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Protocol plusklas 

Protocol plusklas op basisschool De Vlieger  

In het kader van Passend Onderwijs vinden wij dat elke leerling recht heeft op het optimaal 

gebruik van onze onderwijsvoorzieningen en de ondersteuning die daarbij hoort.  

 

De plus van de plusklas  

De plusklas is een plek waar je je als kind gezien en geaccepteerd moet voelen. Je kunt er 

ervaren, dat er andere kinderen zijn waarin je jezelf kunt herkennen. Hier leer je dat niet 

alles altijd gemakkelijk gaat, maar dat je je soms ook ergens voor moet inspannen. Je wordt 

uitgedaagd om je kennis te vergroten en andere leervaardigheden te oefenen. Als gevolg 

hiervan nemen de motivatie, het zelfvertrouwen en het plezier toe: je welbevinden groeit.  

 

Het doel van de plusklas 

Binnen de plusklas wordt gewerkt aan specifiek op (hoog)begaafden gerichte doelen en 

vaardigheden. De volgende doelen worden nagestreefd:  

-  Verrijking van het curriculum 

-  Toename van het sociaal-emotioneel welbevinden 

-  Vergroten van de metacognitieve vaardigheden 

Iets concreter:  

 Kennis ontwikkelen, d.m.v. uitdagende leerstof.  

 Stimuleren van het kritisch en creatief denken. 

 Filosofisch denken en dat kunnen uitwisselen met anderen.  

 Samenwerken en communiceren op hoger niveau brengen. 

 Praktisch handelen stimuleren.  

 Het eigen leerproces analyseren. Plannen en organiseren.  

 Het zelfsturend vermogen van de leerlingen vergroten.  

 Leren doorzetten, fouten maken mag. 

 Eigen mening kunnen formuleren en ook presenteren. 

 Werken met de 21st century skills  

 Welbevinden van de leerling en het plezier op school vergroten 

 

En wat daar voor nodig is:   

 Tegemoetkomen aan topdown leren: Eerst het grote geheel zien en begrijpen 

waarom het nodig is dat je iets leert, en dan pas de deelvaardigheden leren.  

 Aandacht voor executieve functies die nog onvoldoende zijn ontwikkeld. 

 Frequent verbale interactie op hoog niveau. 

 Flexibiliteit en humor. 

 Een positieve relatie.  
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Uitgangspunten:  

 

 We volgen de taxonomie van Bloom en houden ons bezig met het hogere orde denken.  

 STEAM-challenge (Uitdagende opdrachten, STEAM staat voor: Science, Technology, 

Engineering, Arts en Math) 

 Homogene groep met leerlingen die topdown leren. 

 Proces is belangrijker dan product. 

 Doelen die uitstijgen boven de mogelijkheden in de eigen klas 

 Veel aandacht voor metacognitieve vaardigheden. 

 

Inhoud van de lessen 

 

 Levelwerk.  

 Denkspellen, ter bevordering van het wiskundige en logische denken. 

 Filosoferen. 

 Projecten waarbij gewerkt wordt volgens de topdown manier van leren (mijn eigen 

project.nl). Op die manier leren leren dus. 

 Presenteren voor een groep  

 Programmeren. 

 

 De opzet van de plusklas 

 De plusklas is bedoeld voor de groepen 3 t/m 8 

 We streven naar een evenwichtige samenstelling van de Plusklas, dus selectie vindt 

plaats met grote zorgvuldigheid en op basis van een aantal duidelijke criteria  

 Dinsdagochtend, om de week, op school. De kinderen krijgen werk mee, om er ook 

in de klas mee aan de slag te gaan. 

 Voor de pauze groep 3 en 4 van 9:00 uur tot 9:45 uur 

 Voor de pauze groep 5 en 6 van 9:45 uur tot 10:30 uur 

 Na de pauze groep 7 en 8 van 11:00 uur tot 12:00 uur  

 Twee keer per jaar wordt gekeken welke kinderen in aanmerking komen/blijven. 

Algemene afspraken 

 Selectie vindt plaats in overleg met groepsleerkracht, intern begeleider en 

plusklasleerkracht. 

 Tot 9 juli 2018 kunnen de leerlingen worden geselecteerd. Formulieren inleveren bij de 

plusklasleerkracht.  

 Start: september 2018. Na de Cito M toetsen evalueren we de huidige leerlingen en 

kunnen eventueel nieuwe leerlingen instromen. 

