
Hoogbegaafden	  en	  excellentie	  
We	  besteden	  apart	  aandacht	  aan	  hoogbegaafden	  en	  excellentie	  omdat	  het	  een	  
redelijk	  nieuw	  aandachtsterrein	  is.	  Hoogbegaafdheid	  is	  een	  normatieve	  omschrijving	  
van	  gedrag	  en	  prestaties	  waarbij	  een	  duidelijke	  relatie	  bestaat	  tussen	  wat	  in	  een	  
samenleving	  als	  ‘gemiddeld’	  en	  dat	  wat	  als	  ‘uitzonderlijk’	  beschouwd	  mag	  worden	  
(Sternberg	  &	  Zhang,	  1995	  in	  Van	  Gerven,	  2011).	  Uit	  internationaal	  onderzoek	  blijkt	  
dat	  Nederland	  wel	  veel	  aandacht	  besteedt	  aan	  kinderen	  met	  achterstanden,	  maar	  
veel	  minder	  gespitst	  is	  op	  kinderen	  die	  beter	  presteren	  of	  hoogbegaafd	  zijn.	  	  
Dit	  blijkt	  bijvoorbeeld	  uit	  de	  volgende	  passages	  uit	  het	  Actieplan	  ‘Basis	  voor	  
Presteren’,	  Naar	  een	  ambitieuze	  leercultuur	  voor	  alle	  leerlingen	  (OCW,	  2011).	  
	  
‘Op	  92%	  van	  de	  basisscholen	  wordt	  extra	  aandacht	  besteedt	  aan	  cognitief	  talentvolle	  
leerlingen.	  Bijvoorbeeld	  door	  verrijkingsmaterialen	  of	  leerstof	  in	  ingedikte	  vorm	  
(compacten)	  aan	  te	  bieden.	  Een	  kwart	  van	  de	  scholen	  maakt	  gebruik	  van	  plusklassen.	  
Er	  is	  nascholingsaanbod	  beschikbaar	  gericht	  op	  didactisch	  handelen	  voor	  
hoogbegaafde	  leerlingen.	  Daarnaast	  zijn	  er	  40	  scholen	  die	  kiezen	  voor	  het	  ‘Leonardo-‐
concept’	  waarbij	  hoogbegaafde	  leerlingen	  in	  een	  aparte	  klas	  aangepaste	  leerstof	  
krijgen	  aangeboden.	  Ook	  zijn	  er	  scholen	  die	  een	  vergelijkbare	  benadering	  hebben,	  
maar	  daarbij	  een	  uitvoering	  kiezen	  van	  meer	  menging	  van	  de	  leerlingen.	  
Toch	  zijn	  er	  duidelijke	  signalen	  dat	  we	  het	  talent	  van	  onze	  beste	  leerlingen	  niet	  
voldoende	  benutten.	  Uit	  het	  meest	  recente	  PISA-‐onderzoek1	  blijkt	  dat	  Nederland	  
verhoudingsgewijs	  minderleerlingen	  kent	  die	  excellent	  presteren.	  Juist	  de	  beter	  
presterende	  leerlingen	  presteren	  minder	  goed	  dan	  in	  het	  buitenland	  (TIMSS	  en	  
PIRLS2).	  Om	  al	  het	  talent	  te	  benutten,	  is	  het	  daarom	  niet	  alleen	  van	  belang	  om	  
onderpresteren	  van	  hoogbegaafde	  leerlingen	  tegen	  te	  gaan.	  
Veel	  scholen	  realiseren	  zich	  niet	  dat	  zij	  ook	  excellente	  leerlingen	  hebben	  die	  beter	  
kunnen	  presteren	  als	  ze	  maar	  uitdagender	  onderwijs	  krijgen.	  Om	  hier	  verandering	  in	  
te	  brengen	  wordt	  een	  programma	  excellente	  leerlingen	  gestart	  gericht	  op	  de	  20%	  
van	  de	  best	  presterende	  leerlingen.’	  
Om	  scholen	  te	  stimuleren	  en	  te	  ondersteunen	  om	  dit	  aanbod	  voor	  alle	  excellente	  
leerlingen,	  waaronder	  hoogbegaafde	  leerlingen,	  te	  realiseren	  ontvangen	  alle	  scholen	  
extra	  middelen	  in	  een	  prestatiebox	  (sinds	  2012).	  
Verrijkende	  activiteiten	  kunnen	  in	  de	  klas,	  in	  de	  school	  of	  bovenschools	  worden	  
aangeboden.	  	  
Ook	  hier	  zijn	  echter	  vragen	  bij	  te	  stellen.	  Zo	  geeft	  Mooij	  (2010)	  aan:	  ‘(…)	  deelname	  
aan	  een	  plusgroep	  of	  –klas	  in	  het	  primair	  onderwijs,	  maar	  ook	  deelname	  aan	  
verrijking	  of	  een	  plusklas	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs,	  [heeft]	  een	  negatief	  effect	  op	  
de	  schoolresultaten	  (het	  cijfer	  voor	  Nederlands	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs)	  en	  op	  
de	  evaluatie	  van	  schoolresultaten	  en	  het	  schools	  
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van 9- 
jarigen op gebied van lezen en taalvaardigheid. 



