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Voorwoord 

Het samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen heeft het 

Kohnstamm Instituut gevraagd een onderzoek te doen naar het 

onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen binnen het 

samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband wil op basis van 

wetenschappelijk onderzoek kunnen bepalen welk onderwijsaanbod het meest 

geschikt is voor hoogbegaafde leerlingen met en zonder leer-, gedrags- of 

psychische problemen.  

  

Het onderwijsaanbod kan op uiteenlopende wijzen worden aangepast voor 

hoogbegaafde leerlingen. Zij kunnen aangepast onderwijs binnen de klas 

krijgen, deeltijdonderwijs bij een binnenschoolse of bovenschoolse voorziening 

volgen en/of naar voltijdonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen gaan. In dit 

onderzoek zijn de voor- en nadelen van deze verschillende opties 

geïnventariseerd.  

  

Voor u ligt het rapport met de bevindingen van het onderzoek. Via deze weg 

willen wij – mede namens het samenwerkingsverband – alle schoolbesturen, 

schoolleiders, intern begeleiders en ouders die mee hebben gewerkt aan het 

onderzoek van harte bedanken. Dankzij hun bijdrage hebben wij een beeld 

gekregen van het huidige onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen en 

konden illustraties gegeven worden van specifieke aanpassingen.  
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1 Inleiding 

1.1  Achtergrond van het onderzoek 

In 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Alle scholen zijn aangesloten 

bij een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband (SWV) moet zorgen 

dat er een dekkend aanbod is voor alle leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. Dit geldt voor leerlingen met bijvoorbeeld handicaps, 

psychische problemen of gedragsproblemen, maar ook voor leerlingen die 

hoogbegaafd zijn.  

Het samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen heeft 

gekozen voor het zogenaamde schoolmodel. Dat betekent dat het SWV 

middelen voor basis- en extra ondersteuning beschikbaar stelt aan de 

schoolbesturen voor regulier onderwijs. De schoolbesturen moeten deze 

middelen inzetten om de basis- en extra ondersteuning voor de leerlingen op 

de scholen binnen hun bestuur vorm te geven. Afspraken over hetgeen van de 

schoolbesturen wordt verwacht, bijvoorbeeld ten aanzien van de 

basisondersteuning, zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan 2016-2020. 

Indien de onderwijs(ondersteunings)behoefte van een kind de mogelijkheden 

van het reguliere onderwijs overstijgt kan een leerling bij het SWV aangemeld 

worden voor een Toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Basis- of 

Speciaal Onderwijs. Het bieden van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen 

maakt onderdeel uit van de basisondersteuning. Daarnaast biedt de gemeente 

Amsterdam de mogelijkheid om op basis van de Verordening op Lokaal 

Onderwijsbeleid in Amsterdam een subsidie aan te vragen voor het bieden van 

onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. 

Diverse basisscholen bieden een plusklas aan en binnen AWBR wordt het 

“denklab” voor de hoogbegaafde leerlingen van alle AWBR scholen aangeboden.  
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In Amsterdam en Diemen zijn enkele bovenschoolse 

basisonderwijsvoorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen.  

Acht schoolbesturen (met 94 scholen) werken samen om deeltijdonderwijs te 

geven aan hoogbegaafde leerlingen in de Day a Week School. 

Een van de schoolbesturen – Stichting Amsterdamse Oecumenische 

Scholengroep (AMOS) – biedt de zogenaamde AMOS unIQ klassen aan. Op vier 

locaties van AMOS unIQ wordt voltijdonderwijs voor hoogbegaafde 

basisschoolleerlingen geboden. AMOS is niet in staat deze voorziening uit eigen 

middelen te bekostigen en zou graag zien dat dit een onderwijsvoorziening is, 

dat vanuit het SWV wordt aangeboden en (extra) bekostigd. 

Naast AMOS biedt de openbare Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) 

voltijdonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen aan in twee klassen op één 

school.  

 

Het samenwerkingsverband bezint zich op de vraag wat het aanbod voor 

hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam en Diemen zou moeten zijn en of er 

behoefte is aan voltijds voorzieningen voor (een deel van) deze leerlingen.  

