn
met een taak, nog meer van hetzelfde aangeboden krijgen.
Taalvaardig
Kinderen die hoogbegaafd zijn beschikken vaak over een enorme woordenschat, die zij perfect weten
toe te passen. Met name hun mondelinge taalvaardigheid zal menig volwassene verbaasd doen staan.
Dit kan echter ook lastig zijn voor opvoeders; een discussie met een hoogbegaafd kind is lastig te
voeren, omdat het kind in staat is deze in veel gevallen te winnen.
Probleemoplossend vermogen
Een probleem oplossen is voor een hoogbegaafd kind geen opgave. Het is namelijk in staat om buiten
de gewone kaders te denken en zo tot soms heel unieke oplossingen te komen. Dit maakt wel dat het
voor de leerkracht of ouder moeilijk is dit kind te volgen; de oplossingen die ze bedenken, zijn voor
hen dan juist onlogisch.
Groot analytisch inzicht
Dit inzicht is eigenlijk het instrument om problemen snel in kaart te brengen en op te lossen. Dit geldt
niet alleen op cognitief gebied; hoogbegaafde kinderen kunnen ook heel goed in sociaal verband de
crux van een situatie beschrijven.
Creativiteit en originaliteit
Dit heeft eigenlijk ook weer te maken met het probleemoplossend vermogen. Wanneer het
hoogbegaafde kind bezig is iets te maken, kunnen er heel verrassende dingen uitkomen. De
oplossingen die ze bedenken zijn origineel en niet voor de hand liggend.
Geestelijk vroegrijp
Mede door hun taalgebruik kan een hoogbegaafd kind soms wat ‘ouwelijk’ genoemd worden. Deze
kinderen zijn vaak op jonge leeftijd al bezig met complexe levensvragen, als liefde en de dood. Zij
vormen zich vaak op jonge leeftijd al een mening hierover en beschikken vaak over helder inzicht.

11

Breinbrekers
Wanneer het hoogbegaafde kind van jongs af aan geconfronteerd wordt met moeilijke taken, zal het
dit als uitdaging beschouwen en hier echt van genieten. Wanneer dit echter niet regelmatig wordt
aangeboden, kunnen deze kinderen juist sneller dan leeftijdsgenoten de handdoek in de ring gooien;
ze zijn niet gewend om zich in te spannen voor een taak.
Een goed geheugen
Een hoogbegaafd kind beschikt vaak over een uitermate goed geheugen. Dit betreft niet alleen kennis,
maar ook bijvoorbeeld een uitspraak, belofte of voorval. Wat wel opvallend is, is dat deze kinderen
vaak moeite hebben met automatiseren. Tafels en topografie leren vinden ze verschrikkelijk; ze
snappen hoe het werkt, waarom moet het dan uit het hoofd geleerd worden?
Doorzettingsvermogen
Hoogbegaafde kinderen beschikken vaak over een enorm doorzettingsvermogen, met name voor
complexe taken. Dit doorzettingsvermogen hebben ze nodig, om tot hoogbegaafde prestaties te
komen. Echter, ook hier geldt wat beschreven werd bij Breinbrekers: deze kinderen kunnen, wanneer
zij niet voldoende worden uitgedaagd, juist snel opgeven bij een eenvoudige taak.
Streeft naar perfectie
Het streven naar perfectie is enerzijds heel stimulerend, maar kan ook heel belemmerend zijn voor
een hoogbegaafd kind. Het hoogbegaafde kind streeft namelijk naar perfectie; het beter zijn dan de
beste. Bij bijvoorbeeld leren fietsen is dit onmogelijk, eerst val je een aantal keer voordat je het kan.
Of bij tekenen: een tekening wordt nooit een perfecte weergave van de werkelijkheid. Dit kan voor
een hoogbegaafd kind onacceptabel zijn, waardoor ze het ook niet meer willen doen. Het kan bij
sommige kinderen zelfs leiden tot faalangst.
Voorkeur voor zelfstandig leven
Een hoogbegaafd kind wil over het algemeen zelf op ontdekking gaan en dingen zelf uitzoeken.
Wanneer het teveel bij de hand genomen wordt, kan het heel prikkelbaar reageren. Aan de andere
kant is het ook goed om deze kinderen hulp te bieden; het vragen van hulp is soms lastig voor hen.
Is sterk betrokken op bepaalde terreinen
Dit is één van de meest bekende kenmerken: een hoogbegaafd kind is vaak heel betrokken op
bepaalde cognitieve en sociale gebieden. Ze beschikken over een groot inlevingsvermogen en hun
grote cognitieve vaardigheden versterken dit ook nog.
Kan intuïtief denken
Een antwoord dat een hoogbegaafd kind geeft, is niet altijd gegrond op een denkwijze. Soms kan een
hoogbegaafd kind gewoon op intuïtie een antwoord geven, wat vaak ook nog goed blijkt te zijn.
Behoefte aan contact met volwassenen
Een hoogbegaafd kind kun je ook herkennen als een kind dat na schooltijd nog even blijft hangen voor
een praatje en in de les ook af en toe gericht de aandacht zoekt. Het hoogbegaafde kind heeft daarom
ook zeker een leerkracht nodig die hem het gevoel geeft er te mogen zijn.
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1.4 Samenvatting
Er zijn verschillende theorieën over hoogbegaafdheid. Hier volgt een korte samenvatting ervan:
Triadisch model van Renzulli & Mönks: Zij gaan ervan uit dat een hoogbegaafd kind over meer
beschikt dan alleen een hoog IQ. Naast een hoog IQ is er ook sprake van creativiteit en
motivatie.
Constructivisme (Span & Nelissen): Is eigenlijk een verdieping van de theorie van Renzulli &
Mönks. Het constructivisme gaat ervan uit dat de hoogbegaafde prestaties ook langere tijd
plaatsvinden en op alle terreinen zichtbaar zijn. Hoogbegaafd zijn is dus iets wat in de kern
aanwezig is, maar wat gedurende een mensenleven ontwikkeld kan worden.
Mulitfactorenmodel van Heller: Het gaat hier om een combinatie van de theorie van Renzulli &
Mönks en Gardner (Meervoudige Intelligentie). Het multifactorenmodel gaat uit van dynamiek
tussen begaafdheidsfactoren, niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en
omgevingsfactoren. Wanneer deze dynamiek optimaal is, is er sprake van hoogbegaafde
prestaties. Deze prestaties zijn zichtbaar op verschillende terreinen, zoals Gardner die
beschrijft.
Kijkend naar de theorie over hoogbegaafdheid en de kenmerken van het hoogbegaafde kind komen
we tot de volgende definitie:
“Hoogbegaafdheid is het beschikken over een hoge intelligentie, motivatie en creërend
denkvermogen. De hoogbegaafde prestaties zijn een terugkomend verschijnsel en op
verschillende gebieden zichtbaar.”
Kenmerkend voor een hoogbegaafd kind:
Het kind is snel van begrip.
Er is sprake van een grote algemene interesse.
Het kind leert snel en makkelijk en weet het geleerde makkelijk toe te passen in nieuwe
situaties.
Het kind is bovengemiddeld taalvaardig, met name mondeling.
Het kind beschikt over een groot probleemoplossend vermogen, vaak buiten de gewone
denkkaders.
Het kind beschikt over een groot analytisch inzicht.
De oplossingen die dit kind bedenkt, getuigen van creativiteit en originaliteit.
Het kind denkt al op jonge leeftijd na over complexe vraagstukken als liefde en de dood; het is
geestelijk vroegrijp.
Het kind wordt graag uitgedaagd; complexe taken geven veel voldoening.
Het kind beschikt over een goed geheugen en weet niet alleen kennis, maar ook
gebeurtenissen en uitspraken goed te herinneren.
Wanneer er sprake is van een complexere taak, zal het hoogbegaafde kind niet zomaar
opgeven. Het beschikt over een groot doorzettingsvermogen.
Bij de uitvoering van zijn taken streeft het kind naar perfectie. Het wil beter zijn dan de rest.
Het kind wordt niet graag bij de hand genomen; het leert het liefst door zelf op onderzoek uit
te gaan.
Op bepaalde terreinen is het kind zeer betrokken en beschikt het over veel kennis.
Het kind kan intuïtief oplossingen bedenken.
Het kind heeft behoefte aan contact met volwassenen, bijvoorbeeld de leerkracht.
De kenmerken hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen bij het kind, vaak zijn er wel veel
herkenbaar voor bijvoorbeeld ouders of leerkrachten. (Gerven van, 2001)
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2 Theoretische visies en modellen bij onderwijs aan
(hoog)begaafden
2.1 Inleiding
Tijdens de literatuurstudie over dit onderwerp is ons gebleken dat er veel modellen en theorieën
beschikbaar zijn om het onderwijs vorm te geven. Volgens ‘Modellen in het Onderwijs’ zijn deze
modellen en theorieën onder te verdelen in drie richtingen:
Primaire proces: selectie, vormgeven van leeromgeving, beoordeling en coaching van de
lerende;
Secundair proces: vormgeving van het onderwijs, de organisatie ervan en de kwaliteitszorg;
Modellen gericht op veranderprocessen in het onderwijs. (Coppoolse, 2010, pp. 5-6)
‘Modellen in het Onderwijs’ beschrijft 75 modellen. Uit deze hoeveelheid hebben wij een selectie
gemaakt waarbij wij hebben gekeken naar de modellen in het primaire en secundaire proces (zoals
hierboven beschreven) en naar modellen die geschikt zijn om in te zetten bij onderwijs aan
hoogbegaafden. In dit boek worden ook modellen genoemd die vallen in de categorie beoordeling (van
leerresultaten en meer specifiek van de mate van hoogbegaafdheid). Deze zijn in dit hoofdstuk buiten
beschouwing gelaten, omdat zij een handvat kunnen zijn bij bijvoorbeeld toelatingsbeleid in plusklas
of Leonardo-onderwijs. Zij beschrijven het denken en het gedrag van een hoogbegaafde leerling en
dus zijn deze modellen al eerder besproken in § 1.2. Ze worden in dit hoofdstuk even buiten
beschouwing gelaten, alhoewel ze altijd meespelen omdat ze al eerder in het proces gebruikt zijn bij
beoordeling van wel of niet hoogbegaafd–zijn en dus onderdeel uitmaken van het type leerling en hoe
daar mee om te gaan. (Coppoolse, 2010)
De modellen worden in het boek handig ingedeeld naar doelen en toepassingsgebieden. Deze zijn te
herleiden aan de hierboven beschreven drie richtingen. Wij richten ons in ons onderzoek op modellen
en theorieën die bijdragen aan de volgende doelen (met tussen haakjes de toepassingsgebieden):
Vormgeven van onderwijsprogramma’s (Ontwerp)
Analyseren/inrichten van de onderwijsorganisatie (Organisatie)
Opbouwen en uitvoeren van lesprogramma’s (Didactiek)
Stimuleren van het leren (Motivatie/leerproces) (Coppoolse, 2010)
Naast de modellen in ‘Modellen in Onderwijs’ hebben wij meer modellen en theorieën in de literatuur
gevonden die geschikt zijn voor onderwijs aan (hoog)begaafden.
In de hierna volgende paragrafen worden de volgende modellen beschreven:
ARSC-model (Keller) – § 2.2
Behoeftenhiërarchie (Maslow) – § 2.3
Cyclisch leerproces (Miles) – § 2.4
Meervoudige Intelligentie (Gardner) – § 2.5
Taxonomie Bloom– § 2.6
Taxonomie Romiszowski – § 2.7
Zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky) – § 2.8
Sternberg Theory of succesfull Intelligence– § 2.9
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2.2 ARSC-model (Keller)
Doel en toepassingsgebied: Stimuleren van het leren (Motivatie/leerproces)
Dit model van Keller is bedoeld om de motivatie in het
leerproces te bevorderen en te ondersteunen. Volgens
Keller zijn hierbij vier voorwaarden te onderscheiden:
1. Aandacht
2. Relevantie
3. Vertrouwen
4. Tevredenheid
Om de aandacht van de leerling te krijgen en te
houden kun je bijvoorbeeld:
Variëren in oefeningen (verschillende
leerstijlen)
Gebruikmaken van verrassende of onzekere gebeurtenissen
Uitdagende vragen of problemen voorleggen.
Relevantie is belangrijk volgens Keller omdat de leerling wil weten wat het hem/haar oplevert. Dit kan
duidelijk gemaakt worden door:
Het vertellen van het directe nut
Maar ook het nut voor de toekomst
Aansluiten op behoeften door te variëren in instructiemanieren.
Een leerling is gemotiveerd als hij vertrouwen kan houden in eigen kunnen. De volgende strategieën
kunnen daarbij helpen:
Inzicht in eigen succes door zelfevaluatietechnieken
Ontwikkelen van een leerling door middel van een groeimodel
Groeien naar zelfstandigheid geeft ook meer vertrouwen in zichzelf
Feedback die iets zegt over de persoonlijke inzet
De leerling moet voldoening (tevredenheid) gaan voelen over zijn eigen werk. Dit kan door leerlingen
te belonen, maar wel op een goede manier:
Goede resultaten belonen met aandacht en complimenten
Niet dreigen om leerling tot goed resultaat te krijgen
Beloon alleen taken die moeilijk waren, niet de makkelijke taken (Coppoolse, 2010, pp. 27-30)
Beoordeling
Keller stelt dat om dit alles te bereiken de leeromgeving uitdagend moet zijn. Dit vraagt om een
actieve leerhouding bij de leerling met veel ruimte voor discussie. Er zullen aanpassingen gedaan
moeten worden aan de visie op leren en de doelstellingen in het onderwijs. Dit model is volgens ons
goed te gebruiken bij hoogbegaafden omdat deze kinderen altijd vragen naar het nut van de te leren
stof. Deze leerlingen denken vaak anders en het vraagt dus een andere aanpak om de aandacht van
deze kinderen te krijgen en vast te houden.
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2.3 Behoeftenhiërarchie (Maslow)
Doel en toepassingsgebied: Stimuleren van het leren (Motivatie/leerproces)

Maslow beschrijft in zijn bekende model de ontwikkeling van een gezonde persoonlijkheid als mens.
Hij onderscheidt vijf behoeften niveaus:
1. Primaire biologische behoeften
2. Bestaanszekerheid
3. Sociale behoefte
4. Erkenning
5. Zelfontwikkeling
Als aan deze niveaus is voldaan, neemt de motivatie van de leerling toe, aldus Maslow. (Coppoolse,
2010, pp. 34-36)
Beoordeling
Naar onze mening is dit model te gebruiken bij het verhogen van de motivatie bij hoogbegaafde
kinderen. Deze kinderen hebben, als het gaat om sociale behoefte, veel aan het regelmatig omgaan
met gelijkgestemden. Als ze op gelijk niveau met andere kinderen kunnen spreken en werken,
verhoogt dat hun motivatie.
Ook erkenning is voor deze kinderen belangrijk: erkenning van hun ‘anders denken’ en hun hoge
intelligentie. Het onderwijs zal ontwikkelingsgericht moeten zijn en de feedback zal vooral gegeven
moeten worden op het leerproces en het denkproces.
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2.4 Cyclisch leerproces (Miles)
Doel en toepassingsgebied: Stimuleren van het leren (Motivatie/leerproces)