zelfconcept	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs.	  Ook	  hier	  is	  de	  interpretatie	  weer	  dat	  er	  voor	  
hoogbegaafde	  leerlingen	  in	  school	  te	  laat,	  en	  te	  weinig,	  iets	  gebeurt	  dat	  deze	  
leerlingen	  echt	  motiveert	  en	  interesseert.’	  
	  
Uit	  een	  secundaire	  analyse	  van	  landelijk	  representatieve	  cohortdata	  uit	  het	  PRIMA	  
onderzoek,	  blijkt	  bij	  analyse	  van	  alleen	  de	  hoogbegaafde	  leerlingen	  in	  de	  periode	  van	  
groep	  2	  naar	  groep	  4	  (…)	  dat,	  naarmate	  groep	  2	  groter	  was	  ofwel	  meer	  leerlingen	  
telde,	  leerkrachten	  in	  groep	  4	  vaker	  waarnemen	  dat	  het	  welbevinden	  van	  de	  
hoogbegaafde	  leerling	  in	  groep	  4	  minder	  is,	  deze	  leerling	  minder	  populair	  is,	  en	  deze	  
een	  minder	  voldoening	  gevende	  relatie	  met	  de	  leerkracht	  heeft.	  Ook	  het	  werken	  
met	  een	  gebruikelijk	  leerlingvolgsysteem	  heeft	  negatieve	  invloeden	  op	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  hoogbegaafde	  leerling.	  Dit	  gebeurt	  omdat	  de	  inhoud	  van	  de	  
volgsystematiek	  is	  afgestemd	  op	  de	  gemiddelde	  leerling	  van	  een	  bepaalde	  leeftijd,	  
en	  niet	  op	  de	  leerkenmerken	  en	  leerniveaus	  van	  de	  (cognitief)	  hoogbegaafde	  
leerling.	  Dit	  gebrek	  aan	  afstemming	  tussen	  kind	  en	  onderwijs	  speelt	  het	  sterkst	  in	  de	  
periode	  dat	  leerlingen	  nog	  relatief	  veel	  eigen	  inbreng	  hebben	  wat	  betreft	  ‘schoolse	  
kenmerken’,	  dus	  in	  de	  onderbouw	  van	  het	  basisonderwijs	  (Mooij,	  2010).	  	  
	  