 

De verwachting van het samenwerkingsverband is dat er verschillen bestaan in 

ondersteuningsbehoeften tussen leerlingen met hoogbegaafdheid: 

- leerlingen die aan basisondersteuning op de reguliere basisschool 

voldoende hebben; 

- leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op de reguliere 

basisschool, al dan niet in een plusklas op de eigen school; 

- leerlingen die behoefte hebben aan apart onderwijs buiten de reguliere 

basisschool, voltijd of deeltijd. 

 

Op basis van het aantal hoogbegaafden in Nederland schat het samenwerkings-

verband dat het aantal hoogbegaafde basisschoolleerlingen binnen het 

samenwerkingsverband ongeveer 1300 is. Een deel van deze hoogbegaafde 

leerlingen heeft leer-, gedrags- of psychische problemen, maar om welk deel 

het gaat is onbekend.  

 

Voordat het samenwerkingsverband beslist of een voltijdvoorziening voor 

hoogbegaafde leerlingen een noodzakelijke aanvulling is in het kader van het 

dekkend aanbod voor deze groep leerlingen, wil zij via onderzoek inzicht 

krijgen in wat ‘bewezen effectieve’ interventies voor hoogbegaafde leerlingen 
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zijn en in het bestaande aanbod voor hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam 

en Diemen. Langs die weg wil het samenwerkingsverband antwoord krijgen op 

de vragen wat voor soort voorzieningen mogelijk en wenselijk zijn en of het 

huidige aanbod in Amsterdam en Diemen voor hoogbegaafde leerlingen 

dekkend is. Daarnaast wil het samenwerkingsverband inzicht in de mate van 

tevredenheid van ouders van hoogbegaafde leerlingen over het huidige aanbod 

dat hun kind krijgt. Het samenwerkingsverband ontvangt af en toe signalen 

van ouders, die hierover ontevreden zijn en aangeven zich onvoldoende 

gehoord te voelen.  

Aan het Kohnstamm Instituut is gevraagd hier onderzoek naar te doen. 

 

Vraagstelling 

Voor het onderzoek zijn de volgende zes onderzoeksvragen opgesteld: 

1. Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen? NB: 

Uiteraard is er niet zoiets als dé ondersteuningsbehoefte van de 

hoogbegaafde leerling. Elke leerling is anders en vraagt een andere 

benadering. Met deze onderzoeksvraag wordt beoogd er achter te komen 

op welke gebieden en in welke mate hoogbegaafde leerlingen behoefte 

hebben aan extra ondersteuning.  

2. Voor welk percentage hoogbegaafde leerlingen geldt dat zij leer-, gedrags- 

of psychische problemen hebben? 

3. Wat zijn bewezen effectieve interventies bij hoogbegaafdheid? 

4. Op welke wijze draagt het onderwijs in Amsterdam en Diemen er 

momenteel zorg voor dat er voldoende bewezen effectieve interventies 

voor hoogbegaafde leerlingen ingezet (kunnen) worden? 

5. In welke mate zijn ouders van hoogbegaafde leerlingen tevreden over het 

aanbod dat hun kind krijgt? 

6. Is er een ‘match’ tussen de ondersteuningsbehoeften van de hoogbegaafde 

leerlingen in Amsterdam en Diemen en het (bewezen effectieve) aanbod 

dat momenteel beschikbaar is? 

1.2  Doelgroepen van het onderzoek 

Dit onderzoek richt zich op alle vormen van primair onderwijs. Niet alleen 

reguliere scholen, maar ook scholen voor speciaal onderwijs en speciaal 

basisonderwijs kunnen te maken krijgen met hoogbegaafde leerlingen.  
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In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen leerlingen op verschillende 

onderwijssettings: 

- Reguliere setting � de leerling zit in een klas met leerlingen met en 

zonder hoogbegaafdheid op het regulier of speciaal (basis)onderwijs. In de 

rest van het rapport wordt in dit geval gesproken over ‘reguliere klassen’ 

of een ‘reguliere setting’ (in sommige gevallen is onderscheid gemaakt 

tussen regulier en speciaal (basis)onderwijs).  