Miles stelt dat gedragsveranderingen (bijvoorbeeld motivatie of onderpresteren) bereikt kan worden
door een cyclisch leerproces. Hij onderscheidt verschillende fasen:
1. Ongenoegen, probleem
2. Kiezen van nieuw gedrag
3. Inoefenen van nieuw gedrag
4. Duidelijkheid over effect van nieuw gedrag
5. Generalisatie en integratie van het nieuwe gedrag
Dit model zorgt dat er meer aandacht is voor het leerproces dan voor de inhoud van de leerstof. De
leerling staat hierbij centraal. (Coppoolse, 2010, pp. 59-62)
Beoordeling
Dit model is geschikt omdat het inzicht geeft in het leerproces van een hoogbegaafde leerling. Ook al
zal het proces niet altijd precies volgens deze stappen verlopen, toch geeft het structuur bij het sturen
van de ontwikkeling van de leerling. En het geeft de leerling zelf ook inzicht in zijn eigen leren.
Belangrijk omdat deze kinderen vaak hun motivatie verliezen als zij niet extra worden uitgedaagd,
maar ook belangrijk bij kinderen die onderpresteren.
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2.5 Meervoudige Intelligentie (Gardner)
Doel en toepassingsgebied: Vormgeven van onderwijsprogramma’s (Ontwerp)

De theorie van de Meervoudige Intelligentie van Gardner geeft inzicht in een nieuwe kijk op
intelligentie en hoe die intelligenties aan te spreken zijn in onderwijsprogramma’s.
Volgens Gardner zijn er verschillende soorten intelligentie:
Verbaal/linguïstisch (woordknap)
Logisch/mathematisch (rekenknap)
Visueel/ruimtelijk (beeldknap)
Muzikaal/ritmisch (muziekknap)
Lichamelijk/kinesthetisch (beweegknap)
Interpersoonlijk (mensknap)
Intrapersoonlijk (zelfknap)
Natuurgericht (natuurknap)
Dit model zou een goede basis zijn voor onderwijsontwikkeling. Omdat de verschillende intelligenties
niet te meten zijn, is die basis er nog niet. Wel worden de verschillende intelligenties steeds vaker
gebruikt bij het afwisselen van werkvormen, om op die manier tegemoet te komen aan de verschillen
tussen de kinderen. (Coppoolse, 2010, pp. 134-136)
Beoordeling
Ook bij hoogbegaafde kinderen zie je verschillen in leerprocessen en –aanpakken. Het kan nuttig zijn
om deze processen en aanpakken te ondersteunen met werkvormen die uitgaan van de verschillende
intelligenties van Gardner. Maar er is nog geen wetenschappelijk bewijs over het bestaan van de
verschillende intelligenties. Het is gevaarlijk om kinderen in te delen in intelligenties en daar een
individuele aanpak voor te ontwikkelen. Wel kan het model goed gebruikt worden bij het variëren van
werkvormen.
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2.6 Taxonomie Bloom
Doel en toepassingsgebied: Vormgeven van onderwijsprogramma’s (Ontwerp)

De Taxonomie van Bloom gaat uit van verschillende denkniveaus bij lerenden. Volgens Bloom volgen
de denkniveaus elkaar op; je kunt pas aan het volgende denkniveau werken als het vorige denkniveau
is behaald. In dit model staat het ‘denken’ centraal (cognitief).
De volgende denkniveaus worden onderscheiden:
1. “Kennis informatie herinneren en kunnen reproduceren
2. Inzicht/begrip: informatie kunnen weergeven, samenvatten, uitleggen
3. Toepassing: informatie kunnen gebruiken om een probleem op te lossen
4. Analyse: informatie systematisch kunnen onderzoeken en met elkaar in verband brengen
5. Synthese: informatie tot een nieuw geheel kunnen samenvoegen
6. Evaluatie: informatie kunnen beoordelen en een standpunt kunnen formuleren” (Coppoolse,
2010, p. 200)
Door de ordening in denkniveaus van eenvoudig naar complex kunnen lessen en opdrachten goed
worden vormgegeven en opgebouwd. In de lessen en opdrachten werk je dus steeds aan een
complexer niveau. (Coppoolse, 2010, pp. 200-202)
Beoordeling
Dit model is goed te gebruiken bij het onderwijs aan hoogbegaafden. Juist omdat deze kinderen goed
verbanden kunnen leggen en kunnen analyseren, is het goed om met deze kinderen gestructureerd te
werken aan verschillende denkniveaus. Kennis komt hen vaak ‘aanwaaien’, zij hoeven vaak niet hard
te studeren om kennis tot zich te nemen, maar moeten wel leren daar vervolgens ook iets mee te
doen. Er zullen veel kinderen zijn die niet bij deze meer complexe denkniveaus zullen kunnen komen.
Bij hoogbegaafde kinderen ligt dat wel binnen hun bereik en het is goed om hier ook in hun
leertrajecten rekening mee te houden.
Een nadeel van dit model is dat het alleen het cognitieve deel van een lerende classificeert. Maar het
gaat bij het leren ook om vaardigheden en werkhouding en inzet.
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2.7 Taxonomie Romiszowski
Doel en toepassingsgebied: Vormgeven van onderwijsprogramma’s (Ontwerp)

De Taxonomie van Romiszowski bouwt de taxonomie van Bloom als het ware uit met vaardigheden en
de houding van de lerende.
Romiszowski maakt eerst onderscheid tussen kennis (vergelijk Taxonomie van Bloom) en
vaardigheden. De vaardigheden zijn volgens hem te onderscheiden in vaardigheden die veel
creativiteit vragen (productieve vaardigheden) en vaardigheden die weinig tot geen creativiteit vragen
(reproductieve vaardigheden). Het model gaat vervolgens uit van vier vaardigheidsgebieden:
1. Cognitieve gebied: het denken
2. Psychomotorische gebied: het handelen
3. Reactief gebied: reageren op situaties door middel van emoties, waarden en gevoelens
4. Interactief gebied: interactie met mensen aangaan om doel te bereiken.
Het model helpt bij het zoeken naar lesinhouden, methoden en toetsvormen, waarbij niet alleen
rekening wordt gehouden met cognitieve competenties, maar ook met vaardigheden en sociaal
emotionele competenties.
Het idee van Romiszowski is om een leertraject te bewerkstelligen waarbij er gestart wordt met
ontwikkelen van kennis, waarna er via reproductieve vaardigheden wordt gewerkt naar productieve
vaardigheden. Uiteindelijk komt dus ook het gedrag van de lerende aan de orde. (Coppoolse, 2010,
pp. 203-205)
Beoordeling
Dit model vult het tekort van de Taxonomie van Bloom aan. In dit model wordt ook rekening
gehouden met het gedrag van de leerling en hoe te komen tot het goed kunnen toepassen van kennis
en tot goede vaardigheden om die kennis ook uit te dragen en te delen.
Daar tegenover staat dat het model lastig is om uit te voeren. Het vraagt veel oefening om er mee te
werken, het kost enige tijd om het model ook daadwerkelijk te beheersen en te kunnen gebruiken.
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2.8 Zone van Naaste Ontwikkeling (Vygotsky)
Doel en toepassingsgebied: Opbouwen en uitvoeren van lesprogramma’s (Didactiek)

Vygotsky maakt met dit model inzichtelijk dat prestaties van leerlingen worden uitgelokt en
ondersteund door de sociale omgeving. De ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal.
Vygotsky stelt dat de menselijke ontwikkeling niet alleen biologisch verloopt, maar dat uitdaging uit de
omgeving hen ook verder helpt. Het gaat dan om prestaties of activiteiten die leerlingen nog niet zelf
kunnen uitvoeren, maar met hulp van hun omgeving wel. Zo wordt een leerling geholpen bij het
komen tot een volgende fase van ontwikkeling: Zone van Naaste Ontwikkeling.
De uitdagende leeromgeving zorgt dan dus voor een prikkel om een stap verder te komen in de
ontwikkeling. (Coppoolse, 2010, pp. 242-243)
Beoordeling
In alle onderwijsvormen is dit model inmiddels terug te vinden. Belangrijk hierbij is dat goed ingeschat
moet worden waar de leerling staat in zijn/haar ontwikkeling. Daar moet de leerkracht vervolgens op
inspelen en de leerling verder helpen. Als dit inschatten niet goed gebeurt, kan dit leiden tot
onderpresteren of overpresteren, wat frustraties met zich meebrengt. Dit model is vanzelfsprekend
ook geschikt voor onderwijs aan hoogbegaafden.
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2.9 Sternberg Theory of Succesfull Intelligence
Doel en toepassingsgebied: Opbouwen en uitvoeren van lesprogramma’s (Didactiek)

Sternberg heeft in zijn theorie een specifieke kijk op hoogintelligente mensen. Hij stelt dat intelligentie
vooral “een wijze van functioneren is om belangrijke doelen te kunnen en willen bereiken. Succesvolle
mensen weten wat hun sterke en wat hun zwakke punten zijn. Zij benutten hun sterke punten en
compenseren of corrigeren hun zwakke punten”. (Gerven, 2004, p. 32)
Sternberg beschrijft in zijn theorie drie vormen van intelligentie waarvan ieder mens er, in meer of
mindere mate, wel een of soms twee beheerst:
Analytische intelligentie: kwaliteit probleem herkennen, in kaart brengen van probleem,
zoeken naar oplossingen, oplossen en zelfevaluatie
Creatieve intelligentie: vermogen om met nieuwe ideeën te komen en verder gaan dan het
bestaande.
Praktische intelligentie: sociale vaardigheden en gezond verstand.
“Sternberg stelt dat er sprake is van ‘succesvolle intelligentie’ wanneer iemand in staat is om zijn
vaardigheden op zowel analytisch, creatief als praktisch gebied succesvol te managen.” (SLO, 2013)
Beoordeling
Deze theorie is ons inziens relevant voor het vormgeven van onderwijs aan hoogbegaafden omdat, wil
je een in potentie hoogbegaafde leerling voldoende uitdagen, je rekening zou moeten houden met de
vormen van intelligentie die Sternberg beschrijft. In het maken en uitvoeren van lesprogramma’s zou
deze theorie als uitgangspunt kunnen dienen.
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2.10 Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn wij op zoek gegaan naar modellen en theorieën die geschikt zijn om te gebruiken
bij het vormgeven van het onderwijs aan hoogbegaafden.
De modellen die wij geschikt achten voor het vormgeven van onderwijs aan hoogbegaafden zijn de
volgende:
ARSC-model (Keller)
Behoeftenhiërarchie (Maslow)
Cyclisch leerproces (Miles)
Meervoudige Intelligentie (Gardner)
Taxonomie Bloom
Taxonomie Romiszowski
Zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky)
Sternberg Theory of succesfull Intelligence
Naast bovengenoemde modellen en theorieën zijn ook de theorieën uit § 1.2 (deels) van toepassing
op het vormgeven van onderwijs. Deze theorieën geven in eerste instantie een beschrijving van het
hoogbegaafde kind, maar ook welke factoren van invloed zijn op de prestaties van het kind. Deze
factoren zijn veelal ook belangrijk bij het vormgeven van onderwijs aan hoogbegaafden. Het gaat dan
om de volgende theorieën:
Triadisch model van Renzulli en Mönks
Constructivisme
Multifactorenmodel van Heller
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3 Welbevinden en Betrokkenheid in het onderwijs
3.1 Inleiding
In het onderzoek wordt er gekeken naar het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Bij
sociaal-emotionele volgsystemen, waaronder ‘Zien!’, wordt naar deze twee indicatoren gekeken, om
iets te kunnen zeggen over hoe het kind zich ontwikkelt. ‘Zien!’ is een volgsysteem, dat ontwikkeld is
in 2011 en naast mogelijkheden om het kind te volgen, ook mogelijkheden biedt voor verdere
begeleiding. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de begrippen ‘welbevinden’ en ‘betrokkenheid’
inhouden. Ook wordt er gekeken naar het welbevinden en de betrokkenheid bij hoogbegaafde
kinderen.

3.2 Welbevinden en betrokkenheid
Welbevinden en betrokkenheid zijn de twee procesvariabelen in het onderwijsleerproces. (zie figuur 1)
Hiermee wordt bedoeld, dat wanneer één van beiden of beiden laag zijn, het kind niet goed kan
functioneren op school en er dus weinig effect zal zijn van wat de leerkracht als het ware in het kind
investeert (aanpak). Welbevinden en betrokkenheid zijn termen die onder de aandacht gekomen zijn
door EGO (Ervaringsgericht Onderwijs). In deze vorm van onderwijs wordt er gestreefd naar
welbevinden en betrokkenheid bij het kind, met als doel het doormaken van een goede ontwikkeling.
Deze vorm van onderwijs is ontwikkeld door Ferre Laevers.

Figuur 3: Theoretisch concept ZIEN, gebaseerd op Laevers.
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3.3 Toelichting welbevinden
Welbevinden wordt omschreven als ‘een momentane, actuele toestand van een zich goed voelen en
manifesteert zich binnen de groep waarin het kind zich bevindt.’ (Broer, Haverhals, & De Bruin, 2011)
Concreet betekent dit dat het kind zich thuis voelt in de onderwijssituatie, zichzelf kan zijn en zich
emotioneel veilig voelt. Welk gedrag vertoont een kind met een hoog welbevinden? Volgens ‘Zien!’ zijn
er de volgende indicatoren:
Het kind komt opgewekt over.
Het kind maakt een vitale, levenslustige indruk.
Het kind komt ontspannen en open over.
Het kind gaat graag naar school.
Het welbevinden van een kind wordt bevorderd door:

-

Een onderwijssituatie die tegemoet komt aan de basisbehoeften relatie, competentie en
autonomie.

-

Het beschikken over zelfvertrouwen. (Broer, Haverhals, & De Bruin, 2011)

Het bevorderen van het welbevinden van een kind vraagt daarom ook inzet van de leerkracht. Voor
het welbevinden van een kind is het namelijk heel belangrijk om te werken aan een goed klasklimaat,
waarin een warme sfeer heerst, er duidelijke afspraken en grenzen zijn, positieve communicatie en
persoonlijke aandacht is. Ook is het belangrijk, dat de leerkracht (mee)werkt aan het zelfvertrouwen
van een kind. Dit kan de leerkracht onder andere doen door het kind aan te moedigen en te belonen.
Wanneer er sprake is van een laag welbevinden, vraagt het kind eigenlijk om een omgeving die hem
helpt het vertrouwen in zichzelf en de omgeving te krijgen. Zo’n omgeving wordt gecreëerd, wanneer
de leerkracht het kind steunt en begeleidt, naar zijn ervaringen luistert en deze probeert te begrijpen.
Door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van een kind, krijgt het kind het gevoel ‘iemand te
zijn’. Zo ontstaat welbevinden.

3.4 Toelichting betrokkenheid
Een definitie van betrokkenheid wordt gegeven in het verantwoordingsdocument van ‘Zien!’
Betrokkenheid wordt hier omschreven als ‘een houding of toestand die verbondenheid uitdrukt met
een taak of activiteit waarmee het kind bezig is’. (Broer, Haverhals, & De Bruin, 2011) Dit betekent
concreet dat het kind intrinsiek gemotiveerd is voor de activiteit, doorzettingsvermogen toont en zich
niet laat afleiden door eventuele storende factoren. Wanneer het kind een hoge betrokkenheid toont,
is dit te zien aan de volgende indicatoren:

-

Het kind heeft plezier in de schoolvakken.
Het kind gaat geconcentreerd op in het werk op school.
Het kind toont belangstelling voor kernvakken.
Het kind toont doorzettingsvermogen.