 

Afspraken relevant voor de groepsleerkracht 

 De leerkrachten bepalen, in overleg met de intern begeleider en de plusleerkracht, welke 

leerlingen mogen deelnemen aan de plusklas. 

 De groepsleerkrachten vullen per leerling een selectieformulier in. De formulieren kunnen 

bij de plusklasleerkracht worden ingeleverd.  
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 De groepsleerkracht noteert in ESIS bij onderwijsbehoeften dat de betreffende leerling 

de plusklas als onderwijsbehoefte heeft en deelneemt.  

 Als duidelijk is dat een leerling mag deelnemen aan de plusklas worden de ouders 

geïnformeerd door de groepsleerkracht. 

 De groepsleerkracht kan met vragen/suggesties over verdiepingsstof bij de 

plusklasleerkracht terecht. De bakken van Levelwerk worden beheerd door de 

plusklasleerkracht. 

 De groepsleerkracht blijft verantwoordelijk voor de deelnemende leerling en het werken 

met extra lesstof in de groep. 

 Ook de controle van het werk (leerlingen kijken zelf na) in de groep ligt bij de 

groepsleerkracht. 

 De leerkracht houdt met het klassenprogramma rekening met de plusklas uren.  

 Alle contacten met de ouders over de plusklas worden verzorgd door de groepsleerkracht 

 

Afspraken relevant voor de intern begeleider 

 De intern begeleider ondersteunt, indien nodig, de groepsleerkrachten bij de selectie van 

leerlingen.  

 De intern begeleider beslist mee, welke kinderen er in aanmerking komen voor de 

plusklas.  

 De intern begeleider stuurt aan dat deelnemende leerlingen en hun ouders voldoende 

geïnformeerd blijven door de groepsleerkracht.  

 

Afspraken relevant voor de plusklasleerkracht  

 

 De plusleerkracht levert de selectieformulieren aan en praat mee in de beslissingsfase, 

als gekozen wordt welke kinderen in aanmerking komen voor de plusklas. 

 De plusklasleerkracht stelt een brief op ter info bij aanvang van een nieuwe periode en 

communiceert dat met de intern begeleider. Daarna stuurt ze de brief naar de 

groepsleerkrachten. De groepsleerkracht verspreidt de brief onder betrokken ouders. 

 De plusklasleerkracht verzorgt het programma van de plusklasbijeenkomsten en  zorgt 

voor werk dat in de eigen groep door de leerlingen gemaakt kan worden. Zij evalueert 

met de kinderen hoe er in de klas aan hun taken is gewerkt.  

 De plusklasleerkracht informeert de groepsleerkracht over vorderingen en 

bijzonderheden over leerlingen en lesinhoud. Alle contacten met de ouders over de 

plusklas worden verzorgd door de groepsleerkracht. 

 De plusklasleerkracht beheert de Levelwerkbakken. Materiaal eruit pakken altijd in 

overleg met haar. 
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Toelatingscriteria voor de Plusklas 
 
Selecteren is een complexe zaak. Het is maatwerk. Een aantal criteria waar aan gedacht kan 
worden: 

 Onderzoek, waarbij is aangetoond dat de cognitieve capaciteiten gelijk of boven het 

TIQ van 130 uitkomt. 

 Hoge scores op de citotoetsen (I en II) in het LVS. Nadruk op rekenen en begrijpend 

lezen. Rekening houdend met dyslexie of aanwijzingen en/of vermoedens van 

onderpresteren) 

 Goede resultaten bij de methode-gebonden toetsen. 

 Adequate werkhouding van de leerling in de groep; creatief denkend, filosofisch 

ingesteld, initiatiefrijk, probleemoplossend, abstract denkvermogen. 

 Goed werktempo: kan in minder tijd de basisstof verwerken. 

 Ontwikkelmogelijkheden binnen de klas zijn aantoonbaar niet toereikend. 

 Het kind heeft topdown als leerstrategie. Een goede leerling die vaak snel klaar is, 

maar bottom-up leert, hoort niet thuis in de plusklas. 

Observatie-criteria van het functioneren van de leerling in de groep 

- Leervermogen, interesse, aandacht en leergierigheid, brede belangstelling. 

- Taakgerichtheid, concentratie en motivatie. 

- Zelfstandigheid, zelfsturing en planning. 

- Gewend plustaken te doen naast de reguliere weektaak. 