De	  afgelopen	  jaren	  is	  stevig	  ingezet	  op	  de	  aandacht	  voor	  hoogbegaafden	  en	  
excellentie.	  Mooij	  en	  Fettelaar	  (2010)	  geven	  aan	  dat	  structurele	  aandacht	  voor	  
excellentie	  dient	  te	  beginnen	  bij	  jonge	  kinderen,	  in	  peuterspeelzalen,	  de	  
kinderopvang	  en	  de	  eerste	  groep	  van	  het	  primair	  onderwijs.	  Vele	  latere	  problemen	  
van	  aanvankelijk	  excellente	  leerlingen	  op	  motivationeel	  en	  gedragsgebied	  kunnen	  
daarmee	  gereduceerd	  of	  ondervangen	  worden.	  Het	  gaat	  bij	  jongere	  kinderen	  om	  het	  
signaleren	  van	  ontwikkelingsverschillen	  en	  het	  inspelen	  op	  de	  
ontwikkelingsbehoeften	  van	  de	  kinderen.	  Dit	  betreft	  bijvoorbeeld	  ook	  een	  
onderbenutting	  van	  talenten	  en	  potentie	  van	  kinderen	  met	  een	  andere	  culturele	  
achtergrond	  /	  taal.	  	  
Bij	  een	  aanpak	  voor	  hoogbegaafden	  en	  excellentie	  gaat	  het	  zowel	  om	  een	  
inhoudelijke	  als	  een	  culturele	  ontwikkeling.	  De	  culturele	  ontwikkeling	  heeft	  
betrekking	  op	  het	  accepteren	  van	  kinderen	  die	  beter	  presteren	  en	  meer	  uitdaging	  
nodig	  hebben.	  De	  inhoudelijke	  verandering	  betreft	  het	  veranderen	  van	  de	  opvatting	  
over	  hoogbegaafden	  en	  excellentie.	  	  
Lange	  tijd	  werd	  het	  begrip	  hoogbegaafdheid	  bepaald	  door	  het	  IQ	  van	  130.	  Sinds	  een	  
aantal	  jaren	  wordt	  onder	  meer	  onder	  invloed	  van	  de	  psycholoog	  Sternberg	  (2002)	  
het	  begrip	  hoogbegaafd	  breder	  uitgelegd.	  	  
	  
"Intelligence	  is	  defined	  in	  terms	  of	  the	  ability	  to	  achieve	  success	  in	  life	  in	  terms	  of	  
one’s	  personal	  standards,	  within	  one’s	  sociocultural	  context.	  One’s	  ability	  to	  achieve	  
success	  depends	  on	  capitalizing	  on	  one’s	  strengths	  and	  correcting	  or	  compensating	  
for	  one’s	  weaknesses.	  One	  is	  successfully	  intelligent	  by	  virtue	  of	  how	  one	  adapts	  to,	  
shapes,	  and	  selects	  environments.	  Success	  is	  attained	  through	  a	  balance	  of	  
analytical,	  creative	  and	  practical	  abilities”	  (Sternberg,	  2003)	  
	  
De	  SLO	  presenteert	  de	  volgende	  kenmerken	  van	  hoogbegaafde	  kinderen.	  	  
	  
1.	   Hoge	  intelligentie	  



2.	   Vroege	  ontwikkeling	  
3.	   Uitblinken	  op	  één	  of	  meerdere	  gebieden	  
4.	   Gemakkelijk	  kunnen	  leren	  
5.	   Goed	  leggen	  van	  (causale)	  verbanden	  
6.	   Het	  makkelijk	  kunnen	  analyseren	  van	  problemen	  
7.	   Het	  maken	  van	  grote	  denk-‐sprongen	  
8.	   Voorkeur	  voor	  abstractie	  
9.	   Hoge	  mate	  van	  zelfstandigheid	  
10	   Brede	  of	  juist	  specifieke	  interesse	  /	  hoge	  motivatie	  /	  veel	  energie	  
11	   Creatief/origineel	  
12	   Perfectionistisch	  
13	   Apart	  gevoel	  voor	  humor	  
14	   Hoge	  mate	  van	  concentratie	  
	  
Moiij	  (2010):	  ‘Verantwoord	  omgaan	  met	  een	  kind	  houdt	  in	  dat	  er	  vanaf	  de	  
aanmelding	  van	  het	  kind	  
voor	  school	  sprake	  is	  van	  een	  voortdurende	  dialoog	  tussen	  ouders	  en	  school	  waarin	  
het	  kind	  en	  diens	  gedrag(sontwikkeling)	  worden	  gesteund	  door	  deskundigheden	  
vanuit	  verschillende	  zijden	  (bijv.	  het	  kind	  zelf,	  de	  ouders,	  diverse	  leerkrachten,	  
andere	  professionals	  uit	  bijvoorbeeld	  de	  jeugdgezondheidszorg).	  Het	  is	  daarbij	  
belangrijk	  weet	  te	  hebben	  van	  het	  functioneren	  van	  het	  kind	  in	  zijn	  verschillende	  
werelden	  (thuis,	  buurt,	  school).	  ‘Verantwoorde	  zelfregulatie’	  van	  een	  kind	  betekent	  
dat	  deze	  werelden	  zo	  worden	  ingericht	  dat	  het	  kind	  zelf,	  in	  dialoog	  met	  de	  relevante	  
anderen	  en	  als	  het	  ware	  ‘vanzelf’,	  de	  eigen	  gedragsmogelijkheden	  goed	  kiest	  en	  deze	  
zelf,	  samen	  met	  anderen,	  in	  deze	  werelden	  goed	  kan	  realiseren,	  evalueren,	  en	  
optimaliseren.	  Op	  deze	  wijze	  krijgt	  elk	  kind	  de	  eigen	  opvoeding	  en	  ontwikkeling	  
geleidelijk	  aan	  meer	  in	  eigen	  beheer,	  op	  een	  concrete	  en	  constructieve	  manier.’	  
	  