- Deeltijdvoorziening � leerlingen volgen onderwijs in een reguliere setting 

en in een binnen- of bovenschoolse voorziening voor hoogbegaafde 

leerlingen. 

- Voltijdvoorziening � leerlingen volgen al het onderwijs in een 

voltijdvoorziening. 

 

In dit onderzoek is niet alleen gefocust op leerlingen met een officiële diagnose 

hoogbegaafdheid, maar ook op leerlingen waarvan het vermoeden bestaat dat 

zij hoogbegaafd zijn. Wanneer in dit rapport wordt gesproken over 

‘hoogbegaafde leerlingen’, kan ook ‘vermoedelijk hoogbegaafde leerlingen’ 

gelezen worden.1 Dit geldt ook voor leerlingen met leer-, gedrags- of psychische 

problemen. Wanneer hierover gesproken wordt, kan ook ‘leerlingen met 

vermoedelijk leer-, gedrags- of psychische problemen’ gelezen worden. 

 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is het oordeel van diverse 

betrokkenen nodig. Schoolbestuurders kennen het beleid van de verschillende 

scholen binnen hun bestuur, waardoor zij een goede bron zijn voor informatie 

over het aanbod dat voor hoogbegaafde leerlingen op hun scholen bestaat. 

Directeuren van scholen die een vol- of deeltijdvoorziening voor 

hoogbegaafden bieden, kunnen inzicht geven in dat type aanbod. Intern 

begeleiders kennen het beleid op hun school vaak beter dan de 

schoolbestuurders en zitten dicht op de uitvoering binnen de scholen. De mate 

van tevredenheid van ouders over het onderwijsaanbod kan alleen worden 

bepaald door ouders zelf te bevragen. Daarnaast is landelijke data 

geanalyseerd om het aantal hoogbegaafde leerlingen in kaart te brengen. 

                                                      

 
1 In hoofdstuk 2 (een verkenning van de literatuur) wordt de exacte onderzoeksgroep genoemd 

(bijvoorbeeld hoogbegaafd of begaafd). Dit in verband met de context waarin deze studies zijn 

uitgevoerd. 
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1.3  Leeswijzer 

In dit onderzoeksrapport wordt in hoofdstuk 2 eerst ingegaan op wat er 

bekend is over de ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen (met 

en zonder leer-, gedrags- of psychische problemen) en wat effectieve 

interventies voor deze leerlingen zijn. Bovendien wordt de definitie van 

hoogbegaafdheid hier besproken. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet 

beschreven. Achtereenvolgens komen de operationalisering van 

hoogbegaafdheid en de instrumentontwikkeling, de dataverzameling en 

respons en de data-analyse ter sprake. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van het 

onderzoek. In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 5) zijn een samenvatting van 

het onderzoek en de conclusies van het onderzoek weergegeven. 
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2 Een verkenning van de literatuur 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de volgende vragen:  

- Wat is de definitie van hoogbegaafdheid? (paragraaf 2.1)  

- Wat is bekend over de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde 

leerlingen? (paragraaf 2.2) 

- Wat is bekend over effectieve onderwijsaanpassingen voor 

hoogbegaafde leerlingen? (paragraaf 2.3) 

 

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is een literatuuronderzoek 

uitgevoerd. Voor het identificeren van relevante publicaties zijn de volgende 

zoekstrategieën toegepast: 1) een systematische zoektocht in elektronische 

databases en Google Scholar, 2) een handmatige zoektocht op de website van 

het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (CBO), 3) een handmatige zoektocht 

in referentielijsten van geselecteerde publicaties en eerder verschenen reviews.  

2.1  Hoogbegaafdheid in de literatuur en in de praktijk 

De visie van een school op hoogbegaafdheid heeft invloed op de manier 

waarop er in de school met hoogbegaafde leerlingen wordt omgaan en hoe de 

school het aanbod voor deze leerlingen vormgeeft. Voor het formuleren van die 

visie is een definitie van hoogbegaafdheid nodig. 