De betrokkenheid van kinderen wordt vergroot door:

-

Het te motiveren voor een taak.

-

Een geschikt niveau van de taken, zodat het kind voldoende wordt uitgedaagd.

Een onderwijsaanbod wat betekenisvol is; dat wil zeggen dat aansluit bij de beleving van het
kind.
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In de bovenstaande punten is de leerkracht van groot belang. Hij vormt als het ware de connectie
tussen het kind en de omgeving; doordat hij het grootste deel van het onderwijsaanbod bepaalt, is het
heel belangrijk dat hij zorgt voor betekenisvolle taken. Het betekenisvoller maken van taken kan de
leerkracht bijvoorbeeld doen door het niveau aan te passen aan de behoefte van het kind, beloningen
te geven, verschillende werkvormen te gebruiken in de klas, maar ook zeker door zelf gemotiveerd te
zijn.
Door een hoge betrokkenheid komt er energie vrij en ervaart het kind voldoening.

3.5 Welbevinden en betrokkenheid bij hoogbegaafden
De specifieke termen welbevinden en betrokkenheid zijn in de literatuur niet terug te vinden in directe
relatie met hoogbegaafdheid. Het ligt wel voor de hand dat deze twee begrippen ook bij
hoogbegaafden belangrijk zijn omdat ook voor hen geldt dat zij niet tot ‘leren’ komen als deze twee
belangrijke variabelen niet op orde zijn.
Het fenomeen ‘onderpresteren’ wordt als uitgangspunt genomen om iets te zeggen over het belang
van welbevinden en betrokkenheid bij hoogbegaafden.
In ‘Jij kan beter, Als je kind een onderpresteerder is’ noemt Tessa Kieboom twee kenmerken van
hoogbegaafdheid die te relateren zijn aan welbevinden en betrokkenheid.
Ten eerste beschrijft zij de leerhonger van hoogbegaafde kinderen. Leerhonger is iets wat deze
kinderen van nature hebben meegekregen. Die honger is ook vaak niet te stillen. In het reguliere
basisonderwijs zie je vaak dat deze kinderen op ‘dieet’ worden gezet als het gaat om het stillen van
hun honger. In het boek wordt een vergelijking gemaakt met boterhammen. Stel een kind heeft elke
dag behoefte aan vier boterhammen om zijn honger te stillen en hij krijgt er elke dag maar twee. Dan
is zijn honger dus niet gestild wat kan leiden tot demotivatie (lagere betrokkenheid) en uiteindelijk
misschien wel gelatenheid. (Kieboom, 2012, pp. 17-24)
Tessa Kieboom beschrijft ook het anders-zijn van hoogbegaafde kinderen. De kinderen voelen zich
anders omdat ze vaak anders denken, een sterker bewustzijnsniveau hebben, de lat voor zichzelf erg
hoog leggen, een groot rechtsvaardigheidsgevoel hebben en van nature erg gevoelig zijn. Als deze
kinderen het gevoel krijgen niet zichzelf te mogen zijn (dus anders dan anderen), zullen zij dit anderszijn gaan onderdrukken. Ook hier is de houding van de omgeving (ouders, leerkrachten en peers) van
groot belang. (Kieboom, 2012, pp. 17-24)

3.6 Samenvatting
Welbevinden en betrokkenheid zijn beiden heel belangrijk in het onderwijsleerproces. Wanneer één
van beiden laag is, zal er weinig effect zijn op het aanbieden van de leerstof en zal het kind niet in
staat zijn om verder te ontwikkelen. Welbevinden is te definiëren als ‘een momentane, actuele
toestand van het zich goed voelen en manifesteert zich binnen de groep waarin het kind zich bevindt’.
Indicatoren voor welbevinden zijn:
Het kind komt opgewekt over.
Het kind maakt een vitale, levenslustige indruk.
Het kind komt ontspannen en open over.
Het kind gaat graag naar school.
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Betrokkenheid is te definiëren als ‘een houding of toestand die verbondenheid uitdrukt met een taak of
activiteit waarmee het kind bezig is’. De indicatoren voor welbevinden zijn:

-

Het kind heeft plezier in de schoolvakken.
Het kind gaat geconcentreerd op in het werk op school.
Het kind toont belangstelling voor kernvakken.
Het kind toont doorzettingsvermogen.

Het stillen van de leerhonger bij hoogbegaafde kinderen is een absolute voorwaarde voor de
betrokkenheid bij deze kinderen. Als deze kinderen voortdurend gedemotiveerd zijn, is het goed
denkbaar dat dit ook het welbevinden beïnvloedt.
Het onderdrukken van het anders-zijn van hoogbegaafde kinderen leidt vanzelfsprekend tot een lager
welbevinden, zowel in de klas als in thuissituaties. Het erkennen van het anders-zijn door ouders en
leerkrachten en het daar mee om leren gaan, is van cruciaal belang voor het welbevinden van deze
kinderen.
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Deel 2 -

Praktijkonderzoek
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4 Planning en ontwerp praktijkonderzoek
4.1 Methode van dataverzameling
Om de methode van dataverzameling te bepalen, wordt uitgegaan van de hoofdvraag in deze scriptie:

“Welke vorm van hoogbegaafdenonderwijs (en dus welke theoretische
visie/model) is het meest gunstig voor het welbevinden en de betrokkenheid
van hoogbegaafde kinderen?”
Om op zoek te gaan naar een meest geschikte vorm van hoogbegaafdenonderwijs, worden
verschillende visies en modellen beschreven en worden het welbevinden en de betrokkenheid van
kinderen vergeleken. De methode van dataverzameling wordt dan ook Bevragen. De verschillende
onderwijsvormen worden bevraagd op hun visies en modellen. De kinderen worden bevraagd over hun
welbevinden en betrokkenheid. Ook de leerkrachten geven over de kinderen hun mening over deze
twee elementen. De verschillende beschrijvingen zullen daarna worden vergeleken.
Ook de drie opgestelde praktijkvragen zijn te beantwoorden met behulp van de methode Bevragen
(Donk, 2010, pp. 145-147):

1. Welke theoretische visies/modellen worden bij de door ons te onderzoeken
onderwijsvormen gebruikt bij onderwijs aan hoogbegaafden?
2. Welke factoren zijn, volgens de beleidsmakers van de door ons te
onderzoeken onderwijsvormen, bepalend voor het welbevinden en de
betrokkenheid van hoogbegaafde kinderen?
3. Hoe is het welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafde kinderen bij
de door ons te onderzoeken vormen van onderwijs aan hoogbegaafden?
Voor het beantwoorden van de praktijkvragen is gekozen voor onderzoek naar drie verschillende
onderwijstypen, namelijk:
1. Plusklas regulier onderwijs
2. Externe plusklas (Psychologisch adviesbureau gespecialiseerd in hoogbegaafdheid)
3. Speciale basisschool voor hoogbegaafden (voormalig Leonardo onderwijs)
Informatie van de coördinator hoogbegaafden en/of de directeur van deze onderwijstypen, geeft
inzicht in de theoretische visie/modellen achter hun onderwijsbeleid aan hoogbegaafden.
Bij deze drie onderwijsvormen wordt in meer of mindere mate aandacht besteed aan de specifieke
onderwijsbehoeften van hoogbegaafden. Hieronder wordt kort beschreven hoe hier aandacht aan
wordt besteed.
1. Plusklas regulier onderwijs
In de plusklas op de reguliere basisschool worden kinderen anderhalf uur per week uit hun klas
gehaald om te werken met ‘gelijkgestemde’ kinderen. De kinderen werken hier aan projecten, vaak op
basis van de methode ‘Vooruit’, die worden ingeleid, uitgevoerd, geëvalueerd en beoordeeld. Daarbij
wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, zoals samenwerken en je grenzen verleggen en de
creativiteit wordt aangeboord. Deze plusklaskinderen compacten hun gewone werk in de klas en
krijgen ook allemaal verrijkingsmateriaal aangeboden in hun eigen klas. De verantwoordelijkheid voor
het begeleiden van dit werk ligt bij de eigen groepsleerkracht.
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De begeleiding van de plusklas vindt plaats door een leerkracht die gespecialiseerd is in
(hoog)begaafdheid en tevens coördinator meerbegaafden is.
Omdat in deze plusklas ook kinderen worden toegelaten die misschien niet per definitie hoogbegaafd
zijn (maar wel door hun hoogintelligentie meer uitdaging nodig hebben), zal in beschrijvingen over
deze plusklas geschreven worden over meerbegaafdheid in plaats van hoogbegaafdheid.
2. Externe plusklas
In de externe plusklas wordt aan basisschoolkinderen een dagdeel externe plusklas aangeboden. Dit
dagdeel wordt gegeven tijdens schooltijden. In deze plusklas wordt aandacht besteed aan het sociaal
emotionele aspect. Het belangrijkste uitgangspunt hier is dat de kinderen zich veilig gaan voelen in
deze groep met andere kinderen en leerkrachten, ze moeten (eindelijk) zichzelf kunnen zijn.
Daarnaast is er aandacht voor creativiteit en expressie en wordt er veel tijd besteed aan het werken
met uitdagende projecten, individueel of in groepsverband. Deze plusklas heeft een uitgebreide online
omgeving waar kinderen hun huiswerk kunnen maken en hun ideeën kwijt kunnen. Alle activiteiten
worden besproken en ‘beoordeeld’ door de leerkrachten, waarbij vooral aandacht is voor feedback op
het proces en in mindere mate op het product.
De begeleiding vindt plaats door een gespecialiseerde leerkracht en een psycholoog als
onderwijsassistent.
3. Speciale basisschool voor hoogbegaafden
Deze speciale basisschool is voor hoogbegaafde kinderen. Het hele onderwijsprogramma is afgestemd
op de behoeften van deze kinderen. Er wordt gecompact (bijvoorbeeld rekenen drie keer in de week in
plaats van vijf keer), er wordt verrijkt (projecten, Spaans, Engels, excursies) en er wordt veel
aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen (bijvoorbeeld Karatelessen,
sovalessen, portfoliogesprekken). Er wordt ook versneld door kinderen mee te laten doen met hogere
groepen als het gaat om rekenen en taal. De leerkrachten zijn allen deskundig op het terrein van
hoogbegaafdheid.
Er is gekozen voor deze drie vormen, omdat er duidelijke verschillen zijn waar te nemen tussen deze
onderwijstypen; in tijd, in intensiteit maar ook in vervlechting met het ‘normale’ onderwijsprogramma
en deskundigheid en inzet van leerkrachten. Er is bewust afgezien van het opnemen van een reguliere
basisschool zonder specifieke aandacht voor hoogbegaafden omdat er niets voor deze kinderen wordt
georganiseerd. Daardoor is welbevinden en betrokkenheid hier ook op geen enkele manier aan te
relateren. Daarin is deze onderwijsvorm niet relevant voor het onderzoek.

4.2 Beschrijven en plannen van onderzoeksactiviteiten
De methodekeuze voor dataverzameling (Bevragen) leidt tot de volgende twee onderzoeksactiviteiten:
1. het afnemen van interviews bij verantwoordelijken van het onderwijstype voor hoogbegaafden
> kwalitatief onderzoek
2. het afnemen van vragenlijsten (4-puntsschaal) bij leerlingen en hun leerkrachten >
kwantitatief onderzoek.
Per praktijkvraag wordt nu vervolgens beschreven met welke onderzoeksactiviteit de praktijkvraag
wordt beantwoord en hoe dit zal worden aangepakt. (Donk, 2010, pp. 155-156)
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Praktijkvraag 1

“Welke theoretische visies/modellen worden bij de door ons te onderzoeken
onderwijsvormen gebruikt bij onderwijs aan hoogbegaafden?”
Onderzocht wordt welke visies de grondslag vormen voor de gekozen onderwijsvormen op de te
onderzoeken instellingen. Dus niet zozeer naar de selectiecriteria voor de hoogbegaafden in het
betreffende onderwijstype. Met andere woorden: wij zijn ons er terdege van bewust dat
verantwoordelijken voor onderwijs aan hoogbegaafden allen worstelen met de vraag wat nu precies
een hoogbegaafde is, aan welke criteria een kind moet voldoen om hoogbegaafde genoemd te mogen
worden en dus ook kan worden toegelaten tot een bijzondere onderwijsvorm. Omdat dit onderzoek
zich richt op het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen in de diverse onderwijsvormen, vindt
het onderzoek alleen plaats naar de visies achter de onderwijsvormen; met welke ideeën zijn de
verschillende onderwijsvormen vormgegeven.
Deelactiviteiten:
contacten leggen met drie onderwijsinstanties
samenstellen vragenlijst
vragenlijst voorleggen aan scriptiebegeleider
afspraken maken met drie onderwijsinstanties
interviews afnemen (verslaglegging op papier)
interviews uitwerken
De onderzoekers zijn daarbij afhankelijk van elkaar: als twee studenten die dit onderzoek uitvoeren,
bij het samenstellen van de vragenlijst en het reageren op voorstellen, bij het maken van afspraken
voor de interviews en bij het uitwerken van de vragenlijsten.
Een andere betrokkene in dit proces is de scriptiebegeleider die tussentijds op de hoogte moet worden
gehouden, bijvoorbeeld voor het voorleggen van de vragenlijst.
Tenslotte zijn de onderzoekers afhankelijk van de respondenten, de drie instanties waarbij de
vragenlijst wordt afgenomen. Contacten moeten worden gelegd en met hen moeten afspraken worden
gemaakt.
De onderzoeksactiviteit wordt zoveel als mogelijk vóór de meivakantie (26 april) uitgevoerd. Voor die
tijd moet alle voorgaande deelactiviteiten gepland en uitgevoerd zijn.
Praktijkvraag 2

“Welke factoren zijn, volgens de beleidsmakers van de door ons te
onderzoeken onderwijsvormen, bepalend voor het welbevinden en de
betrokkenheid van hoogbegaafde kinderen?”
Deze praktijkvraag is in feite een koppeling tussen praktijkvraag 1 en 3 (zie § 4.1). Bij vraag 1 worden
de theorieën achter de onderwijsprogramma’s onderzocht en bij vraag 3 wordt het welbevinden en de
betrokkenheid gemeten bij hoogbegaafde kinderen. Om deze twee vragen aan elkaar te koppelen is
het goed te beschrijven welke factoren de beleidsmakers van de verschillende onderwijsvormen
belangrijk vinden voor het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen.
Deze praktijkvraag wordt meegenomen in het interview dat wordt afgenomen bij de drie
onderwijsinstanties, zoals dat hierboven onder praktijkvraag 1 is beschreven.
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Praktijkvraag 3

”Hoe is het welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafde kinderen
bij de door ons te onderzoeken vormen van onderwijs aan hoogbegaafden?”