Hierbij	  het	  volledige	  overzicht	  van	  de	  SLO	  	  
	  

Kenmerken	  van	  (hoog)begaafde	  leerlingen	  

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

2.	   Vroege	  ontwikkeling	   (Hoog)begaafde	  leerlingen	  zijn	  geestelijk	  vroegrijp	  
en	  worden	  gekenmerkt	  door	  een	  
ontwikkelingsvoorsprong.	  Zij	  kunnen	  meestal	  op	  
vroege	  leeftijd	  al	  lezen,	  praten,	  schrijven	  en	  
hebben	  een	  vroege	  ontwikkeling	  van	  getalbegrip.	  
Hierdoor	  kunnen	  zij	  zich	  gemakkelijk	  leerstof	  uit	  
hogere	  leerjaren	  eigen	  maken.	  Ook	  stellen	  zij	  op	  
jonge	  leeftijd	  al	  levensbeschouwelijke	  vragen	  en	  
denken	  zij	  al	  vroeg	  na	  over	  de	  zin	  van	  het	  leven.	  



3.	   Uitblinken	  op	  één	  of	  
meerdere	  gebieden	  

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

4.	   Gemakkelijk	  kunnen	  
leren	  

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

5.	  
Goed	  leggen	  van	  
(causale)	  verbanden	  

(Hoog)begaafde	  leerlingen	  kunnen	  gemakkelijk	  
(causale)	  verbanden	  leggen	  en	  hebben	  hierover	  
een	  goed	  overzicht.	  

6.	   Het	  makkelijk	  
kunnen	  analyseren	  
van	  problemen	  

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

7.	   Het	  maken	  van	  grote	  
denk-‐sprongen	  

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

8.	   Voorkeur	  voor	  
abstractie	  

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

9.	   Hoge	  mate	  van	  
zelfstandigheid	  

(Hoog)begaafde	  leerlingen	  willen	  liever	  niet	  
geholpen	  worden	  en	  geven	  de	  voorkeur	  aan	  
zelfstandig	  werken.	  Bij	  het	  werken	  in	  



groepsverband	  vertoont	  de	  (hoog)begaafde	  
leerling	  veel	  initiatief	  en	  neemt	  hij/zij	  vaak	  de	  
leiding.	  Bovendien	  wil	  de	  leerling	  dingen	  graag	  op	  
zijn/haar	  eigen	  wijze	  doen,	  zoals	  het	  zelf	  
bedenken	  van	  een	  methode	  voor	  het	  uitrekenen	  
van	  sommen.	  

10	   Brede	  of	  juist	  
specifieke	  interesse	  /	  
hoge	  motivatie	  /	  veel	  
energie	  

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

11	   Creatief/origineel	   In	  de	  opdrachten	  laten	  (hoog)begaafde	  leerlingen	  
vaak	  zien	  dat	  zij	  originele	  en	  creatieve	  ideeën	  
en/of	  oplossingen	  hebben.	  Zij	  maken	  
onverwachte	  zijsprongen	  en	  hebben	  grote	  
verbeeldingskracht.	  

12	   Perfectionistisch	   (Hoog)begaafde	  leerlingen	  zijn	  perfectionistisch	  
aangelegd.	  Zij	  houden	  niet	  van	  half	  werk.	  

13	   Apart	  gevoel	  voor	  
humor	  

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

14	   Hoge	  mate	  van	  
concentratie	  

(Hoog)begaafde	  leerlingen	  kennen	  een	  hoge	  mate	  
van	  concentratie	  en	  hebben	  daarbij	  een	  langere	  
aandachtsspanne	  dan	  de	  gemiddelde	  leerlingen.	  
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