
Samen werken aan een goed onderw�saanbod
voor hoogbegaafde leerlingen

In dit nieuwe projectjaar gaan we de focus leggen op de versterking van de
basisondersteuning in alle scholen. Professionalisering en uitwisseling in
netwerken z�n belangr�ke middelen die we gaan inzetten. Daarb� zal het
van belang z�n om met elkaar te k�ken naar criteria die passen b� het goed
vorm en inhoud geven aan de basisondersteuning. We weten dat er veel
behoefte is b� leerkrachten en docenten om kennis en vaardigheden te
vergroten in het omgaan met hoogbegaafde leerlingen. In deze 1e
nieuwsbrief van dit projectjaar informeren we over de doelstellingen 22-23
en de nulmeting criteria basisondersteuning, daarnaast delen we de eerste
opzet van de professionaliseringskalender voor 2023 en informatie omtrent
het opstarten van de klankbordgroep ouders en leerlingen.
  
We gaan ervan uit dat we dit jaar weer een goede impuls geven aan het
onderw�s voor hoogbegaafde leerlingen in de regio en dat we
samenwerken om een goed onderw�saanbod te ontwikkelen.  
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Save the date: conferentie Onderwijs
aan hoogbegaafde leerlingen

Leerkrachten PO
Docenten VO
HB-specialisten

Voor wie?

Een middag met inspirerende sprekers en verschillende workshops.
Met experts uit de regio.

DOELSTELLINGEN 22-23

NOVEMBER 2022 NUMMER 05

5 april 2023
13.00 - 17.00 uur

KLANKBORDGROEP
OUDERS EN LEERLINGEN

Inloop 12:30
Centrale locatie volgt nog



Nulmeting – criteria
basisondersteuning 
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Doelstelling 22-23: versterking van de
basisondersteuning  
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De basisondersteuning is passend binnen de eigen
schoolcultuur, het onderw�sconcept en de structuur
van de school;
Ouders en leerlingen z�n alt�d betrokken b� de
geboden basisondersteuning. 

Als we met elkaar vinden dat we de basisondersteuning in
de scholen zouden moeten versterken, is het van belang
dat we nagaan wat belangr�ke criteria z�n. Wat zien we
terug in het onderw�s, binnen de basisondersteuning, als
het gaat om het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen?
Aspecten als signaleren, het omgaan met compacten en
verr�ken en gesprekken voeren met ouders z�n
b�voorbeeld onderwerpen die terug zouden moeten
komen. Iedere school binnen het SWV beschr�ft in het
School Ondersteunings Profiel (SOP) welke
basisondersteuning ze bieden. Hierover z�n er binnen het
Samenwerkingsverband gezamenl�ke afspraken gemaakt,
zoals:

Voor alle betrokkenen b� leerlingen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte is het van groot belang om
duidel�kheid te hebben over de afspraken die binnen het
samenwerkingsverband z�n gemaakt.

Meer focus aanbrengen in het
project

We gaan ons richten op het
versterken van de
basisondersteuning in de
scholen met betrekking tot
hoogbegaafde leerlingen. 

01
Meer kennis aanbrengen in
schoolteams

B�voorbeeld als het gaat om
vroegsignalering van HB-leerlingen,
het bieden van een specifiek
onderw�saanbod en het omgaan met
onderpresteren. Met een behoefte-
peiling onder leerkrachten is naar
voren gekomen dat hier veel behoefte
aan is. 

02
Opstarten lerende netwerken

Kennisontwikkeling bestaat niet alleen
uit ‘kennisoverdracht’ maar ook uit het
opzetten van lerende lokale netwerken
waarin professionals (HB-experts) met
elkaar kunnen sparren en uitwisselen.
Deze lerende netwerken zullen we van
af januari 2023 gaan opstarten. 

03

In het schooljaar 22/23 gaan we ons richten op op drie doelen:

Daarvoor is nodig dat de beschr�ving van de
basisondersteuning, bestaande uit een deel dat de
scholen op eigen kracht moeten leveren en het deel dat de
school met behulp van de pool van het eigen deskundigen
netwerk levert, zo concreet mogel�k moet z�n. Concrete
beschr�ving hiervan maakt helder voor schoolbesturen
voor welke ondersteuning z� zelf verantwoordel�k z�n, al
dan niet met inschakeling van expertise van buiten de
school (binnen het eigen bestuur).
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Om de versterking van de basisondersteuning goed te kunnen
realiseren kunnen schoolteams / leerkrachten / docenten gebruik
maken voor een professionaliseringsaanbod op verschillende
niveaus. Schoolteams kunnen b�voorbeeld ondersteuning vragen
b� een teamgerichte scholing of visie b�eenkomst,
leerkrachten/docenten kunnen individueel inschr�ven op
verschillende workshops die dit jaar aangeboden worden. Naast
losse b�eenkomsten organiseren we in april een conferentie met
inspirerende sprekers en workshops.  