BT
1

Dit klopt altijd

Dit klopt vaak

Dit klopt soms

Dit klopt nooit

Bij deze vraag wordt gezocht naar verschillen in welbevinden en betrokkenheid van de kinderen in de
verschillende onderwijsvormen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde onderwijstypen die wij
hierboven reeds beschreven.
Voor deze praktijkvraag wordt het sociaal emotionele meetinstrument ‘Zien!’ gebruikt. ‘Zien!’ is een
digitaal volgsysteem dat onder andere het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen in kaart
brengt door gestandaardiseerde vragenlijsten voor leerkrachten en leerlingen. De vragenlijsten
kennen allemaal een vierpuntsschaal, waarvan hier een voorbeeld:

Betrokkenheid
Heeft plezier in het schoolwerk (de kernvakken!)

De vragenlijst voor de leerkracht en voor de leerling verschillen van elkaar. Beiden zullen worden
afgenomen. De gemiddelde score per instantie op welbevinden en op betrokkenheid, zal met elkaar
vergeleken gaan worden.
Een deel van de vragenlijsten kan digitaal worden afgenomen, een deel zal waarschijnlijk handmatig
moeten gebeuren, waarna het vervolgens weer digitaal verwerkt wordt.
Voor het afnemen van de leerlingvragenlijsten is een keuze gemaakt voor leerlingen uit de groepen 5
– 8. Deze kinderen kunnen de vragenlijsten goed zelf lezen en invullen, bovendien hebben de
onderzoekers binnen hun eigen opleiding beiden gekozen voor de specialisatie ‘oudere kind’. Het is
niet mogelijk om te focussen op één bepaalde leeftijd omdat de groepen bij de door ons te
onderzoeken instanties allemaal in meer of mindere mate divers in leeftijd zijn (plusklas regulier
onderwijs groep 5 t/m 8; externe plusklas 6 t/m 12 jaar; speciaal onderwijs hoogbegaafden
combinatiegroepen 4/5/6, 6/7 en 7/8). Er wordt wel getracht voor elke instantie ongeveer een gelijk
aantal leerlingen te bevragen, namelijk tussen de 10 en 15 leerlingen.
Bij het afnemen van deze vragenlijsten, maar zeker ook bij het vergelijken van de scores op de
vragenlijsten, zijn de onderzoekers zich bewust van andere factoren die meespelen bij het meten van
welbevinden en betrokkenheid van kinderen. Factoren die te relateren zijn aan het kind zelf (zoals
faalangstig, thuissituatie, groepsdruk) bij het invullen van de leerlingvragenlijsten en factoren die te
relateren zijn aan de leerkracht (zoals deskundigheid, ervaring en kennis over het kind) bij het
invullen van de vragenlijsten door de leerkracht. Bij het vergelijken van de scores zal hier dan ook
rekening mee gehouden worden.
Deelactiviteiten
Account ‘Zien!’ regelen
Contact met scriptiebegeleider over ‘Zien!’
Inventarisatie mogelijkheden ‘Zien!’ bij de drie onderwijsinstanties (voor digitale of
handmatige afname)
Groepen aanmaken in ‘Zien!’
Leerlingen invoeren in ‘Zien!’
Afspraken met drie onderwijsinstanties maken over afnemen vragenlijsten (wanneer en hoe?)
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Eventueel handmatige vragenlijst maken op basis van vragen in ‘Zien!’
Handmatig afgenomen vragenlijsten invoeren in ‘Zien!’
Voor deze onderzoeksactiviteit zijn de onderzoekers afhankelijk van de volgende personen/instanties:
Accountbeheerder ‘Zien!’ (account aanmaken)
Eventuele accountbeheerders onderwijsinstanties (gebruiken van bestaande accounts)
Contactpersonen onderwijsinstanties (afspraken maken)
Leerkrachten die vragenlijsten in moeten vullen (afspraken maken)
Leerlingen die vragenlijsten moeten invullen (afspraken maken)
Scriptiebegeleider (akkoord op werken met ‘Zien!’)
Van elkaar als studenten die dit onderzoek uitvoeren
Deze onderzoeksactiviteit wordt zoveel als mogelijk vóór de meivakantie (26 april) uitgevoerd. Voor
die tijd moet alle voorgaande deelactiviteiten gepland en uitgevoerd zijn.

4.3 Ontwerpen van de vragenlijsten
Om de praktijkvragen 1 en 2 te beantwoorden is gekozen voor een kwalitatief onderzoek door middel
van een open interview. Deze vorm is gekozen omdat het belangrijk wordt geacht om echt in gesprek
te gaan met de verantwoordelijken van de drie verschillende onderwijsvormen om er, door middel van
doorvragen, achter te komen wat de theoretische achtergronden zijn van hun onderwijsvisie. Voor dit
interview is vooraf een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is gebaseerd op de literatuurstudie zoals
die beschreven is in de hoofdstukken 1 t/m 3. De vragenlijst was handig om het gesprek voor een
deel te structureren. Maar ook om de uitwerkingen van de gesprekken enigszins te kunnen
vergelijken.
De onderzoekers zijn zich er van bewust dat er bij het afnemen van een interview nooit een objectieve
onderzoeksvorm gebruikt wordt. Degene die het interview afneemt, stuurt door zijn vragen het
gesprek altijd een richting op waar diegene graag naar toe wil. Zoals gezegd hebben de vooraf
bedachte vragen wel enigszins structuur aangebracht in de interviews. De interviews worden
afgenomen door één en dezelfde persoon, zodat de gesprekken op een ongeveer gelijke manier
verlopen. (Kallenberg, 2007, pp. 60-61)
De vragenlijst die gebruikt is voor de interviews is in deze scriptie opgenomen als bijlage 1.
Voor praktijkvraag 3 is gekozen voor kwantitatief onderzoek door middel van een vragenlijst met
antwoorden op een 4-puntsschaal. Alle leerlingen en leerkrachten krijgen op deze manier dezelfde
vragenlijsten voorgelegd en daardoor zijn de antwoorden goed te vergelijken. Omdat het in dit
onderzoek niet mogelijk is om een grote onderzoeksgroep te benaderen, wordt een steekproef
afgenomen. Van elke onderwijsvorm is één school/instantie uitgekozen waar door en over 10 – 15
kinderen een vragenlijst wordt ingevuld. De kinderen vallen allen binnen dezelfde leeftijdscategorie,
namelijk kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Er wordt er van uit gegaan dat deze steekproefgroepen
model staan voor een grotere onderzoeksgroep. (Kallenberg, 2007, pp. 52-54)
Om welbevinden en betrokkenheid te meten bij kinderen bestaat al een leerlingvolgsysteem, namelijk
‘Zien!’. Dit is een digitaal systeem dat naast welbevinden en betrokkenheid nog andere items bij
kinderen kan meten. In ‘Zien!’ zijn twee soorten vragenlijsten beschikbaar: een lijst die door
leerkrachten over de kinderen wordt ingevuld en een lijst die door de leerlingen zelf wordt ingevuld.
Bij het ontwerpen van onze vragenlijsten voor praktijkvraag 3 zijn de vragenlijsten van ‘Zien!’
overgenomen. Dat wil zeggen, alleen de vragen die over welbevinden en betrokkenheid gaan.
Beide vragenlijsten zijn in de scriptie als bijlagen (bijlage 2 en 3) opgenomen.
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4.3 Validiteit en betrouwbaarheid
Validiteit
De vraag die de onderzoekers zich stellen is welke onderwijsvorm het meest gunstig is voor het
welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafde kinderen. Daartoe moeten twee zaken
onderzocht worden: het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen en de succesfactoren van de
te onderzoeken onderwijsvormen.
Het probleem bij deze onderzoeksvraag blijft dat niet alleen succesfactoren van een onderwijsvorm
zorgen voor veranderingen in welbevinden en betrokkenheid, maar dat daar meer factoren te
bedenken zijn die daarop van invloed zijn. Van der Donk en Van Lanen stellen in hun boek dat een
valide onderzoek in het onderwijs bijna niet mogelijk is. In klassensituaties en thuissituaties zijn er
zoveel invloeden die ook meespelen, dat ook dit onderzoek bijna niet valide te noemen is.
Van der Donk en Van Lanen geven wel vijf richtlijnen aan die voor de validiteit wel van toepassing
kunnen zijn bij onderzoek in onderwijssituaties.
De richtlijn die het meest past bij dit onderzoek is resultaatvaliditeit. Welke resultaten leiden tot een
bruikbare oplossing van dit praktijkprobleem. En dat is waar de onderzoekers in dit onderzoek naar op
zoek zijn. Als je kijkt naar welbevinden en betrokkenheid, welke onderwijsvorm (resultaat) is dan het
meest geschikt voor hoogbegaafde kinderen. Er wordt hierbij wel van uit gegaan, dat een goed
doordacht en aangepast onderwijsprogramma goed is voor het welbevinden en de betrokkenheid van
kinderen. Welke aanpassingen en vormen dan nodig zijn, is de vraag die gesteld wordt. (Donk, 2010,
p. 38)
Ondanks alle niet te beschrijven andere factoren, wordt toch gesteld dat het voor hoogbegaafde
kinderen heel belangrijk is om aanpassingen in het onderwijs te doen die recht doen aan het
hoogbegaafde kind. Daarbij wordt aangenomen dat alleen deze aanpassingen al zorgen voor een
betere score op welbevinden en betrokkenheid.
Betrouwbaarheid
De volgende richtlijnen van Van der Donk en Van Lanen worden gebruikt:
Richtlijn 1: Brontriangulatie bij kwantitatieve onderzoek (praktijkvraag 3). Zowel de leerlingen als de
leerkrachten wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over het welbevinden en de betrokkenheid
van de leerlingen.
Richtlijn 6: De onderzoekers zijn zich bewust van hun achtergrond. Beiden hebben een affiniteit met
hoogbegaafdheid; de een vanuit haar onderwijspraktijk, de ander vanuit haar privésituatie met een
kind dat inmiddels leerling is bij het speciaal onderwijs voor hoogbegaafden en een kind dat mee doet
in de plusklas van het reguliere onderwijs. Deze achtergronden kunnen van invloed zijn op de
uitkomsten en interpretaties van het onderzoek. Daarom wordt voor de betrouwbaarheid van het
onderzoek ook richtlijn 2 gebruikt.
Richtlijn 2: De achtergronden van de onderzoekers verschillen en het is dus goed om met elkaar mee
te kijken bij het interpreteren van de gegevens. Ook wordt geprobeerd derden te betrekken bij de
interpretaties in dit onderzoek.
Richtlijn 7: Bij het interpreteren van de onderzoeksgegevens wordt ook gebruik gemaakt van de
theorie en inzichten van deskundigen. Wat is er inmiddels al geschreven over de voor- en nadelen van
de verschillende onderwijsvormen voor hoogbegaafden? (Donk, 2010, pp. 39-45)
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5 Welke theoretische visies en modellen worden in de
praktijk gebruikt?
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke theoretische visies en/of modellen er worden gebruikt ter
onderbouwing van onderwijsvormen voor hoogbegaafden. Gekozen is voor drie van elkaar
verschillende onderwijsvormen, namelijk:
1. plusklas regulier onderwijs
2. externe plusklas (Psychologisch adviesbureau gespecialiseerd in hoogbegaafdheid)
3. speciale basisschool voor hoogbegaafden (voormalig Leonardo onderwijs)
Door middel van interviews is getracht een antwoord te vinden op de volgende praktijkvraag:

“Welke theoretische visies/modellen worden bij de door ons te onderzoeken
onderwijsvormen gebruikt bij onderwijs aan (hoog)begaafden?”
Per onderwijsvorm/onderwijsinstantie zal beschreven worden welke theorieën en modellen worden
gebruikt bij het vormgeven van onderwijs aan hoogbegaafden.
De vragenlijst die bij het interview is gebruikt is te vinden in bijlage 1. De uitwerkingen van de
interviews zijn opgenomen in bijlage 4.