- Sociaal-emotionele competentie (leeftijdsadequaat of verder in ontwikkeling). 

- Initiatief nemen, oorspronkelijk, onderzoekende houding, denkt ‘out of the box’.  

- Zelfbeeld. Zelfvertrouwen, of juist gebrek daaraan. 

- Werkhouding en gedrag in de groep. Indien negatief, mogelijk te maken met 

hoogbegaafdheid?  

- Genoeg aan reguliere verdieping van de leerstof binnen de klas? 

- Welbevinden. Grote behoefte aan uitdaging buiten de groep? 

Bij het selecteren van leerlingen voor de plusklas wordt gebruik gemaakt van de 

‘Handreiking selectie leerlingen plusklas’. Indien nodig kan, kan in overleg met de intern 

begeleider Sidi 3 worden gehanteerd, een protocol voor signalering en diagnostisering van 

intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs. 

Handreiking selectie leerlingen plusklas 

Bijlage 1: Selecteren van leerlingen voor de plusklas 

Dit document is bedoeld om te helpen beoordelen of een leerling in aanmerking kan komen 
voor de plusklas. Dit is maatwerk. Een aantal criteria waar aan gedacht kan worden: 

 Onderzoek waarbij is aangetoond dat TIQ 130 of hoger is. 

 Hoge scores op de citotoetsen (I en II) in het LVS. Nadruk op rekenen en begrijpend 

lezen. Rekening houdend met dyslexie of aanwijzingen en/of vermoedens van 

onderpresteren) 
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 Goede resultaten bij de methode-gebonden toetsen. 

 Adequate werkhouding van de leerling in de groep; creatief denkend, filosofisch 

ingesteld, initiatiefrijk, probleemoplossend, abstract denkvermogen. 

 Goed werktempo en goed geheugen: kan in minder tijd de basisstof verwerken. 

 Ontwikkelmogelijkheden binnen de klas zijn aantoonbaar niet toereikend. 

 Het kind heeft topdown als leerstrategie. Een goede leerling die vaak snel klaar is, 

maar bottom-up leert, hoort niet thuis in de plusklas. 

Tip: Voer een filosofisch gesprek in de klas. Vaak komen creatieve denkers duidelijk naar 

voren. En praat met de ouders. Zij kunnen veel informatie geven over bijvoorbeeld een 

ontwikkelingsvoorsprong of het gedrag thuis. Lees de informatie over (hoog)begaafde 

leerlingen hieronder door en vul daarna het selectieformulier in. Lees bij twijfel ook de extra 

informatie van het plusklasprotocol en ga indien nodig in gesprek met intern begeleider en 

plusleerkracht. 

 

Leereigenschappen van (hoog)begaafde leerlingen gr 1 t/m 8: • Zij kunnen in grote 

leerstappen naar het einddoel werken, hoog werktempo  • Zij hebben een hekel aan 

herhaling  • Zij hebben genoeg aan een beperkte hoeveelheid oefenstof  • Zij hebben ruimte 

nodig voor de presentatie van hun eigen mening/visie  • Zij kunnen goed werken met 

opdrachten waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn  • Het zijn divergente 

(uiteenlopende) denkers • Zij kunnen goed met opdrachten en vragen werken • Zij zijn in 

staat om grote verbanden te zien en kunnen derhalve goed vakoverstijgend werken  • Het 

zijn ‘scheppende’ denkers  • Zij zijn snel van begrip, weinig instructie nodig  • Zij kunnen 

nieuwe kennis integreren in oude kennis  • Zij hebben een goed geheugen  • Zij hebben een 

brede algemene interesse en brede algemene kennis • Zij kunnen verworven kennis 

toepassen • Zij hebben een groot probleemoplossend vermogen  • Zij hebben een analytisch 

vermogen  • Zij kunnen grote denkstappen maken. 