Verder willen we de HB-experts aan elkaar koppelen in lerende,
regionale netwerken. Hierin kunnen ze van elkaar leren, goede
prakt�ken uitwisselen en mogel�k op casusniveau elkaar
ondersteunen. We zullen 4 netwerken gaan vormen. De
professionaliseringskalender voor het kalenderjaar 2023 wordt
medio december gepubliceerd met de gelegenheid om in te
schr�ven.  
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Professionaliseringskalender

het doel van de begeleiding van HB-leerlingen is
bekend b� ouders en leerkrachten;  

er is een beleid t.b.v. het signaleren: er is een
signaleringsprotocol;  

er z�n duidel�ke afspraken wanneer er sprake kan z�n
van versnellen;  

Belangr�ke bouwstenen voor de basisondersteuning
op schoolniveau z�n:

er is een protocol dat beschr�ft hoe de leerstof verkort
(compact) kan worden aangeboden;  

er is een coördinator (hoog)begaafdheid op school of
deze kan geraadpleegd worden;  

aan ouders, leerkrachten en leerlingen wordt feedback
gevraagd over het begaafdenbeleid op school;  

de aandacht voor HB-leerlingen op school wordt
structureel geëvalueerd;  

het team bl�ft met een kritische blik k�ken naar de
w�ze waarop ze signaleren en diagnosticeren. 



Hoge intelligentie IQ 130 +
Hoog niveau taakgerichtheid en
structureringsvermogen
Hoog niveau van creativiteit 

Doelgroep Aantal leerlingen HB
Landel�k Onderw�sonderzoek:
2,5% van alle leerlingen, op basis
van doelgroep-kenmerken, is
hoogbegaafd. Gemiddeld zitten er
2 hoogbegaafde leerlingen in een
groep/klas van 30.

totaal aantal leerlingen
20568

2.5% HB leerlingen
514

Aantal leerlingen
primair onderwijs 
Noord-Limburg

totaal aantal leerlingen
11622

2.5% HB leerlingen 
290

Aantal leerlingen
voortgezet
onderwijs Noord-
Limburg
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Overzicht onderzoek - Kengetallen

2,5%
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Behoefte leraren 
professionalisering 
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Bron: inventarisatie projectgroep HB 

We hebben verschillende kengetallen uit een landel�k onderzoek vertaald naar het samenwerkingsverbanden PO en
VO Noord-Limburg. De resultaten z�n hieronder weergegeven. 

Bronnen:
Nationaal Regieorgaan Onderw�sonderzoek (NRO), inventarisatie projectgroep HB en jaarverslagen SWV-en PO/VO

Hoger zelfbeeld
Veel verschillende leerlingen
Sociaal geaccepteerd
Niet begrepen - onderpresteren

Motivatie en groei in zelfbewustz�n en zelfacceptatie
Veilige plek om zich zelf te kunnen z�n
Cognitief uitdagend - met peers samenwerken
Gevoel van competitie

Hoogbegaafde leerlingen kunnen zich zowel in een
heterogene als homogene klas prettig voelen.

Heterogeen: 

Homogeen:

Nederlands en rekenen 1 standaard deviatie lager
dan verwacht op basis van IQ. 
Taal: 20% en rekenen 16% lager. 

Onderpresteren is waarneembaar vanaf groep 2
BAO. 
Onderpresteren neemt toe in hogere groepen en in
het voortgezet onderw�s 

Onderzoek: 

Schattingen uit verschillende onderzoeken lopen uiteen
van 15-50%, vanuit bredere kenmerken doelgroep.

Hoogbegaafdheid en onderpresteren
Bron: PRIMA-cohort onderzoek

Bron: NRO kennisrotonde / Ton Moo�
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De projectleiding

Peter de Jong
senior adviseur
06 558 309 69
peterdejong@bco-onderw�sadvies.nl

Rob van den Broek
senior adviseur - GZ-psycholoog
06 533 789 33
robvandenbroek@bco-onderw�sadvies.nl

Wij kijken uit naar doorontwikkeling van het project en hopen dat scholen hun onderwijs zo kunnen
vormgeven dat hoogbegaafde leerlingen dat onderwijs ontvangen dat voor hen nodig is. 

Klankbordgroep ouders en leerlingen
De klankbordgroep ouders is inmiddels opgestart en er
heeft een 1e b�eenkomst plaatsgevonden met 13
betrokken ouders. Allen met ervaringen met hun
hoogbegaafde leerlingen. Het doel van de klankbordgroep
is om perspectieven en behoeften van ouders te
verzamelen waar onderw�s rekening mee zou kunnen
houden. Suggesties vanuit ervaringen die ouders hebben
met hun kinderen in de schoolloopbaan van hun kinderen.
Het is duidel�k dat de ‘stem’ en ervaring van de ouder
toegevoegde waarde heeft voor het project en
bewustwording kan stimuleren b� de professionals en
directies in de scholen.  

De klankbordgroep van leerlingen starten we nog voor de
kerstvakantie op. We weten uit de dagel�kse ervaring dat
het belangr�k is we niet alleen praten over hoogbegaafde
leerlingen, maar vooral ook praten mét hoogbegaafde
leerlingen over hun belevingen, ervaringen en wensen in
de onderw�sprakt�k. Op dit moment worden, binnen de
besturen in Noord-Limburg, hoogbegaafde leerlingen de
gelegenheid geboden zich aan te melden voor een
klankbord groep 8 tot 12 jarigen en een klankbordgroep
van 12 tot 18 jarigen. Met beide groepen willen we medio
december voor de eerste keer b� elkaar komen en
ontvangen daarvoor binnenkort een uitnodiging. 