5.2 Plusklas regulier onderwijs
Uitgangspunten onderwijsvorm
Bij het vormgeven van het onderwijsaanbod in de plusklas op de reguliere basisschool wordt
uitgegaan van de volgende visie op meerbegaafdheid:
Het belangrijkste uitgangspunt bij het vormgeven van onderwijs in deze plusklas is dat met de
meerbegaafde kinderen gewerkt moet worden aan vaardigheden die te maken hebben met
werkhouding, manieren van leren, creativiteit in denken, samenwerken en omgaan met doelen en
opbouwende kritiek.
Deze vaardigheidsdoelen vormen de randvoorwaarde voor de volgende twee inhoudelijke doelen:
De school vindt het erg belangrijk dat het kind in de plusklas goed in zijn/haar vel zit en dat het kind
goed tot zijn recht komt in deze onderwijsvorm. Met andere woorden, dat het kind zich veilig voelt in
de plusklas omdat op het moment dat een kind zich veilig voelt en zich gezien weet, het kind pas echt
tot presteren kan komen. Daarbij wordt dus rekening gehouden met de verschillen tussen de
kinderen. Elk kind leert en werkt op zijn eigen manier en het wordt belangrijk gevonden hier rekening
mee te houden.
Tenslotte heeft de school de visie dat meerbegaafden cognitief uitgedaagd moeten worden door
compacten en verrijken in de klas, waarna verdieping en verdere verrijking in de plusklas moet
plaatsvinden. Dit alles met gelijkgestemden en begeleid door een deskundige op het gebied van
meerbegaafdheid.
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Theorieën en modellen
Doelen en Vaardigheden Lijst (DVL) van SLO
Bij (hoog)begaafde kinderen moet gewerkt worden aan bepaalde vaardigheden die zijn samen te
vatten onder de doelen ‘Leren leren, Leren denken, Leren leven’. Deze doelen zijn overgenomen van
het SLO (Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) die dit weer heeft beschreven in de Doelen
en Vaardigheden Lijst (DVL).
“Bij het LEREN LEREN gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn
voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid,
doorzettingsvermogen en motivatie (kortom een goede werkhouding) van groot belang. In feite draait
het hier om een drang tot permanent verder willen leren en ook plezier beleven aan het leren van
nieuwe dingen. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in
staat bent een goede werkverdeling te maken in de tijd (kunt werken volgens plan) maar ook dat je in
staat bent verschillende leerstrategieën (manieren van leren) in te zetten om informatie te verwerven
en op te slaan, zodat later getoond kan worden wat geleerd is. Ook het kunnen reflecteren op het
eigen leergedrag is van wezenlijk belang, want er valt zo ontzettend veel te leren, ook (of juist) als
het niet helemaal zo gegaan is als je had verwacht.
Bij het LEREN DENKEN gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden.
Hierbij gaat het om verschillende typen hogere denkvaardigheden, zoals het analytisch denken
(waarbij het onder andere draait om het bepalen van de verhoudingen van verschillende delen ten
opzichte van elkaar of ten opzichte van het grotere geheel), het creatief denken (waarbij het flexibel
kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden vraagt om een grote vindingrijkheid bij het ontdekken
van nieuwe problemen en het oplossen ervan) en het kritisch denken (waarbij het onder andere gaat
om het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen van een mening, het kunnen
onderbouwen van die mening met argumenten en het kiezen van de meest geschikte oplossing).
Bij het LEREN (VOOR HET) LEVEN gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden
op het intrapersoonlijke en interpersoonlijke gebied. Inzicht in jezelf vormt de basis voor het leren
(voor het) leven. Een positief zelfconcept, weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn en daar
op een goede manier mee om kunnen gaan (door bijvoorbeeld gepaste doelen te stellen, opbouwende
kritiek en de consequenties van je keuzes te accepteren) zijn voorwaarden om jezelf in de tijd te
kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast leidt een beter inzicht in jezelf tot een betere communicatie en
meer bevredigende relaties met anderen. Goed kunnen omgaan met anderen betekent namelijk niet
alleen dat je kunt leren van en met anderen, maar vooral ook dat je beseft welke rol je daar zelf in
vervult en op welke manier het mogelijk is jezelf te blijven en dat te doen wat bij je past.” (BoekhorstReuver)
Denkprofielen van Sternberg
Dit model is beschreven in § 2.9. In dit model wordt uitgegaan van de denkprofielen ‘Analytisch
denken, creatief denken en praktisch denken’. Dit model ligt vooral aan de lessen ten grondslag.
Model van Talent Ontwikkeling
Dit model is ontwikkeld door Jan Kuipers en is gebaseerd op de multifactorenmodel van Heller
dat reeds beschreven is in § 1.2.
Dit model wordt in de plusklas gebruikt bij het vormgeven van onderwijs en het werken aan
vaardigheden zoals benoemd in de groene balk die verwijst naar ‘De kracht in jezelf’. Dit model wordt
soms gebruikt in de plusklas, maar ook in de begeleiding van onderpresteerders.
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Meervoudige Intelligentie (MI)
Dit model is beschreven in § 2.5. MI wordt in de plusklas niet zozeer als model gebruikt als wel als
onderbouwing van het onderwijs. Er wordt in de samenstelling van het lessenpakket rekening
gehouden met de verschillende intelligentievormen die beschreven zijn door Gardner.
Bijdrage modellen aan welbevinden en betrokkenheid
In de interviews is ook gevraagd in hoeverre de modellen bijdragen aan het welbevinden en de
betrokkenheid van de kinderen. Door de verantwoordelijke voor het onderwijs in de plusklas wordt
vooral het model van Sternberg aangemerkt als bevorderlijk voor welbevinden en betrokkenheid.
Sternberg richt zich in zijn theorie namelijk meer op het leerproces dan op de leerprestatie. Dit is
vooral goed voor het welbevinden. De weg ergens naar toe (een doel) is belangrijker dan het
resultaat. Omdat Sternberg uitgaat van het benutten van ieders kwaliteiten is zijn theorie ook
bevorderlijk voor de betrokkenheid van kinderen. Als kinderen kunnen laten zien waar ze goed in zijn
en daarin ook leren leren van elkaar en leren samenwerken, zal dat de betrokkenheid verhogen.
Maar ook de andere modellen hebben hun bijdrage aan welbevinden en betrokkenheid.
Verdere ontwikkelpunten
Naast de hierboven genoemde theorieën en modellen geeft de verantwoordelijke voor de plusklas aan
dat de modellen van het SLO de komende tijd meer doorgevoerd en uitgewerkt zouden kunnen
worden in de vorm van het invoeren van een portfolio waarin doelen worden beschreven die zijn
gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de individuele kinderen. Door middel van het werken met
een portfolio kan er een soort jaarcyclus ontstaan waar vooraf doelen worden gesteld, geëvalueerd en
kunnen worden bijgesteld als dat nodig is.
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5.3 Externe plusklas
Uitgangspunten onderwijsvorm
Het onderwijs in de externe plusklas wordt vormgegeven vanuit de volgende uitgangspunten:
Het belangrijkste doel in de plusklas is om de kinderen uit te dagen om hun grenzen te verleggen.
Juist omdat hoogbegaafde kinderen snel achterover gaan leunen omdat alles hen makkelijk aan komt
waaien, is dit iets waar de externe plusklas op inzet. Natuurlijk zijn er nog meer redenen te noemen
(zoals faalangst) waarom deze kinderen minder te motiveren zijn, maar het is niet relevant om deze
hier te noemen.
De gedachte in de externe plusklas is dat kinderen pas hun grenzen gaan verleggen als ze zich veilig
voelen. Er wordt dus in de plusklas allereerst gewerkt aan veiligheid (tussen leerlingen en tussen
leerling en leerkracht). Als de kinderen zich veilig genoeg voelen, wordt gekeken wat kinderen al
kunnen en wat ze nog niet kunnen. Vervolgens wordt een plan opgesteld met doelen waarbij het de
bedoeling is dat het kind zijn grenzen gaat verleggen. Dit plan heeft een bepaalde structuur
waarbinnen de kinderen één en ander op eigen wijze kunnen doen.
Structuur is dan ook direct een derde belangrijk uitgangspunt in de externe plusklas. Naarmate
kinderen kunnen laten zien dat ze doelgericht kunnen werken, krijgt het kind meer vrijheid.
Theorieën en modellen
De onderwijsvisie die gehanteerd wordt in de externe plusklas is gebaseerd op meerdere theorieën en
modellen die zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben tot de visie zoals die er nu is. Uit deze
theorieën en modellen zijn de best bruikbare ideeën gebruikt in de onderwijsvorm van de externe
plusklas.
Taxonomie van Bloom
Deze is beschreven in § 2.6. Dit model gaat uit van verschillende denkniveaus; van eenvoudig naar
complex. Door iedere keer een niveau hoger te gaan, worden de grenzen van kinderen verlegd.
Model Renzulli en Mönks
Deze theorie is beschreven in § 1.2. De theorie gaat uit van drie persoonlijkheidskenmerken van het
kind: hoge intelligentie, creativiteit en motivatie. Daarbij speelt de invloed van school, peers en gezin
een grote rol.
Multifactorenmodel van Heller
Dit model is beschreven in § 1.2. Dit model gaat uit van vier kenmerken/factoren:
begaafdheidsfactoren, niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken, prestatiedomeinen en
omgevingskenmerken. Met al deze factoren en kenmerken moet dus rekening gehouden worden in het
vormgeven van het onderwijs.
OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO)
Bij deze theorie wordt de ontwikkeling van het kind als uitgangspunt genomen. Daarbij gaat de
leerkracht met het kind op zoek naar de Zone van Naaste Ontwikkeling (Vygotsky) waarbij gekeken
wordt naar wat het kind al kan en nog net niet kan, om het kind vervolgens te laten komen tot een
volgende ontwikkeling. Dit heeft ook alles te maken met het verleggen van grenzen.
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Mindsets van Carol Dweck
Deze theorie beschrijft het verschil tussen een growth mindset en een fixed mindset. Gefocust wordt
op de growth mindset waarbij er van uitgegaan wordt dat kwaliteiten, vaardigheden en intelligentie
ontwikkeld kunnen worden door inzet, oefening en motivatie. Dus niet in je talent berusten (fixed
mindset) maar jezelf uit blijven dagen, jezelf blijven analyseren en tekortkomingen opsporen en
daaraan werken. Dit zorgt dat je beter met teleurstellingen of fouten om kan gaan en zorgt voor een
gezondere houding ten opzichte van leren en oefenen. Maar daar moet je wel iets voor doen. Berusten
in je eventuele talent, brengt je op de langere termijn niet verder, zorgt er zelfs voor dat je stil blijft
staan in je ontwikkeling. (Dweck)
Bijdrage modellen aan welbevinden en betrokkenheid
Deze vraag kon door de verantwoordelijke voor de externe plusklas niet direct worden beantwoord.
Het primaire doel is om kinderen hun grenzen te laten verleggen in een veilige omgeving. Het grenzen
verleggen lukt ook pas als de omgeving veilig genoeg is voor de kinderen. Op het moment dat
grenzen verlegd worden, doet dit iets met het welbevinden en de betrokkenheid.
Verdere ontwikkelpunten
In de externe plusklas wordt gewerkt met bovengenoemde theorieën en modellen. Op dit moment
wordt er landelijk veel aandacht geschonken aan Wetenschap en Techniek. Onderzoekend en
ontwerpend leren zijn hier belangrijk bij. Er wordt gekeken of dergelijke modellen geïntegreerd
kunnen worden in de lessen.

5.4 Speciaal onderwijs voor hoogbegaafden
Uitgangspunten onderwijsvorm
De directrice van de speciale basisschool beschrijft de uitgangspunten van hun onderwijsvorm als
volgt:
Gezin, peers en school (Triadisch model van Renzulli) hebben een belangrijke invloed op het
welbevinden van het hoogbegaafde kind. Aan deze knoppen zul je moeten draaien om het kind
volledig tot zijn recht te laten komen. Als het reguliere onderwijs dit niet meer kan bieden, biedt de
speciale basisschool een omgeving met ontwikkelingsgelijken (Peers) waar kinderen in sommige
gevallen dan beter tot hun recht komen.
Voor de speciale basisschool staat het welbevinden van het kind bovenaan het lijstje met
uitgangspunten. Pas als het welbevinden van het kind goed is, kan het tot presteren komen.
Daarnaast wordt gekeken naar de individuele leerstofbehoefte, wordt gewerkt met verschillende (vaak
andere) instructievormen en wordt gewerkt aan gedrag van de kinderen.
Een ander belangrijk uitgangspunt is dat er met de kinderen gewerkt wordt aan hun
doorzettingsvermogen, de kinderen wordt geleerd hun grenzen te verleggen. Hoogbegaafden zijn
geneigd zich te verliezen in hun sterke kanten, maar juist voor de zwakke punten moeten kinderen
hun grenzen verleggen.
Daarnaast wordt de creativiteit in denken bevorderd bij de kinderen en er wordt veel aandacht
gegeven aan structuur. Die structuur is onder andere terug te vinden in de eisen die aan het werk
worden gesteld. Daarnaast willen deze kinderen, meer dan andere kinderen, weten waar ze aan toe
zijn. Het is belangrijk om uit te leggen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Hoogbegaafde
kinderen hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dus duidelijkheid in waar grenzen liggen en die
ook bewaken, is belangrijk.
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Tenslotte moet er veel gewerkt worden aan sociale vaardigheden: het weer leren omgaan met jezelf!
Theorieën en modellen
De speciale basisschool is van oorsprong een Leonardoschool. Uit onvrede met het gevoerde beleid is
een paar jaar geleden het lidmaatschap met De Leonardostichting opgezegd. De school heeft
inmiddels een eigen visie op onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen ontwikkeld. Daarbij wordt
uitgegaan van het model Renzulli en Mönks en de 7 Uitdagingen van Tijl Koenderink (bureau Novilo).
Model Renzulli en Mönks
Deze theorie is beschreven in § 1.2. De theorie gaat uit van drie persoonlijkheidskenmerken van het
kind: hoge intelligentie, creativiteit en motivatie. Daarbij speelt de invloed van school, peers en gezin
een grote rol. De laatste drie factoren zijn het meest belangrijk volgens de speciale basisschool (zie
hierboven).
Ook de creativiteit in denken wordt uit dit model gebruikt.
Multifactorenmodel van Heller
Dit model is beschreven in § 1.2. Dit model gaat uit van vier kenmerken/factoren:
begaafdheidsfactoren, niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken, prestatiedomeinen en
omgevingskenmerken. Met al deze factoren en kenmerken moet dus rekening gehouden worden in het
vormgeven van het onderwijs.
Dit model wordt door de speciale basisschool als nogal breed ervaren, te breed om er nog praktisch
mee te kunnen werken.
Zeven uitdagingen van Koenderink
Tijl Koenderink beschrijft zeven uitdagingen voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. De
speciale basisschool ziet deze uitdagingen ook en gaat hier ook mee aan de slag in hun onderwijs.
De zeven uitdagingen voor hen zijn:
1. De uitdaging van de overtuigingen: vergelijk fixed mindset van Carol Dweck (zie paragraaf 3
van dit hoofdstuk)
2. Uitdaging van het geheugen: hoogbegaafde kinderen beschikken vaak niet over meerdere
leerstrategieën omdat ze vaak direct al dingen begrijpen
3. Uitdaging van motivatie
4. Uitdaging van de frustratietolerantie
5. Uitdaging van het samenwerken: alleen werken gaat vaak beter
6. Uitdaging van het zelfstandig werken
7. Uitdaging van het wegwerken van hiaten (Koenderink, 2012)
Meervoudige Intelligentie (MI)
Dit model is beschreven in § 2.5. MI wordt in op de speciale basisschool omarmt, maar is geen
uitgangspunt in het onderwijs.
Denkprofielen van Sternberg
Dit model is beschreven in § 2.9. In dit model wordt uitgegaan van de denkprofielen ‘Analytisch
denken, creatief denken en praktisch denken’. Dit model wordt gebruikt als onderbouwing bij het
uitgangspunt ontwikkelen van creativiteit in denken.
Bijdrage modellen aan welbevinden en betrokkenheid
Zoals hierboven al genoemd is het meest belangrijkste uitgangspunt bij de speciale basisschool, het
welbevinden van het kind. Al de genoemde modellen werken er naar toe om het welbevinden van het
kind te bevorderen. De modellen zijn niet direct te relateren aan betrokkenheid van de kinderen,
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alhoewel genoemde factoren in de modellen waarschijnlijk ook zullen bijdragen aan de betrokkenheid
van de kinderen. Vooral als je er van uitgaat dat als het welbevinden van de kinderen goed is, het met
de betrokkenheid ook beter wordt.
Verdere ontwikkelpunten
De speciale basisschool wil graag bij het opzetten en uitwerken van projecten gebruik gaan maken
van de Taxonomie van Bloom (zie § 2.6).
Ook start de speciale basisschool met het werken met de methode Reflecto die werkt aan Leren Leren
vanuit de Doelen en Vaardigheden Lijst van het SLO (zie §2 van dit hoofdstuk).

5.5 Samenvatting
Het antwoord op de praktijkvraag “Welke theoretische visies/modellen worden bij de door ons te
onderzoeken onderwijsvormen gebruikt bij onderwijs aan (hoog)begaafden?” is hieronder verwerkt in
een tweetal tabellen. De ene tabel laat de uitgangspunten zien per onderwijsvorm voor
hoogbegaafden, in de tweede tabel zijn de theorieën en modellen per onderwijsvorm ondergebracht.
Plusklas regulier onderwijs
Vaardigheden: werkhouding,
manieren van leren, creativiteit in
denken, samenwerken, omgaan
met doelen en opbouwende kritiek
Welbevinden en veiligheid
Verrijking en verdieping met
gelijkgestemden
Professionele begeleiding

Externe plusklas

Speciaal onderwijs
hoogbegaafden

Uitdaging en grenzen verleggen

Gezin, peers en school (onderwijs
met gelijkgestemden)

Welbevinden en veiligheid
Structuur en duidelijkheid

Welbevinden
Individuele leerstofbehoefte
Verschillende instructievormen
Vaardigheden (gedrag)
Doorzettingsvermogen/grenzen
verleggen
Creativiteit in denken
Structuur en duidelijkheid
(Weer) Leren omgaan met jezelf

Tabel 1: Algemene uitgangspunten onderwijsvormen hoogbegaafden

Plusklas regulier onderwijs

Externe plusklas

Speciaal onderwijs
hoogbegaafden

Doelen en Vaardigheden Lijst
(DVL) van SLO
Denkprofielen van Sternberg
Model van Talent Ontwikkeling

Taxonomie van Bloom

Model Renzulli en Mönks

Model van Renzulli en Mönks
Multifactorenmodel Heller

Meervoudige Intelligentie

OntwikkelingsGericht Onderwijs
Zone van Naaste Ontwikkeling
Mindsets van Carol Dweck

Multifactorenmodel Heller
Zeven uitdagingen van
Koenderink
Meervoudige Intelligentie
Denkprofielen van Sternberg
(Taxonomie van Bloom)
(Leren Leren van SLO met
methode Reflecto)

Tabel 2: Gebruikte theorieën en modellen ter ondersteuning van onderwijsvormen hoogbegaafden
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6 Welke factoren zijn van invloed op het welbevinden en
de betrokkenheid?
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gemaakt van de factoren die van invloed zijn op het
welbevinden en de betrokkenheid bij het hoogbegaafde kind. Hiervoor gebruiken wij wederom de drie
verschillende vormen van hoogbegaafdenonderwijs, namelijk:
1. plusklas regulier onderwijs
2. externe plusklas (Psychologisch adviesbureau gespecialiseerd in hoogbegaafdheid)
3. speciale basisschool voor hoogbegaafden (voormalig Leonardo onderwijs)
Door middel van interviews is getracht een antwoord te vinden op de vraag:

“Welke factoren zijn van invloed op het welbevinden en de betrokkenheid
volgens de drie verschillende vormen van hoogbegaafdenonderwijs?’’
Per onderwijsvorm wordt een overzicht gegeven van de factoren die van invloed zijn op het
welbevinden en de betrokkenheid. De vragen die gesteld zijn in het interview, kunt u vinden in bijlage
1. De uitgewerkte interviews vindt u in bijlage 4.