Persoonlijkheidseigenschappen van (hoog)begaafde leerlingen gr 1 t/m 8: • Zij 

zijn taalvaardig en spelen met taal • Zij zijn geestelijk vroegrijp • Zij bedenken creatieve en 

originele oplossingen • Zij houden van uitdagingen • Zij hebben een groot 

doorzettingsvermogen • Zij zijn perfectionistisch ingesteld • Zij zijn veelal intuïtieve denkers • 

Zij hebben behoefte aan mate van autonomie • Zij hebben vermogen tot zelfreflectie • Zij 

zijn sociaal competent  

Behoeften van een hoogbegaafde leerling:• Gezien, geaccepteerd en gewaardeerd 

worden zoals het is • Autonomie, ruimte om zelf te kiezen, zelf te ontdekken, zelf te ervaren 

en de dingen op een eigen manier te doen • Intellectuele stimulans, uitdaging op het eigen 

niveau • Steun bij het leren van leer- en werkstrategieën. • Steun bij het leren van sociale 

vaardigheden • Steun op emotioneel gebied (zichzelf leren begrijpen, positief zelfbeeld 

opbouwen en leren omgaan met uitdagingen)         • Contact met gelijkgestemden • Geen 

eenzijdige nadruk op prestaties of 'het hoogbegaafd zijn'         • Begrip voor mogelijke 

verschillen in intellectuele, emotionele en motorische ontwikkeling.  
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Bijlage 2: Selectieformulier voor de plusklas. 

Naam leerling  

Geboortedatum   

Groep  

VS Cito rekenen, laatste 

drie keer. 

 

VS Cito begrijpend lezen, 

laatste drie keer 

 

 

Recent IQ onderzoek?  

Gemiddelde resultaten 

methodetoetsen 

 

 

Op welk gebieden was/is 

er sprake van een 

ontwikkelingsvoorsprong?  

 

Op welke gebieden blinkt 

de leerling uit? (artistiek, 

intellectueel, sociaal) 

 

Werkhouding/ motivatie  

Zelfstandigheid/initiatief 

Waar blijkt dit uit? 

 

Creativiteit, buiten de 

kaders denken 

 

Doorzettingsvermogen  

Geheugen en werktempo  

Gedrag in de klas  
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Zelfbeeld/mening van de 

leerling 

 

Mening van de ouders 

(voor zover daar eerder 

al over gesproken met 

hen) 

 

Mening van de 

groepsleerkracht(en) 

 

 

Bijlage 3 

Onderwijsaanpassingen voor (hoog)begaafde leerlingen 

Bij compacten wordt de lesstof ingedikt voor de meer- of hoogbegaafde leerling. De 

oefenstof wordt geminimaliseerd en de herhalingsstof geschrapt. Voor het compacten van de 

leerstof wordt gebruik gemaakt van de routeboekjes van SLO 

(http://www.slo.nl/primair/publicaties/compacten/rekenles/). In die boekjes staat vastgelegd 

welke onderdelen de leerling gaat leren, wat overgeslagen kan worden en welke 

instructiemomenten de leerling nodig heeft. Hierdoor kan de leerling de basisstof sneller 

doorwerken dan gebruikelijk en wordt er tijd gecreëerd om te werken met pluswerk.  

Verrijken: Na het afronden van het werk van het routeboekje is er ruimte voor verdiepende 

stof. De leerkracht bepaalt, samen met de plusleerkracht, de te gebruiken materialen en 

blijft verantwoordelijk voor de keuze van de ingedikte- en de verrijkingsstof. Correctie van 

het werk gebeurt in de klas, bij voorkeur door de leerlingen zelf. Het bijhouden van de 

planning en vorderingen gebeurt samen met de leerlingen. Dit alles staat in de afsprakenlijn 

van de school: wat is er in de voorgaande groep reeds gedaan, welke werkwijze paste goed 

bij deze leerling en hoe gaat de begeleiding volgend jaar verder met deze leerling? Goed 

overleg tussen leerkrachten is noodzakelijk. Er mag dan ook geen sprake zijn van een 

vrijblijvend karakter.   

Verschillende verrijkingsvormen.  

Methodegebonden pluswerk. Zowel bij rekenen, als bij de meeste andere vakken, biedt 

de methode extra verdiepingsstofstof. Veel kinderen hebben daar voldoende aan. 

Levelwerk. Levelwerk bestaat uit 7 levels, te gebruiken vanaf groep 3. In elk level zitten 5 

blokken. In elk blok zitten 3 cellen: een cel ‘taal/lezen’, een cel ‘rekenen’ en een cel ‘allerlei’. 