Daarnaast is een definitie nodig om daadwerkelijk te kunnen bepalen welke 

leerlingen gebruik kunnen maken van welk aanbod voor hoogbegaafde 

leerlingen. Als scholen voor een bepaalde aanpak of onderwijsvoorziening voor 

hoogbegaafde leerlingen kiezen, is een identificatieprocedure nodig om de 

leerlingen te selecteren die voor dit aanbod in aanmerking komen.  
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Hoogbegaafdheid wordt snel geassocieerd met de prestaties van leerlingen en 

een hoge intelligentie: ‘Deze leerlingen halen hoge scores op toetsen’, of ‘ze 

hebben een hoge IQ-score’. In de wetenschappelijke literatuur blijkt het begrip 

hoogbegaafdheid echter breder te worden opgevat dan alleen de intelligentie 

en prestaties van leerlingen. Er zijn verschillende theorieën en modellen met 

betrekking tot hoogbegaafdheid. Hieronder bespreken we eerst de meest 

gebruikte theorieën en modellen. Daarna beschrijven we onderzoek naar de 

definities van hoogbegaafdheid in het Nederlandse basisonderwijs. Hierbij 

gaan we tevens in op het aantal hoogbegaafde leerlingen en de gebruikte 

identificatieprocedures.  

 

Theorieën en modellen over hoogbegaafdheid 

Renzulli (1986) ontwikkelde het triadisch of drie ringen model, waarin hij  

hoogbegaafdheid omschrijft als een interactie tussen drie 

persoonlijkheidsfactoren, namelijk bovengemiddelde vaardigheden, creativiteit 

en taakgerichtheid. Mönks (1992) heeft dit model uitgebreid door 

omgevingsfactoren toe te voegen die invloed hebben op deze drie 

persoonlijkheidsfactoren. In dit meerfactoren-model is de invloed van het 

gezin, vrienden en school opgenomen. Volgens Mönks kan alleen bij een 

positief samenspel tussen de persoonlijkheids- en omgevingsfactoren het 

potentieel bij een leerling gerealiseerd worden. Zie Figuur 2.1 voor een 

weergave van dit model. 
 
Figuur 2.1  Meerfactorenmodel van Mönks2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
2 Overgenomen uit “Meerfactorenmodel” van SLO Nationaal Expertisecentrum voor 

Leerplanontwikkeling, Z.D.,  (https://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/theorie-

modellen/monks). Copyright 2017, SLO Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling. 
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Gardner (1983) gaat in zijn theorie van Meervoudige Intelligenties uit van niet 

één, maar meerdere intelligenties die ontwikkelbaar zijn. Zijn theorie was 

vernieuwend en beïnvloedde latere modellen van hoogbegaafdheid. Gardner 

onderscheidt de volgende acht intelligenties die onafhankelijk van elkaar in 

een persoon aanwezig kunnen zijn: linguïstische, logisch-wiskundige, 

ruimtelijke, muzikale, lichamelijk-kinesthetische, interpersoonlijke, 

intrapersoonlijke en naturalistische intelligentie.  

Gagné (1995) beschrijft hoogbegaafdheid in zijn Differentiatiemodel van 

Begaafdheid en Talent. Hoogbegaafden zijn volgens hem personen die behoren 

tot de top 10 procent van leeftijdsgenoten binnen een bepaald domein. Gagné 

maakt daarbij een onderscheid tussen begaafdheden en talenten. 

Begaafdheden beschrijft hij als natuurlijke, ongeoefende vaardigheden. 

Talenten zijn vaardigheden die ontwikkeld zijn door oefening en leren. 

Omgevings- en persoonlijkheidsfactoren beïnvloeden dit leerproces. Gagné 

onderscheidt, beïnvloed door Gardner, verschillende begaafdheden en talenten. 

Zie hieronder in Figuur 2.2 een afbeelding van het model, met links in het 

model de begaafdheden en rechts de talenten.  

  
Figuur 2.2  Differentiated Model of Giftedness and Talent van Gagné3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

 
3 Overgenomen uit: “Differentiated Model of Giftedness and Talent” van SLO Nationaal 

Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling, Z.D. 

(https://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/theorie-modellen/gagne). Copyright 2017, SLO 

Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling. 
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Heller (2004) ontwikkelde een model dat veel overeenkomsten heeft met het 

model van Gagné. Zie hieronder een weergave van zijn model (Figuur 2.3).  