6.2 Plusklas regulier onderwijs
Welbevinden
De volgende factoren worden genoemd die van invloed zijn op het welbevinden van de kinderen:
De omgang met gelijkgestemden. In de plusklas ontmoeten de kinderen elkaar op een
gelijk niveau, in tegenstelling tot de kinderen die in hun eigen klas zitten.
De kleine groep. Het aantal kinderen in de plusklas is kleiner dan in een reguliere groep.
Hierdoor is er meer persoonlijke aandacht, zowel van de leerkracht voor de leerlingen, als van
de leerlingen onderling.
Het gericht zijn op het proces. Er wordt in de plusklas ook veel aandacht besteed aan het
‘leren leren’, het proces wat doorlopen moet worden om tot een mooi product te komen. Ook
hoort hierbij het leren van elkaar en het leren van de fouten.
Betrokkenheid
De volgende factoren worden genoemd die van invloed zijn op de betrokkenheid van de kinderen:
Diversiteit aan onderwerpen. Door de kinderen een heel divers aanbod te bieden aan
onderwerpen en vakken, wordt getracht ieder kind te interesseren.
Het aangesproken worden op cognitieve kwaliteit. In de plusklas is er ruimte voor talent
en worden de kinderen aangespoord hun talent te gebruiken.
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6.3 Externe plusklas
Welbevinden
Aan het welbevinden van de kinderen in de externe plusklas wordt gewerkt door:
Het eerste half uur ‘inloop’ te houden, zowel voor kinderen als hun ouders. In dit
inloophalfuurtje wordt er van alles besproken; voorvallen op de reguliere school, thuis en in de
plusklas zelf. Ook krijgen de kinderen hier de ruimte om ontwikkelingsgelijken te spreken.
Na het inloophalfuur wordt er gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van
de kinderen. Dit kan op allerlei manieren; bijvoorbeeld door een spel of kringgesprek.
Betrokkenheid
Belangrijk voor de betrokkenheid is:
Het stellen van hoge eisen aan het werk van de kinderen. Het hoogbegaafde kind is
gewend vanuit de ‘gewone’ klas weinig uitgedaagd te worden. Ook zijn hun prestaties al snel
‘goed genoeg’, terwijl ze tot meer in staat zijn. In de externe plusklas wordt hier een beroep
op gedaan; de kinderen worden uitgedaagd om te benutten wat ze in huis hebben.
Het gaan over de eigen grenzen. Het hoogbegaafde kind is vaak op bepaalde gebieden
ontzettend ontwikkeld; dit zijn vaak kennisgebieden die hun interesse hebben. In de externe
plusklas proberen ze de kinderen ook kennis te laten maken met gebieden die ze in eerste
instantie misschien niet interessant vinden.

6.4 Speciaal onderwijs voor hoogbegaafden
Welbevinden
Gezien worden door de leerkracht en pedagogische tact. Gevolg hiervan is een
‘aardiger’ kind. Dit is te zien in bijvoorbeeld de verbetering sociale vaardigheden en het
hebben van een positief zelfbeeld. De leerkracht probeert dit te bewerkstelligen door:
o feedback te geven op het gedrag van het kind.
o individuele gesprekken met de kinderen te houden.
o de kinderen een portfolio te laten bijhouden en naar aanleiding daarvan gesprekken te
voeren.
Tegemoetkomen aan rechtvaardigheidsgevoel.
Werken met ontwikkelingsgelijken. Voor deze kinderen is het prettig om met kinderen
contact te hebben die dezelfde belevingswereld en humor hebben, aangezien ze dat bij andere
leeftijdsgenoten vaak missen.
Betrokkenheid
Veel uitleg over hoe en waarom. Ook hier geldt: niet het product, maar het proces heeft de
eerste prioriteit.
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6.5 Samenvatting
In antwoord op de vraag welke factoren van invloed zijn op het welbevinden en de betrokkenheid
volgt hier een overzicht in de tabellen. Tabel 3 gaat over het welbevinden, tabel 4 over betrokkenheid.
Plusklas regulier onderwijs
Omgang met gelijkgestemden.

De kleine groep.

Externe plusklas
Het ‘inloop-half uur’, als platform
voor leerkracht, ouders en
kinderen.
Het werken aan sociale
vaardigheden.

Speciaal onderwijs
hoogbegaafden
Gezien worden door de leerkracht
en pedagogische tact.

Tegemoet komen aan
rechtvaardigheidsgevoel.
Het gericht zijn op het proces.
Werken met
ontwikkelingsgelijken.
Tabel 3: Factoren die van invloed zijn op het welbevinden van het hoogbegaafde kind.

Plusklas regulier onderwijs
Diversiteit aan onderwerpen.
Het aangesproken worden op
cognitieve kwaliteiten.

Externe plusklas
Het stellen van hoge eisen aan
het werk.
Het gaan over eigen grenzen.

Speciaal onderwijs
hoogbegaafden
Uitleg over hoe en waarom.

Tabel 4: Factoren die van invloed zijn op de betrokkenheid van het hoogbegaafde kind.
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7 Welbevinden en betrokkenheid in de verschillende
onderwijsvormen
7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het onderzoek naar het welbevinden en de betrokkenheid
op de verschillende scholen op een rij gezet. Dit onderzoek is zowel door leerkracht als leerlingen in de
verschillende onderwijsvormen afgenomen. Hierbij is gebruik gemaakt van de vragenlijsten van ‘Zien!’
(bijlage 2 en 3)

7.2 Welbevinden volgens de leerlingen

Welbevinden
door leerling

72%

Speciaal onderwijs hoogbegaafden

78%

Regulier onderwijs

86%

Externe plusklas
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Tabel 5: Welbevinden volgens leerlingen
In bovenstaande tabel is een score te zien, uitgedrukt in een percentage. Dit percentage is berekend
door het programma ‘Zien!’, naar aanleiding van de antwoorden die de leerlingen hebben gegeven op
de vragen. Bij deze scoring is 100% het hoogst mogelijke welbevinden, 0% is geen welbevinden. In
de externe plusklas is het welbevinden, volgens de leerlingen, dus het hoogst; op het speciaal
onderwijs voor hoogbegaafden is het welbevinden, volgens de leerlingen, het laagst.
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7.3 Welbevinden volgens de leerkrachten

Welbevinden
door leerkracht

80%

Speciaal onderwijs hoogbegaafden

88%

Regulier onderwijs

81%

Externe plusklas
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Tabel 6: Welbevinden volgens leerkrachten
Bovenstaande tabel laat het welbevinden zien van de leerlingen, beoordeeld door de leerkrachten van
de verschillende onderwijsvormen. De leerkrachten hebben de vragenlijst ingevuld (bijlage 2), daaruit
is een percentage gekomen. Ook hier geldt, dat 0% geen welbevinden is en 100% het hoogst
mogelijke welbevinden. Gezien door de leerkrachten van de verschillende onderwijsvormen is het
welbevinden in het regulier onderwijs dus het hoogst en in het speciaal onderwijs het laagst.

7.4 Betrokkenheid volgens de leerlingen

Betrokkenheid
door leerling

71%

Speciaal onderwijs hoogbegaafden

80%

Regulier onderwijs

86%

Externe plusklas
0%

20%

40%

Tabel 7: Betrokkenheid volgens leerlingen
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60%

80% 100%

Tabel 3 zegt iets over de mate van betrokkenheid, gezien vanuit de leerlingen in de verschillende
plusklassen. Deze scores zijn tot stand gekomen door het gebruik van ‘Zien!’ Een score van 0% is
geen betrokkenheid, 100% is volledige betrokkenheid. De kinderen in de externe plusklas scoren dus
het hoogst op betrokkenheid en de kinderen op het speciaal onderwijs het laagst.

7.5 Betrokkenheid volgens de leerkrachten

Betrokkenheid
door leerkracht

80%

Speciaal onderwijs hoogbegaafden

89%

Regulier onderwijs
75%

Externe plusklas
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Tabel 8: Betrokkenheid volgens leerkrachten

De laatste tabel geeft de scores weer zoals de leerkracht deze heeft ingevuld over de betrokkenheid
van de leerlingen in de verschillende plusklassen. De scores zijn tot stand gekomen met behulp van
‘Zien!’, hierbij is 0% geen betrokkenheid en 100% volledige betrokkenheid. De betrokkenheid van de
leerlingen in het regulier onderwijs is volgens deze leerkracht dus het hoogst; in de externe plusklas
het laagst.
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8 Conclusies, aanbevelingen en discussie
8.1 Inleiding
In het laatste hoofdstuk van deze scriptie worden conclusies getrokken op basis van het theorie- en
praktijkonderzoek. In § 8.2 zullen eerst conclusies worden getrokken naar aanleiding van de
hoofdvraag in dit onderzoek, vervolgens zullen ook nog wat overige conclusies worden getrokken naar
aanleiding van dit onderzoek.
In § 8.3 wordt gereageerd op de hypotheses gesteld in de Inleiding (pag. 6 en 7).
Vervolgens worden aanbevelingen gedaan in § 8.4, waarbij getracht wordt een handreiking te doen
aan reguliere basisscholen die overwegen een plusklas te gaan opzetten. Op basis van de conclusies in
§ 8.2 zullen aanbevelingen worden gedaan over een geschikte en beproefde theoretische
onderbouwing bij het opzetten van een plusklas.
Ook worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan.
Tenslotte zijn in dit hoofdstuk discussiepunten (§ 8.5) opgenomen. Hier wordt beschreven welke
factoren niet zijn meegenomen in dit onderzoek en die de betrouwbaarheid van dit onderzoek wel
zouden vergroten. Tevens worden mogelijke verklaringen gegeven voor de genoemde conclusies en
worden nuanceringen van de conclusies gedaan.

8.2 Conclusies
Allereerst wordt, aan de hand van het theorie- en praktijkonderzoek in deze scriptie, een antwoord
gegeven op de hoofdvraag

“Welke vorm van hoogbegaafdenonderwijs (en dus welke theoretische
visie/model) is het meest gunstig voor het welbevinden en de betrokkenheid
van hoogbegaafde kinderen?”
Om tot dat antwoord te komen wordt eerst een vergelijking gemaakt tussen theoretische
visies/modellen op hoogbegaafdheid vanuit de theorie en vanuit de praktijk. Daarna wordt een
vergelijking gemaakt tussen het belang van welbevinden en betrokkenheid voor
hoogbegaafdenonderwijs vanuit de theorie en de praktijk. Tenslotte wordt een relatie gelegd tussen de
resultaten van welbevinden en betrokkenheid bij drie onderwijsvormen voor hoogbegaafden en de
gebruikte theorieën/modellen als onderbouwing van de drie onderwijsvormen voor hoogbegaafden.
Vergelijking theorieën/modellen vanuit literatuur en praktijk
Als de theorieën/modellen vanuit de literatuur (zie § 1.2 en § 2.2 t/m § 2.9) en vanuit de praktijk (zie
§ 5.5, tabel 2) met elkaar worden vergeleken, zien we de volgende overeenkomsten:
Taxonomie van Bloom
Zone van Naaste ontwikkeling (Vygotsky)
Denkprofielen van Sternberg
Triadisch model van Renzulli en Mönks
Multifactorenmodel van Heller
Meervoudige intelligentie van Gardner
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Vergelijking factoren Welbevinden en Betrokkenheid vanuit theorie en praktijk
Als de factoren Welbevinden en Betrokkenheid vanuit de theorie (zie § 3.6) en vanuit de praktijk (zie
§ 6.5, tabel 3 en 4) met elkaar worden vergeleken, zien we de volgende overeenkomsten:
Welbevinden
Relatie/compententie/autonomie is te zien in: werken met gelijkgestemden, nadrukkelijk
werken aan veiligheid, gericht op het proces in plaats van het product, gezien worden door
leerkracht
Zelfvertrouwen is te zien in: werken aan sociale vaardigheden, tegemoetkomen aan
rechtvaardigheidsgevoel, pedagogische tact van leerkracht, gericht op proces in plaats van het
product
Betrokkenheid
Leerkracht die leerling motiveert voor een taak is te zien in: deskundige houding ten opzichte
van hoogbegaafden (zie hoofdstuk 5), het stellen van hoge eisen aan werk, eigen grenzen
overschrijden, uitleg over hoe en waarom, aangesproken worden op cognitieve kwaliteiten
Onderwijsaanbod betekenisvol is te zien in: diversiteit in onderwerpen, verrijking
Geschikt niveau van taken is te zien in: stellen van hoge eisen aan werk, eigen grenzen
overschrijden, aangesproken worden op cognitieve kwaliteiten
Resultaten Welbevinden en Betrokkenheid bij drie onderwijsvormen
In de volgende tabel is te zien welke onderwijsvorm het hoogst scoort op Welbevinden en
Betrokkenheid, bekeken vanuit de optiek van de leerling en de leerkracht, op basis van de resultaten
uit ‘Zien!’ (zie hoofdstuk 7):

Welbevinden

Leerling
Externe plusklas (86%)

Betrokkenheid

Externe plusklas (86%)

Leerkracht
Plusklas regulier onderwijs
(88%)
Plusklas regulier onderwijs
(89%)

Tabel 9 Welke onderwijsvorm scoort het hoogst op Welbevinden en Betrokkenheid, bezien vanuit leerling en leerkracht

De resultaten voor Welbevinden en Betrokkenheid, bezien vanuit leerling en leerkracht, vallen voor de
drie onderwijsvormen allemaal tussen de 71% en de 89% en zijn dus allen ruim voldoende tot goed te
noemen.