Bij dat laatste onderdeel gaan kinderen met zelfgekozen onderwerpen aan de slag gaan. In 

de vorm van werkstukken, foto- of filmpresentaties, een tentoonstelling of een maquette kan 

de begaafde leerling laten zien wat het ‘in huis’ heeft. De opdrachten zijn zo samengesteld 

dat er sprake is van afwisseling en structuur. 

http://www.slo.nl/primair/publicaties/compacten/rekenles/
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Levelwerk zelfstandig of met begeleiding? Leren gaat begaafde leerlingen vaak 

gemakkelijk af. Verrijkingsstof is bedoeld om hen te laten ervaren wat het is om op hun 

tenen te lopen. Bij leren hoort ook fouten maken, opnieuw proberen en doorzetten. De 

verrijkingsstof moet dus zó moeilijk zijn dat leerlingen zich echt moeten inspannen. Het is 

niet zo dat begaafde leerlingen deze stof zonder hulp en begeleiding kunnen maken. Waar 

de zwakkere leerlingen veel baat hebben bij een ‘directe instructie’ is voor begaafde 

leerlingen een ‘responsieve instructie’ aan te raden. Er kan in overleg met de 

plusklasleerkracht, voor een gemiddelde leerling met een hoog werktempo gekozen worden 

voor Levelwerk uit een eerder leerjaar. Een belangrijk leerpunt voor (hoog)begaafde 

leerlingen is zelfregulatie. De leerling leert reflecteren op het eigen werken door planmatig 

na te denken over de te nemen leerstappen, hij wordt op deze wijze eigenaar van zijn 

leerproces.  

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor de plusklas: 

De plusklas is voor begaafde kinderen die binnen de klas niet voldoende uitdaging kunnen 

krijgen. Dat geldt voor verdiepingsstof, maar ook voor sociale vaardigheden en zelfregulatie. 

Er worden afspraken gemaakt met het kind, de ouders en de groepsleerkracht. Om de week 

gaat het kind een uurtje naar de plusklas. In eerste instantie om op weg geholpen te worden 

met Levelwerk. Hij plant, m.b.v. de plusleerkracht, zijn werk voor de komende twee weken. 

De keer erna wordt er geëvalueerd. De bedoeling is dat er tijdens die twee weken in de klas 

voldoende ruimte wordt gecreëerd om aan  Levelwerk (of in een latere fase aan een project) 

te werken. Compacten van reguliere leerstof moet dan voor deze leerling mogelijk zijn. 

Daarnaast wordt er in de plusklas aandacht besteed aan filosoferen, programmeren, sociale 

omgang etc. 
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Bijlage 4 Extra informatie over (hoog)begaafdheid 

Begaafdheid, wat is dat precies? 
Meestal wordt er gesproken van begaafdheid als 

een leerling een intelligentiequotiënt (IQ) heeft van 

minimaal 120 en van hoogbegaafdheid bij een IQ 

vanaf 130 (G. Brouwer & L. Ahlers, 2011). Om tot 

bijzondere prestaties te komen is meer nodig dan 

een hoge intelligentie op zich. Creativiteit (het 

vermogen om oplossingen te zoeken buiten de 

reguliere kaders) en motivatie (de drang om jezelf 

te ontwikkelen) zijn factoren die van invloed zijn op 

prestaties. (Mönks & Ypenburg, 1995) 

 

Heller & Ziegler (2000) hebben de 

persoonlijkheidsfactoren nog wat uitgebreider 

beschreven: 

 Motivatie 
 Stressgevoeligheid 
 Werk- en leerstrategieën  
 Regulatievaardigheden (de eigen ontwikkeling op gang kunnen houden) 
 Zelfvertrouwen 

 
Je kunt nu concluderen dat er geen exacte kaders zijn rondom meer- en hoogbegaafdheid, 

daarom is het best lastig om ‘het kaf van het koren te scheiden’ ofwel de echte meerkunners 

eruit te pikken. Dit document is bedoeld om houvast te bieden aan leerkrachten in het 

herkennen van deze meer begaafde leerlingen.  

 

Schets van de kenmerken (Hoogbegaafdheid algemeen) 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn er in veel soorten en maten, ze herkennen is dus een 

lastige taak. In deze tabel staan een aantal veel voorkomende kenmerken, die kunnen 

helpen bij het signaleren. (Uit: Knappe Koppen in de klas, G. Brouwer & L. Ahlers, 2011) 

 

Kenmerk: Omschrijving: Opmerkingen: 

Hoge 

intelligentie 

Hoge score op een intelligentietest. 