Volgens Heller kan hoogbegaafdheid zich uiten in één of meerdere 

prestatiedomeinen als gevolg van een samenspel van begaafdheidsfactoren 

(zoals intellectuele vermogens, creativiteit, sociale competentie, muzikale 

begaafdheid en psychomotoriek),  omgevingsfactoren (gezinsklimaat, 

groepsklimaat en kritische levensgebeurtenissen) en niet-cognitieve 

persoonlijkheidsfactoren (omgang met stress, prestatiemotivatie, werk-

/leerstrategieën, angst en locus of control).  

 

Figuur 2.3  Munich Model of Giftedness van Heller4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sternberg (1996) definieert intelligentie als de mogelijkheid om succes te 

behalen in termen van persoonlijke standaarden binnen een specifieke 

sociale/culturele context. Hij spreekt hierbij over succesvolle intelligentie.      

Er bestaan volgens hem drie typen intelligenties: analytische vermogens, 

                                                      

 
4 Overgenomen uit: “Heller” van SLO Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling, Z.D. 

(https://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/theorie-modellen/heller). Copyright 2017, SLO 

Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling. 
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creatieve vermogens en praktische vermogens. Om succesvol intelligent te zijn, 

moet een individu over al deze vermogens beschikken.  

 

Hoogeveen, van Hell, Mooij en Verhoeven (2004) beschouwen hoogbegaafdheid 

op basis van de verschillende modellen die in de literatuur worden beschreven 

als een multidimensionaal en dynamisch concept. Ze concluderen het volgende 

over het definitievraagstuk: “Geconcludeerd kan worden dat het een illusie is te 

denken dat er gebruik kan worden gemaakt van een definitie van 

hoogbegaafdheid, waarin iedereen zich kan vinden" (Hoogeveen e.a., 2004, 

p.11).  Duidelijk is wel dat hoogbegaafdheid over meer gaat dan alleen de 

intelligentie van een leerling. In de eerdere modellen wordt creativiteit 

meegenomen als component van begaafdheid, in latere modellen wordt 

creativiteit echter als uiting van begaafdheid beschouwd. De opvatting dat 

begaafdheid niet verwijst naar één intelligentie, maar zich uit in één of 

meerdere vermogens, is in alle latere modellen opgenomen. Naast een 

beschrijvende component, nemen de meeste latere modellen ook verklarende 

factoren op die hoogbegaafd gedrag beïnvloeden, zoals persoonlijkheids- en 

omgevingsfactoren. 

 

Definities op scholen 

Doolaard en Oudbier (2010) hebben in een onderzoek de stand van zaken wat 

betreft het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde basisschoolleerlingen in 

kaart gebracht5. Twee derde van de deelnemende scholen geeft aan geen 

duidelijke definitie van hoogbegaafdheid te hanteren. De scholen die de 

definitie wel omschreven hebben, gebruiken begrippen als  ‘uitzonderlijke 

prestaties’, ‘hoog intellectueel’, ‘hoge intelligentie’, ‘CITO A-scores’, 

‘creativiteit’, ‘een IQ hoger dan 130’, ‘ontwikkelingsvoorsprong’, ‘diagnose van 

een externe deskundige’ en ‘meer kunnen’ in de formulering. Deze begrippen 

worden meestal gecombineerd in de definitiebeschrijving, bijvoorbeeld: een 

hoge intelligentie, een hoge mate van creativiteit en doorzettingsvermogen.  

 

                                                      

 
5 Ruim 450 basisscholen in Nederland hebben een digitale vragenlijst ingevuld (Doolaard & Oudbier, 

2007). Er is een gestratificeerde steekproef getrokken, die zodanig was samengesteld dat zowel 

scholen waarvan kon worden verwacht dat op hoogbegaafden gerichte arrangementen worden 

aangeboden, als ‘gemiddelde’ basisscholen in voldoende mate aanwezig zouden zijn. De steekproef is 

representatief voor schoolgrootte, denominatie en verdeling over het land. Scholen met veel 

ongewogen leerlingen zijn echter iets oververtegenwoordigd. 
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Aantallen  

Ongeveer 2,3% van de leerlingpopulatie in Nederland is naar schatting 

hoogbegaafd wanneer dit alleen gebaseerd wordt op een intelligentiescore. Dit 

percentage komt voor uit de normaalverdeling van intelligentie (zie Figuur 2.4). 