Conclusies hoofdvraag
Gezien de bovengenoemde resultaten en vergelijkingen, kunnen voor wat betreft de hoofdvraag de
volgende conclusies getrokken worden.
De leerling is van oordeel dat de Externe plusklas het meest toevoegt als het gaat om het
Welbevinden en de Betrokkenheid van de hoogbegaafde leerlingen.
De leerkracht is van oordeel dat de Plusklas regulier onderwijs het meest toevoegt als het gaat
om het Welbevinden en de Betrokkenheid van de hoogbegaafde leerlingen.
De leerkracht waardeert Welbevinden en Betrokkenheid van leerlingen over het algemeen
hoger dan de leerling zelf. Behalve bij de Externe plusklas, daar waardeert de leerling
Welbevinden en Betrokkenheid hoger dan de leerkracht.
Als de resultaten uit ‘Zien!’ als uitgangspunt worden genomen kan geconcludeerd worden dat
de volgende theorieën/modellen het meest geschikt voor onderwijs aan hoogbegaafden
(bezien vanuit de theorie en de praktijk):
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Taxonomie van Bloom
Zone van Naaste ontwikkeling (Vygotsky)
Denkprofielen van Sternberg
Triadisch model van Renzulli en Mönks
Multifactorenmodel van Heller
Meervoudige intelligentie van Gardner

Overige conclusies
Kijkend naar de beschreven theorie en praktijk in deze scriptie zijn er naast de conclusies die
getrokken kunnen worden naar aanleiding van de hoofdvraag, ook nog andere conclusies te trekken,
namelijk:
Drie modellen die beschreven zijn in het theorieonderzoek, en niet terugkomen in het
praktijkonderzoek, zijn alledrie op één of meerdere aspecten terug te vinden in de drie
onderzochte onderwijsvormen voor hoogbegaafden (vergelijk § 2.2 t/m 2.4 met hoofdstuk 5)
De ideeën van het model van Miles (zie § 2.4) zijn terug te vinden in Doelen en Vaardigheden
Lijst (DVL) van SLO (zie § 5.2)
Meervoudige Intelligentie van Gardner wordt zowel door de theorie als door de praktijk
omschreven respectievelijk gebruikt als een manier om te variëren in werkvormen in het
onderwijs. Omdat er nog geen wetenschappelijk bewijs is voor de verschillende intelligenties is
het niet aan te raden om individuele aanpakken te gaan ontwikkelen op basis van de
verschillende intelligenties. Het model is zowel vanuit de theorie als de praktijk niet aan te
raden als theoretische onderbouwing van het onderwijs aan hoogbegaafden.
Vanuit de theorie kan de Taxonomie van Romiszowski aangemerkt worden als geschikt model
voor onderwijs aan hoogbegaafden. Dit model bouwt voort op de Taxonomie van Bloom, maar
wordt niet genoemd als geschikt model vanuit de praktijk, omdat het een moeilijk model is om
mee te werken in de praktijk (zie § 2.7).
De drie onderzochte onderwijsvormen vinden allemaal het Welbevinden van hoogbegaafde
kinderen een voorwaarde om tot prestaties op niveau te komen (zie ‘Uitgangspunten
Onderwijsvorm’ in § 5.2 t/m § 5.4). Geconcludeerd kan worden dat Welbevinden een absolute
voorwaarde is, in welke onderwijsvorm dan ook.
Note: mogelijke verklaringen voor genoemde conclusies en nuanceringen van de conclusies zijn te
vinden in § 8.5.
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8.3 Hypothesen

In deze paragraaf wordt gekeken in hoeverre onze hypothesen kloppen met de uitkomsten van het
onderzoek.
Hypothese 1
Wij verwachten dat het welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafde kinderen hoger is
naarmate er voor hen meer onderwijsaanpassingen gedaan worden. (Wij beschouwen de plusklas in
het regulier onderwijs als de vorm met de minste onderwijsaanpassingen, de externe plusklas als de
gemiddelde hoeveelheid aanpassingen en het speciaal onderwijs voor hoogbegaafden als de
onderwijsvorm met de meeste aanpassingen.)
In de tabellen 1 en 2 is te zien dat de scores op het gebied van welbevinden als volgt gerangschikt
zijn:
Welbevinden volgens de leerling:
1. Externe plusklas
2. Regulier onderwijs
3. Speciaal onderwijs hoogbegaafden
Welbevinden volgens leerkrachten:
1. Regulier onderwijs
2. Externe plusklas
3. Speciaal onderwijs hoogbegaafden
Hierbij is nummer 1 degene met het hoogste welbevinden, nummer 3 degene met het laagste
welbevinden. Onze hypothese was, dat het speciaal onderwijs het hoogst zou scoren. Op grond van
het onderzoek kunnen we zeggen dat dit, wat betreft welbevinden, juist niet het geval is; het speciaal
onderwijs scoort het laagst, zowel gezien vanuit de leerkracht als de leerlingen.
In de tabellen 2 en 3 is te zien dat de scores op het gebied van betrokkenheid als volgt gerangschikt
zijn:
Betrokkenheid volgens de leerling:
1. Externe plusklas
2. Regulier onderwijs
3. Speciaal onderwijs hoogbegaafden
Betrokkenheid volgens de leerkrachten:
1. Regulier onderwijs
2. Speciaal onderwijs hoogbegaafden
3. Externe plusklas
Ook hierbij geldt, dat nummer 1 de hoogste score heeft en nummer 3 de laagste. Wat betreft
betrokkenheid kan geconcludeerd worden dat het speciaal onderwijs ook op betrokkenheid niet het
hoogst scoort.
Kijkend naar de rangschikking is te zien dat het regulier onderwijs en de externe plusklas variëren
tussen een eerste en tweede plek. Onze veronderstelling was juist dat deze twee onderwijsvormen
een tweede of derde plek zouden hebben wat betreft de scores.
We kunnen dus concluderen dat onze eerste hypothese ontkracht is door het onderzoek wat we
gedaan hebben.
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Hypothese 2
Wij verwachten dat, op basis van de kennis die wij nu over theoretische modellen hebben, het model
van Sternberg het meest geschikt is om een theoretisch goed onderbouwde plusklas in het reguliere
onderwijs te kunnen opzetten.
In de interviews is naar voren gekomen dat de mate waarin Sternberg wordt gebruikt als
onderbouwing voor het onderwijs in de plusklas als volgt is:
1. Hoogste mate: regulier onderwijs
2. Gemiddeld: speciaal onderwijs hoogbegaafden
3. Niet: externe plusklas
Deze hypothese willen we bekijken met behulp van de scores die uit het onderzoek naar het
welbevinden en de betrokkenheid zijn gekomen. De onderwijsvorm, die over het algemeen het hoogst
scoort, zou dus Sternberg als onderbouwing moeten gebruiken om onze hypothese te bevestigen.
Kijkend naar de scores volgt weer de volgende rangschikking:
Welbevinden
Welbevinden volgens de leerling:
1. Externe plusklas
2. Regulier onderwijs
3. Speciaal onderwijs hoogbegaafden
Welbevinden volgens leerkrachten:
1. Regulier onderwijs
2. Externe plusklas
3. Speciaal onderwijs hoogbegaafden
Betrokkenheid
Betrokkenheid volgens de leerling:
1. Externe plusklas
2. Regulier onderwijs
3. Speciaal onderwijs hoogbegaafden
Betrokkenheid volgens de leerkrachten:
1. Regulier onderwijs
2. Speciaal onderwijs hoogbegaafden
3. Externe plusklas
Uit deze rangschikking volgt dat het regulier onderwijs gemiddeld het hoogst scoort op welbevinden
en betrokkenheid, daarna de externe plusklas en als laatste het speciaal onderwijs. Wanneer we
kijken naar de mate waarin Sternberg wordt gebruikt als onderbouwing, kunnen we zeggen dat voor
het regulier onderwijs de hypothese bevestigd kan worden: deze onderwijsvorm scoort gemiddeld het
hoogst en gebruikt Sternberg het meest. Echter, wanneer we kijken naar de tweede plaats, die van de
externe plusklas, zien we dat daar Sternberg niet wordt gebruikt als onderbouwing. Dit spreekt elkaar
dus tegen en hieruit volgt de conclusie dat we deze hypothese niet kunnen bevestigen, maar ook niet
kunnen ontkrachten.
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8.4 Discussiepunten
In deze laatste paragraaf wordt beschreven welke factoren niet zijn meegenomen in dit onderzoek en
die de betrouwbaarheid van dit onderzoek wel zouden vergroten. Tevens worden mogelijke
verklaringen gegeven voor de genoemde conclusies en worden nuanceringen aangebracht bij de
conclusies.
1. Al in de oriënterende fase van dit onderzoek werden wij ons bewust van het feit dat het
interpreteren van een score op welbevinden en betrokkenheid niet alleen kan worden gerelateerd
aan modellen of theorieën die ten grondslag liggen aan een onderwijsvorm. Er zijn veel andere
factoren te bedenken die het welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafde kinderen
beïnvloeden. Voorbeelden van andere factoren zijn:
Klassenklimaat (zowel van plusklas, maar ook van ‘eigen’ klas)
Relatie tussen hoogbegaafde leerling en leerkracht
Competenties leerkracht (‘eigen klas’) als het gaat om hoogbegaafdheid
Mate van problematiek van hoogbegaafde kind
Thuissituatie van hoogbegaafde kinderen
Rekening houdend met deze factoren (die dus niet zijn meegenomen in het onderzoek) denken wij
toch een voorzichtige conclusie te kunnen trekken als het gaat om welke modellen of theorieën
geschikt zijn voor onderwijs aan hoogbegaafden. Temeer omdat achteraf blijkt dat er redelijk veel
overeenkomsten te zien zijn tussen gebruikte modellen en theorieën.
2. Ook zijn wij ons bewust van het feit dat de drie onderwijsvormen in oorsprong verschillend zijn.
Zo zien we dat de plusklas in het reguliere onderwijs behalve hoogbegaafde kinderen ook
meerbegaafde kinderen toelaat in de plusklas. Daartegenover staat de externe plusklas en de
speciale basisschool die hogere toelatingseisen hebben (alleen hoogbegaafde kinderen (IQ >
130)). Ook zien we een verschil tussen de externe plusklas en de speciale basisschool: de speciale
basisschool laat alleen maar kinderen toe die zich niet meer goed kunnen handhaven
(onderpresteren en/of gedrag) in het reguliere onderwijs. Het kan goed zijn dat deze verschillen
de scores op welbevinden en betrokkenheid beïnvloeden. Zo zou het toelatingsbeleid (kinderen
met een ‘hoogbegaafdenproblematiek’) van de speciale basisschool een reden kunnen zijn dat de
score van welbevinden en betrokkenheid lager is dan bij de andere twee onderwijsvormen.
Het feit dat de externe plusklas ook feitelijk buiten de school wordt gehouden, op een andere
locatie, kan ook meespelen bij het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Zoals ook
de invulling van de externe plusklas; om de kinderen zich veilig te laten voelen, wordt er
tussendoor bijvoorbeeld ook limonade gedronken met iets lekkers om te eten. Dit is in een
plusklas op een reguliere school niet mogelijk omdat alle kinderen op een basisschool nu eenmaal
wat dat betreft gelijk behandeld moeten worden. Dit alles zou een reden kunnen zijn voor een
hogere score op welbevinden en betrokkenheid van de kinderen.
3. Om het welbevinden en de betrokkenheid bij de verschillende onderwijsvormen nog beter te
kunnen vergelijken, zou behalve een meting in de plusklassen ook een meting van welbevinden en
betrokkenheid gedaan moeten worden in de ‘eigen’ klas van de kinderen. Dit omdat het
welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafde kinderen op de speciale basisschool op basis
van een hele schoolweek is gemeten en de plusklassen op basis van een dagdeel (plusklastijd).
4. Een mogelijke oorzaak voor het verschillend waarderen van welbevinden en betrokkenheid door
leerlingen en leerkracht werd gegeven door de directrice van de speciale basisschool. Het team
van deze school is zich bewust van het feit dat de leerlingen negatiever naar zichzelf kijken dan
dat de leerkracht dat doet. De kinderen van deze speciale basisschool zijn kritisch ten opzichte

53

van zichzelf. Ze leren ook kritischer naar zichzelf kijken en vanuit de leerkrachten worden ook
eisen gesteld, om te zorgen dat de leerlingen hun grenzen verleggen en niet blijven hangen in hun
comfortzone. De uitkomsten van dit onderzoek naar welbevinden en betrokkenheid verbaasde de
directrice niet.

8.5 Aanbevelingen
In deze paragraaf willen wij suggesties doen voor verder onderzoek. In het onderzoek zijn er punten
naar voren gekomen waar wij in dit onderzoek niet verder op door konden gaan. Echter, deze punten
zouden wel van meerwaarde zijn wanneer deze verder zouden worden onderzocht. Het gaat hier om
het volgende:
1. In ons onderzoek kwam naar voren dat het welbevinden en de betrokkenheid verschillend
worden beoordeeld door leerling en leerkracht. Bij twee onderwijsvormen, namelijk speciaal
onderwijs en regulier onderwijs, worden welbevinden en betrokkenheid hoger gewaardeerd
door de leerkracht, dan door de leerling. Echter, in de externe plusklas beoordeelt de leerling
het welbevinden en de betrokkenheid hoger. De leerkrachten kijken blijkbaar anders naar
welbevinden en betrokkenheid dan de kinderen zelf. Voor de betrouwbaarheid van ons
onderzoek zou het goed zijn om te onderzoeken wat maakt, dat de leerling en leerkracht zo
verschillend waarderen.
2. Tijdens ons onderzoek liet één vraag ons niet los: hoe groot is de invloed van de leerkracht op
het welbevinden en de betrokkenheid? Wij denken dat de invloed van de leerkracht op het
welbevinden en de betrokkenheid, binnen alle onderwijsvormen, dusdanig hoog is dat
vervolgonderzoek hiernaar zeer nuttig zou zijn.
3. Om de uitkomsten uit dit onderzoek nog meer betrouwbaar te maken, zou een grootschalig
onderzoek gedaan moeten worden waar de diverse onderwijsvormen aan hoogbegaafden op
zoveel mogelijk factoren (zie § 8.4) vergeleken worden.
4. Wij denken met dit onderzoek al een eerste handreiking te geven aan scholen binnen het
reguliere onderwijs die nadenken over het opzetten van een plusklas.
Bij het opzetten van een plusklas is het belangrijk om uit te gaan van het welbevinden en de
betrokkenheid van het hoogbegaafde kind. Om het onderwijs vorm te geven, is het goed om
te denken en vorm te geven vanuit de modellen en theorieën die wij genoemd hebben in onze
Conclusie (zie § 8.2).
5. Het zou een goed vervolg van ons onderzoek zijn om deze eerste handreiking verder uit te
werken voor het opzetten van een plusklas. In het onderzoek bemerkten wij namelijk dat, met
name in het regulier onderwijs, er een grote vraag is naar een soort stappenplan om een
plusklas op te zetten. Vele scholen hebben namelijk wel interesse en proberen ook met de
middelen die ze hebben, iets op te zetten. De vraag is of deze plusklassen van voldoende
kwaliteit zijn; het zou daarom goed zijn om een stappenplan te ontwikkelen aan de hand van
de uitkomsten van ons onderzoek. Hierin kunnen dan ook de geschikte modellen en theorieën
ingezet worden.