(=> 130) 

 

Vroege 

ontwikkeling 

Er is sprake van een 

ontwikkelingsvoorsprong. De leerling 

kan op vroege leeftijd lezen, praten en 

schrijven en was sneller dan 

leeftijdsgenoten in getalbegrip. De 

leerling maakt zich gemakkelijk 

leerstof uit hogere jaren eigen. De 

leerling stelt op jonge leeftijd al 

 



 

12 

Protocol plusklas 

levensbeschouwelijke vragen en denkt 

na over de zin van het leven. 

Uitblinken De leerling toont op meerdere 

gebieden (artistiek, intellectueel, 

sociaal etc.) bijzondere prestaties. 

Hoogbegaafde leerlingen blinken vaak 

uit in meerdere vakgebieden, zoals in 

taal én rekenen. 

 

Gemakkelijk 

kunnen leren 

Hoogbegaafde leerlingen hebben over 

het algemeen een zeer goed geheugen 

en kunnen informatie goed onthouden 

en verwerken. Snel leertempo. 

 

Makkelijk 

kunnen 

analyseren van 

problemen 

Hoogbegaafden kunnen snel 

vaststellen wat de aard van het 

probleem is. Ze zijn vindingrijk in 

oplossingsmethoden.  

 

Maken grote 

denksprongen 

Hoogbegaafden maken grote 

leersprongen en hebben daarom 

minder tijd nodig.  

 

Voorkeur voor 

abstractie 

Het is voor een hoogbegaafde niet 

moeilijk om abstract te denken, zij 

kunnen bijvoorbeeld goed overweg 

met de term ‘kubus’ en hebben daarbij 

geen voorbeeld nodig als een ‘doos’ of 

‘zwembad’.  

 

Brede of juist 

specifieke 

interesse 

Als een onderwerp de leerling 

interesseert, dan wordt deze leerling 

zeer leergierig en wordt het 

onderwerp tot op de bodem 

uitgeplozen. Het tegenovergestelde 

geldt ook: is er geen interesse voor 

het onderwerp, dan ontbreek de 

motivatie ook vaak.  

 

Creatief en 

origineel 

De hoogbegaafde leerling laat vaak 

creatieve of originele oplossingen 

zien. Zij maken onverwachte 

zijsprongen en hebben een grote 

verbeeldingskracht. 

 

Perfectionistisch De hoogbegaafde leerling houdt niet 

van half werk. 
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De pientere leerling vs. de begaafde leerling 

 

Pientere leerling Begaafde leerling 

Kent de antwoorden Heeft altijd vragen 

Is ervaren in het ‘uit het hoofd’ leren Is een groot gisser (probeert af te leiden uit 

context) 

Is geïnteresseerd in objecten Is een zeer nieuwsgierige onderzoeker 

Is gefocust en oplettend in de klas Is diep mentaal en fysiek betrokken, soms 

juist hierdoor afwezig en dromerig 

Houdt van simpele logica Drijft op complexiteit 

Houdt van woorden Gebruikt vaak ongewoon complexe 

vocabulaire 

Heeft goede ideeën Heeft flitsende, gekke, onnozele en 

vreemde ideeën 

Werkt hard Hangt wat rond en probeert, test uit 

Beantwoord de vragen Discussieert in detail, is kritisch en bewerkt 

stellingen 

Presteert bovengemiddeld in de klas Kan op alle manieren presteren (onder- tot 

bovengemiddeld) 

Hoort bij de top van de groep Vaak een groep van 1 achter de anderen 

Luistert met interesse Laat sterke gevoelens en opinies zien 

Leert gemakkelijk Weet het vaak al 

6-8 herhaling nodig voor meesterschap Meesterschap na 1-2 herhalingen 

Begrijpt ideeën Ontwikkelt en bewerkt ideeën 

Geniet van leeftijdgenoten Prefereert vaak ouder gezelschap 

begrijpt bedoelingen of betekenis Onderzoekt de toepassingen 

Maakt zijn werk af Start projecten 

Kopieert nauwkeurig Creëert nieuwe projecten  

Houdt van school Geniet van het leren  

Technicus Uitvinder 

Is tevreden over het eigen leren en kunnen Is hoogst zelfkritisch 
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Inzoomen op profielen van hoogbegaafde leerlingen 

Op basis van jarenlange observaties, interviews en literatuuronderzoek hebben Betts & 

Neihart (1988;2010) zes profielen van hoogbegaafde leerlingen en hun kenmerken 

opgesteld. Deze profielen geven o.a. goed inzicht in leerlingen waarbij niet voldoende is 

voldaan aan de psychologische basisbehoeften; relatie, autonomie en competentie. Deze 

leerlingen hebben minder algemene kenmerken van hoogbegaafdheid en zijn daarom 

moeilijker te onderscheiden.  