Een IQ-score tussen de 120 en 130 duidt op intellectuele begaafdheid (7,6% van 

de leerlingen), een IQ-score tussen de 130 en 145 op hoogbegaafd (2,3% van de 

leerlingen) en een IQ boven de 145 op zeer begaafd (0,1% van de leerlingen) 

(Ministerie van OCW, 2008).  

 
Figuur 2.4  Normaalverdeling Intelligentiequotiënt6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het onderzoek van Doolaard en Oudbier (2010) (zie paragraaf 1.2) blijkt dat 

bijna alle deelnemende scholen (91,5%) aangeven (hoog)begaafde leerlingen te 

hebben. Bijna 9% van de scholen geeft aan geen (hoog)begaafde leerlingen op 

school te hebben. Gemiddeld gezien rekenen de scholen zes procent van de 

leerlingen tot de groep (hoog)begaafde leerlingen. Gespecificeerd naar bouw 

geven zij het volgende aan: er zitten gemiddeld vier (hoog)begaafde leerlingen 

in groep 1/2, zes in groep 3/4/5 en zes in groep 6/7/8. Gemiddeld zitten er 

dus ongeveer twee (hoog)begaafde leerlingen per leerjaar. Dit aantal is meer 

dan het verwachte aantal leerlingen op basis van een intelligentiescore van 130 

of hoger. Waarschijnlijk hebben de deelnemende basisscholen niet alleen de 

leerlingen meegeteld die op basis van een IQ-score (hoog)begaafd zijn, maar 

ook een deel van de begaafde leerlingen. Van de gemiddeld 16 (hoog)begaafde 

                                                      

 
6 Overgenomen uit: “Stimuleren excellentie basisonderwijs” door Ministerie van OCW, 2008 (p2.) 

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2008/09/03/stimuleren-excellentie-

basisonderwijs).  
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leerlingen op een school heeft ongeveer 20% een officiële diagnose. Bij 

ongeveer 80% gaat het om een vermoeden van hoogbegaafdheid. 

Driessen, Mooi en Doesborgh (2007) hebben de stabiliteit van het aantal 

(hoog)begaafde basisschoolleerlingen in de periode 1996-2004 onderzocht aan 

de hand van gegevens van het PRIMA-cohortonderzoek. Dit is een landelijk, 

grootschalig onderzoek bij ongeveer 600 basisscholen en 60.000 leerlingen in  

de groepen 2, 4, 6 en 8. Op basis van intelligentiescores en reken- en 

taalprestaties werden de leerlingen ingedeeld in vier begaafdheidscategorieën: 

hoogbegaafden (2.5%), begaafden (7.5%), bovengemiddelden (15%), en 

(onder)gemiddelden (75%).  Er is vervolgens nagegaan of het aantal leerlingen 

met eenzelfde scorebereik tussen 1996 en 2004 is gestegen, gedaald of gelijk is 

gebleven. De omvang van de groepen begaafden bleek stabiel te zijn over de 

jaren heen. Er werd wel een trend gevonden: het aantal hoogbegaafde 

leerlingen is in de hogere groepen over de jaren heen relatief steeds kleiner 

dan in de lagere groepen (wanneer gekeken wordt naar intelligentiescores en 

taalscores).  

 