54

Literatuurlijst
Boekhorst-Reuver, J. t. (sd). DVL - versie 2010 - Hoogbegaafdheid. Opgeroepen op Mei 15, 2013, van
SLO - Informatiepunt Onderwijs, Hoogbegaafdheid en Excellentie:
http://hoogbegaafdheid.slo.nl/onderwijs/instrumenten/dvl/DVL_versie_2010.pdf/
Broer, N., Haverhals, B., & De Bruin, H. (2011). Theoretische verantwoording ZIEN! Opgehaald van
zienvooronderwijs.nl: http://www.zienvooronderwijs.nl/l/library/download/99728
Coppoolse, R. e. (2010). Modellen van het onderwijs. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers BV.
Donk, B. v. (2010). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Drent, S., & van Gerven, E. (2007). Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het
basisonderwijs. Assen: Van Gorcum.
Dweck, C. S. (sd). Mindsets: Developing talent through a growth mindset. E-newsletter, Minnesota
Youth Hockey Coaches Association , pp. 1-6.
Gerven van, E. (2001). Zicht op hoogbegaafdheid. Utrecht: Lemma BV.
Gerven, E. v. (2004). Attent op talent. Utrecht: Uitgeverij LEMMA BV.
Kallenberg, T. e. (2007). Ontwikkeling door onderzoek. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff.
Kieboom, T. (2012). Jij kan beter, Als je kind een onderpresteerder is. Witsand Uitgevers.
Koenderink, T. (2012). De 7 uitdagingen in het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Venlo: Novilo
BV.
SLO. (2013, april 7). Sternberg - Hoogbegaafdheid. Opgehaald van Informatiepunt Onderwijs,
Hoogbegaafdheid en Excellentie: http://hoogbegaafdheid.slo.nl/hoogbegaafdheid/theorie/sternberg/

55

Bijlagen
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Bijlage 1: Vragen interview

Uitleg:
Wij zijn geïnteresseerd in de onderliggende ideeën bij het uitvoeren van het onderwijs aan
hoogbegaafden. Wij houden ons niet bezig met criteria voor hoogbegaafdheid,
toelating/selectiecriteria of het definiëren van hoogbegaafdheid. Waar vanuit denken jullie als je
onderwijs geeft aan deze kinderen. Wat zijn de uitgangspunten, eventuele theorieen en/of modellen
bij jullie onderwijsvorm/arrangement?
Vragen:
1. Wat zijn de uitgangspunten (beleid/visie) bij deze onderwijsvorm voor (hoog)begaafden?
2. Liggen er modellen of theorieën aan ten grondslag en zo ja, welke dan?
3. Welke factoren zijn bepalend voor het welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafden bij
deze onderwijsvorm?
4. Dragen de door jullie gebruikte modellen/theorieën ook bij aan welbevinden en betrokkenheid van
de kinderen?
5. Zijn er nog meer theorieën/modellen denkbaar of geschikt bij het onderwijs aan hoogbegaafden?
6. Als je reguliere scholen zou mogen adviseren bij het opzetten van bijvoorbeeld een plusklas, welke
adviezen zou je vanuit je eigen ervaring dan meegeven?
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BT
1
2
3
4

Betrokkenheid

WB
5
6
7
8

Welbevinden

Heeft plezier in het schoolwerk (de kernvakken!)
Gaat geconcentreerd op in het werk op school (kernvakken)
Toont belangstelling voor de kernvakken
Toont doorzettingsvermogen bij de kernvakken

Komt opgewekt over
Maakt een vitale, levenslustige indruk
Komt ontspannen en open over
Gaat graag naar school
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Dit klopt altijd

Dit klopt vaak

Dit klopt nooit

Zien! Leerkrachtvragenlijst

Dit klopt soms

Bijlage 2: Leerkrachtvragenlijst Zien!

Bijlage 3: Leerlingvragenlijst Zien!

ZIEN!Leerlingvragenlijst
BT

BETROKKENHEID

VH

Volharding
Als mijn juf of meester iets uitlegt, let ik op.

Dit klopt
nooit

1.

2.

Als ik met mijn werk bezig ben, houd ik mijn aandacht
erbij.

3.

Als ik een opdracht moet doen, werk ik een tijd lang
achter elkaar door.
Als me iets niet gelijk lukt, blijf ik het proberen.

4.
VD

Voldoening
Ik vind de lessen van mijn juf of meester boeiend

5.
Ik krijg werk dat ik graag doe
6.
Ik ben blij met hoe ik mijn werk mag doen
7.
Ik doe graag mee met de lessen
8.

WB

WELBEVINDEN

RK

Relatie - kinderen
Ik heb goed contact met andere kinderen

9.
Ik heb vriendschap
10.
Ik voel dat andere kinderen mij aardig vinden
11.
Ik vind dat ik genoeg vriendjes en vriendinnetjes heb
12.
RL

Relatie – leerkrachten
Ik heb goed contact met mijn juf of meester

13.
Mijn juf of meester begrijpt me
14.
Ik ben blij dat ik bij mijn juf of meester in de klas zit
15.
Ik voel me bij mijn juf of meester op mijn gemak
16.
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Dit klopt
soms

Dit klopt
vaak

Dit klopt altijd

CP

Competentie
Ik vind dat ik moeilijke dingen goed aanpak

17.
Mij lukt het om moeilijke dingen goed te doen
18.
De dingen die ik doe op school, kan ik ook
19.
Ik vind dat ik goed ben in wat ik doe
20.
AN

Autonomie
Ik mag doen wat ik zelf fijn en interessant vind

21.
Ik mag de dingen doen zoals ik ze wil doen
22.
Ik vind dat ik kan doen wat ik zelf fijn vind
23.
Wat ik graag wil, gebeurt ook
24.
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Bijlage 4: Verslagen interviews
Verslag reguliere basisschool
1. Wat zijn de uitgangspunten (beleid/visie) bij deze onderwijsvorm voor (hoog)begaafden?
Leren leven, leren denken, leren leren (vaardigheden: zie SLO)
Goed in zijn vel laten zitten en kind tot zijn recht laten komen
Rekening houden met verschillen tussen kinderen
Meer uitdaging niet in de klas, maar in de plusklas
2. Liggen er modellen of theorieën aan ten grondslag en zo ja, welke dan?
SLO en denkprofielen Sternberg (analytisch denken, creatief denken, praktisch denken)
Dmv methode Vooruit > gaat van deze vormen van denken uit.
Model talentontwikkeling van Jan Kuipers: gebaseerd op Gagne en Heller.
MI: leren leven (zelfbeeld). Wordt niet als model gebruikt maar als onderbouwing
3. Welke factoren zijn bepalend voor het welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafden bij
deze onderwijsvorm?
Diversiteit aan onderwerpen > betrokkenheid
Gelijkgestemden, onderling contact
Feedback en hoe (over leren leren > meer op proces gericht, minder op prestatie)
Kleinere groep
Aangesproken worden op cognitieve kwaliteit, kunnen laten zien wat je kan
Omgaan met frustraties > leren leren
Leren van elkaar en elkaars kwaliteiten
4. Dragen de door jullie gebruikte modellen/theorieën ook bij aan welbevinden en betrokkenheid van
de kinderen?
Model Sternberg > goed voor welbevinden: meer op proces dan op prestatie
Sternberg: ieders kwaliteiten benutten > betrokkenheid
5. Zijn er nog meer theorieen/modellen denkbaar of geschikt bij het onderwijs aan hoogbegaafden?
Modellen (SLO) meer doorvoeren/uitwerken:
Portfolio invoeren
Onderwijsbehoeften inventariseren
Jaarcyclus invoeren
6. Als je reguliere scholen zou mogen adviseren bij het opzetten van bijvoorbeeld een plusklas, welke
adviezen zou je vanuit je eigen ervaring dan meegeven?
Beleidsplan en draagvlak creëren!
Starten met differentiatie IN de klas (compacten en verrijken), daarna plusklas
Formatie vrijmaken: kost veel tijd als je het goed wilt doen
Verdiepen en praten met andere scholen die al ervaring hebben, wiel niet opnieuw uitvinden
Scholing!
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Verslag speciaal onderwijs
1. Wat zijn de uitgangspunten (beleid/visie) bij deze onderwijsvorm voor (hoog)begaafden?
Het opzetten van deze vorm van onderwijs is vanuit Triadisch model van Monks gebeurd en dan vooral
de factoren gezin, peers en school. Deze factoren hebben invloed op welbevinden kind en aan die
knoppen moet je draaien om het hoogbegaafde kind tot zijn recht te laten komen.
Uitwerking: samen naar school met ontwikkelingsgelijken (peers).
Nu kijken ze ook naar andere aspecten (eigen invulling, geen bestaand model):
Welbevinden
Leerstof behoefte
Instructie
Gedrag
Problemen bij deze aspecten maken dat een kind kan worden toegelaten op Vuurvogel.
Verder werkt de Vuurvogel met de 7 uitdagingen van Koenderink en met het model van Heller. Het
model van Heller wordt door Vuurvogel als te breed ervaren, te breed om mee te werken, dus lastig
om als handvat te gebruiken.
Tenslotte wordt MI omarmt, maar is geen uitgangspunt in het onderwijs.
Kijkend naar invulling onderwijs wordt gefocust op Doorzettingsvermogen, er worden eisen gesteld
aan de leerlingen. Bij hoogbegaafden worden sterke kanten vaak goed doorontwikkeld en zwakke
kanten niet > die probeert de Vuurvogel te vinden en te stimuleren. Ligt niet echt een model aan ten
grondslag.
Ook wordt Creativiteit bevorderd, in denken (vlgs Sternberg) en die creativiteit komt ook terug bij
model Monks.
Er wordt veel aandacht besteed aan Structuur:
Heeft te maken met eisen stellen aan het werk
Weten waar kinderen aan toe zijn
Rechtvaardigheidsgevoel: ja is ja, nee is nee.
Kinderen mee laten beslissen
Veel uitleggen waarom je iets doet
Tenslotte wordt er veel tijd besteed aan het verwerven van sociale vaardigheden: het weer leren
omgaan met jezelf!
2. Liggen er modellen of theorieën aan ten grondslag en zo ja, welke dan?
Zie hierboven.
3. Welke factoren zijn bepalend voor het welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafden bij
deze onderwijsvorm?
Gezien worden door de leerkracht
Werken met ontwikkelingsgelijken
Veel uitleg over hoe en waarom
Tegemoetkomen aan rechtvaardigheidsgevoel
Pedagogische tact van leerkracht > gevolg is aardiger kind!:
o Sociale vaardigheden
o Feedback op gedrag
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o
o
o

Positief zelfbeeld
Individuele gesprekken tussen leerling en leerkracht
Portfolio en gesprekken daarover

4. Dragen de door jullie gebruikte modellen/theorieën ook bij aan welbevinden en betrokkenheid van
de kinderen?
Zie hierboven.
5. Zijn er nog meer theorieën/modellen denkbaar of geschikt bij het onderwijs aan hoogbegaafden?
Taxonomie van Bloom: Vuurvogel wil dit model gaan gebruiken bij het opzetten van projecten om de
denkvaardigheden te ontwikkelen.
Leren leren: door middel van methode ‘Reflecto’
Opm: leerlingen hebben veel meer strategieën nodig, dus moeten er ook meer worden aangeboden.
6. Als je reguliere scholen zou mogen adviseren bij het opzetten van bijvoorbeeld een plusklas, welke
adviezen zou je vanuit je eigen ervaring dan meegeven?
Uitgaan van protocol DHH
Alle hoogbegaafde leerlingen te pakken zien te krijgen!
Eisen stellen: soms andersom werken > eerst pluswerk en dan pas gewone werk, uit
comfortzone halen
Onderwijsbehoeften in kaart brengen
Leerpunten vaststellen en meten
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Verslag Externe plusklas
1. Wat zijn de uitgangspunten (beleid/visie) bij deze onderwijsvorm voor (hoog)begaafden?
In de externe plusklas van Ponte worden alleen kinderen toegelaten die getest zijn op
hoogbegaafdheid, van groep 3 tot 8. Het belangrijkste doel waar men aan werkt in de plusklas, is het
verleggen van grenzen van de hoogbegaafde kinderen. Dit kan op allerlei terreinen zijn.
Met de kinderen die binnenkomen bij Ponte wordt als het ware een stappenplan doorlopen. Dit houdt
het volgende in:
Het kind krijgt de eerste vijf lessen de mogelijkheid om te kijken. Niets hoeft dan, alles mag.
Het belangrijkste doel in deze fase is het verkrijgen van een soort basisveiligheid, waar het
later op kan terugvallen.
Wanneer het kind een basis heeft opgebouwd in de groep en zich voldoende veilig voelt, wordt
er gekeken naar wat het kind beheerst en waar het nog kan groeien. Er wordt dan een plan
opgesteld om de grenzen van het kind te verleggen. Dit plan heeft een vastomlijnde structuur,
waar het kind zelf niet veel over heeft te zeggen.
Naarmate het kind vordert in het plan, krijgt het meer vrijheid om invulling te geven aan het
plan.
2. Liggen er modellen of theorieën aan ten grondslag en zo ja, welke dan?
Er is niet echt één prominente theorie of model die ten grondslag ligt aan de werkwijze bij Ponte. Het
is een door de jaren heen ontwikkelde werkwijze, waarbij er vanuit allerlei theorieën en modellen iets
waardevols is gehaald. De modellen/theorieën/werkwijzen waar ‘iets’ uit gehaald is, zijn:
De taxonomie van Bloom.
De theorie van Carol Dweck van de fixed en groved mindset.
Renzulli en Mönks.
Heller
Verhalend ontwerpen.
OGO van Van Parreren.
Vygotsky
3. Welke factoren zijn bepalend voor het welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafden bij
deze onderwijsvorm?
Aan het welbevinden van de kinderen in de plusklas wordt gewerkt door:
Het eerste half uur ‘inloop’ te houden, zowel voor kinderen als hun ouders. In dit inloophalfuurtje
wordt er van alle besproken; voorvallen op de reguliere school, thuis en in de plusklas zelf. Ook
krijgen de kinderen hier de ruimte om ontwikkelingsgelijken te spreken.
Na het inloophalfuur wordt er gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Dit kan op allerlei manieren; bijvoorbeeld door een spel of kringgesprek.
De betrokkenheid van de kinderen wordt vergroot door het feit dat er hoge eisen wordt gesteld aan
hun werk. Ook worden ze uitgedaagd over hun grenzen te gaan en zo verder te komen, met name op
gebieden buiten hun comfortzone.
4. Dragen de door jullie gebruikte modellen/theorieën ook bij aan welbevinden en betrokkenheid van
de kinderen?
Het is lastig om hier ‘de vinger op te leggen’. Het primaire doel in de plusklas is om de kinderen hun
grenzen te laten verleggen. De plusklas is hiervoor bedoeld; een uitbreiding van het regulier
onderwijs.
5. Zijn er nog meer theorieën/modellen denkbaar of geschikt bij het onderwijs aan hoogbegaafden?
Zie 2.
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6. Als je reguliere scholen zou mogen adviseren bij het opzetten van bijvoorbeeld een plusklas, welke
adviezen zou je vanuit je eigen ervaring dan meegeven?
Scholen moeten zich laten ondersteunen door mensen met voldoende kennis.
Er moet een team komen dat werkt aan de plusklas, in plaats van één persoon. Zo hangt het
niet van één iemand af.
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