 

Profiel Gevoelens en houding  Gedrag  

Zelfsturend-

autonoom 

□ Zelfverzekerd 
□ Accepteert zichzelf 
□ Growth-mindset (geloof in 

het kunnen uitbreiden van 
kennis/intelligentie) 

□ Optimistisch 
□ Intrinsiek gemotiveerd 
□ Ambitieus, enthousiast 
□ Laat zich uitdagen 
□ School is niet de hoogste 

prioriteit 
□ Vindt het niet erg om fouten 

te maken en leert hier van 
□ Laat tolerantie en respect 

naar anderen zien 

□ Goede sociale 
vaardigheden 

□ Werkt onafhankelijk  
□ Stelt (smart) doelen voor 

zichzelf 
□ Zoekt uitdaging 
□ Sterk zelfsturend 
□ Goede zelfregulering 
□ Werkt enthousiast voor 

passies en is bevlogen 
□ Komt op voor eigen 

overtuigingen 
□ Veerkrachtig 
□ Ontwikkelaar van kennis 
□ Beschikt over zelfinzicht en 

-acceptatie 

* Gemiddeld begaafde leerlingen met een zeer goede werkhouding, 

zelfbeeld en gedrag kunnen lijken op een meer- of hoogbegaafde leerling 

uit dit profiel. Een test op creatief denken (bijvoorbeeld een filosofisch 

gesprek) kan helpen om deze leerlingen te onderscheiden. 

Aangepast-

succesvol 

□ Inschikkelijk 
□ Afhankelijk 
□ Goed academisch zelfbeeld 
□ Faalangstig 
□ Extrinsieke motivatie 
□ Kritisch over zichzelf 
□ Werkt voor een cijfer 
□ Onzeker over de toekomst 
□ Krijgt graag bevestiging 
□ Fixed mindset (gelooft niet in 

het kunnen uitbreiden van 
kennis/intelligentie) 

□ Presteert en bereikt doelen 
□ Zoekt goedkeuring en 

bevestiging van de leraar 
□ Vermijdt risico’s 
□ Perfectionistisch 
□ Doet niet meer dan 

gevraagd 
□ Accepteert en conformeert 

zich 
□ Kiest veilige activiteiten 
□ Haalt goede cijfers 
□ Wordt een consument van 

kennis 
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Profiel Gevoelens en houding  Gedrag  

Onderduikend □ Zoekt sociale acceptatie 
□ Voelt zich onzeker 
□ Voelt zich onder druk staan 
□ Bekritiseert zichzelf en 

anderen 
□ Voelt zich schuldig/onveilig 
□ Onzeker of hij recht heeft op 

emoties 
□ Verminderd gevoel van een 

eigen identiteit 
□ Heeft ambivalente, 

tegenstrijdige gevoelens 
over prestaties 

□ Betrekt maatschappelijke 
problemen op zichzelf en 
internaliseert ze 

□ Kan gedrag gericht op 
prestatie zien als verraad 
aan eigen sociale groep 

□ Onderwaardeert de eigen 
begaafdheid 

□ Valt uit bij deelname aan 
verrijkingsprogramma’s 

□ Wijst uitdagingen af 
□ Verandert regelmatig van 

peergroep 
□ Heeft wisselende 

vriendschappen, zoekend 
□ Heeft (vrijwel) geen band 

met de leraar of klas 
□ Is onzeker over welke 

richting hij op wil 
□ Wil geen ander werk doen 

dan andere kinderen 

Uitdagend- 

creatief 

□ Zeer creatief 
□ Verveeld en gefrustreerd 
□ Wisselende zelfwaardering 
□ Ongeduldig en defensief 
□ Verhoogde gevoeligheid 
□ Onzeker over sociale rollen 
□ Kwetsbaar 
□ Sterke motivatie om 

innerlijke overtuigingen te 
volgen 

□ Wil onrecht recht zetten 
□ Staat open voor doordenken 

van moeilijke vraagstukken 
□ Heeft veel energie 

□ Laat impulsief gedrag zien 
□ Daagt de leraar uit 
□ Stelt regels en beleid ter 

discussie 
□ Is eerlijk en direct 
□ Is emotioneel labiel 
□ Kan een slechte 

zelfcontrole hebben 
□ Drukt zich uit op creatieve 

manieren 
□ Houdt vol in 

interessegebieden en 
passies 

□ Komt op voor eigen 
overtuigingen 

□ Kan in conflict raken met 
‘peers’ 
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Profiel Gevoelens en houding  Gedrag  

Dubbel 

bijzonder 

□ Aangeleerde hulpeloosheid 
□ Intense frustratie en woede 
□ Stemmingswisselingen 
□ Gevoelig voor ontmoediging 
□ Moet werken om mee te 

komen 
□ Gebrekkig/zwak academisch 

zelfbeeld 
□ Ziet zichzelf niet als 

succesvol 
□ Weet niet waar hij bij hoort 

□ Maakt gemakkelijk contact 
□ Laat inconsistent werk zien 
□ Lijkt een gemiddelde 

leerling of beneden 
gemiddeld 

□ Lijkt op jongere leerlingen 
in sommige aspecten van 
sociaal-emotioneel 
functioneren 

□ Kan storend zijn 
□ Kan niet-taakgericht zijn 
□ Goed probleemoplossend 

vermogen 
□ Gedragsproblematiek 
□ Denkt in concepten 
□ Houdt van nieuwigheden 
□ Houdt van complexiteit 
□ Is ongeorganiseerd 
□ Heeft een trage 

informatieverwerking 
□ Kan moeite hebben  in de 

omgang met begaafde 
‘peers’ 

Risicoleerling 

Drop-out 

□ Rancuneus en boos 
□ Depressieve gevoelens 
□ Roekeloos en manipulatief 
□ Gebrekkig/zwak zelfbeeld 
□ Defensief 
□ Onrealistische verwachtingen 
□ Voelt zich niet geaccepteerd 
□ Verzet zich tegen autoriteit 
□ Niet gemotiveerd door 

beloningen die door leraren 
bedacht zijn 

□ Sommige risicoleerlingen zijn 
antisociaal  

□ Creëert crisissen en 
verstoort situaties 

□ Zoek spanning 
□ Wil werken voor de relatie 
□ Neemt onregelmatig deel 

aan activiteiten 
□ Volgt buitenschoolse 

activiteiten van zijn 
interesse 

□ Lage schoolprestaties (!) 
□ Kan zichzelf isoleren 
□ Vaak creatief 
□ Bekritiseert zichzelf en 

anderen 
□ Levert inconsistent werk 
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Bijlage 2 

Taxonomie van Bloom 

Eén manier om aan de criteria voor een rijke leeractiviteit te voldoen, is door bij het 

ontwikkelen van lessen of projecten vragen en opdrachten op te nemen die 

een beroep doen op ‘het hogere orde denken’. 

Hogere orde vragen 

Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn voor het antwoord 

of de uitvoering de vaardigheden analyseren, evalueren of 

creëren nodig. Het zijn vragen en opdrachten die zich richten 

op: 

 Stimuleren van leerlingen om verder en meer kritisch 

na te denken 

 Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen 

 Ontlokken van discussie 

 Stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie 

Lagere orde vragen 

Lagere orde vragen zijn vragen die een beroep doen op onthouden, begrijpen en (deels) 

toepassen. Dit type vragen is geschikt voor: 

 Evalueren van de voorbereiding en onderzoeken of de stof begrepen is. 

 Vaststellen van de sterktes en zwaktes van leerlingen 

 Herhalen en samenvatten van gegeven informatie 

 

Zes "niveaus" van Bloom 

Het verschil tussen ‘lagere orde denken’ en ‘hogere orde denken’ is weergegeven in de 

Taxonomie van Bloom, waarin zes niveaus worden onderscheiden: onthouden, begrijpen, 

toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De niveaus dienen om een onderscheid te 

maken in de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep op wordt gedaan. Er wordt 

hiermee geen volgorde voorgeschreven waarin een bepaald niveau aan bod zou moeten 

komen. Bij een rijke leeractiviteit worden in ieder geval meerdere niveaus aangesproken.De 

taxonomie kan onder andere gebruikt worden als hulpmiddel bij het formuleren van 

leerdoelen en hieraan gerelateerde acties en producten, waarmee deze gerealiseerd 

kunnen worden. 
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