Identificatie van hoogbegaafde leerlingen 

In het onderzoek van Doolaard en Oudbier (2010) (zie paragraaf 2.1) is in kaart 

gebracht hoe basisscholen de vermoedelijk (hoog)begaafde leerlingen 

signaleren. In Tabel 2.1 is per bouw weergegeven welke bronnen scholen 

hiervoor gebruiken. De belangrijkste bronnen voor de signalering zijn de 

toetsen uit het leerlingvolgsysteem, de algemene indruk van de leerkracht en 

observaties. Dit geldt voor alle bouwen. Voor nader onderzoek naar 

hoogbegaafdheid (de onderzoekers noemen dit ‘diagnosticeren’) zijn een 

gesprek met de ouders en observaties belangrijke bronnen. Individueel 

doortoetsen en een gesprek met de leerling zijn bronnen die vaker worden 

gebruikt naarmate de leerling in een hogere groep zit. Een relatief klein 

percentage leerlingen wordt via een (extern) psychodiagnostisch onderzoek 

getest op hoogbegaafdheid. De scholen geven aan relatief weinig (iets meer dan 

30%) gebruik te maken van een vast protocol voor het signaleren van 

hoogbegaafdheid.  
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Tabel 2.1  Bronnen voor signalering en diagnostisering7 

 

 

Ook Hoogeveen en collega’s (2004) hebben gekeken hoe hoogbegaafde 

leerlingen geïdentificeerd worden. Uit een survey van de (internationale) 

literatuur (tussen 1994-2004) kwam naar voren dat de volgende aspecten, al 

dan niet in combinatie met elkaar, onderzocht/bekeken worden om 

hoogbegaafde leerlingen te identificeren (Hoogeveen, e.a., 2004, p 12.): 

- Intelligentie; 

- Prestaties van een leerling, algemeen of vakspecifiek; 

- Motivatie; 

- Nominatie door leerkrachten of ouders; 

- Vaardigheden; 

- Gedragskenmerken; 

- Portfolio evaluatie. 

 

 

 

 

                                                      

 
7 Overgenomen uit Onderwijsaanbod aan (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs (p.21), door 

Doolaard, S. en Oudbier, M. 2010, Groningen: GION. 
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Samenvatting  

 

Hoogbegaafdheid in de literatuur  

Hoogbegaafdheid wordt op verschillende manieren gedefinieerd in de 

literatuur. Een eenduidige definitie is er niet: “Geconcludeerd kan worden dat 

het een illusie is te denken dat er gebruik kan worden gemaakt van een 

definitie van hoogbegaafdheid, waarin iedereen zich kan vinden" (Hoogeveen, 

Van Hell & Verhoeven, 2004). Er bestaan meerdere modellen over 

hoogbegaafdheid en op basis van de modellen kan geconcludeerd worden dat 

hoogbegaafdheid een multidimensionaal en dynamisch concept is (Hoogeveen 

e.a., 2004, p.11). Multidimensionaal omdat hoogbegaafdheid over meer gaat 

dan alleen de intelligentie, dynamisch omdat hoogbegaafd gedrag beïnvloed 

wordt door persoonlijkheids- en omgevingsfactoren.  

 

Hoogbegaafdheid in de praktijk 

Hoogbegaafdheid wordt op basisscholen in Nederland op verschillende 

manieren omschreven (Doolaard & Oudbier, 2010). Vaak worden er meerdere 

begrippen gebruikt, zoals  een  leerling met een ‘hoge intelligentie’, ‘creatief 

vermogen’, en ‘doorzettingsvermogen’. Gemiddeld geven scholen aan twee 

(hoog)begaafde leerlingen per leerjaar te hebben. Twintig procent van deze 

leerlingen heeft een officiële diagnose. Het aantal hoogbegaafde leerlingen is 

over de tijd stabiel gebleven (Driessen, Mooi e& Doesborgh, 2007) 

 

Voor de identificatie van (hoog)begaafde leerlingen worden verschillende 

bronnen gebruikt (Doolaard & Oudbier, 2010). De belangrijkste bronnen voor 

de signalering zijn de toetsen uit het leerlingvolgsysteem, de algemene indruk 

van de leerkracht en observaties.  

2.2  Ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen 

Er is steeds meer aandacht voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Zo 

zijn er steeds meer speciale voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen, 

bijvoorbeeld in de vorm van (deeltijd) bovenschoolse en binnenschoolse 

plusklassen en voltijdonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Recent is er in 

de regio Tilburg een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot 

hoogbegaafde leerlingen opgezet (POINT 013). Hier wordt in de vorm van een 

professionele leergemeenschap onder andere gewerkt aan passende 
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begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen. Via die passende begeleiding 

(bijvoorbeeld in de vorm van speciale voorzieningen) probeert men te voldoen 

aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.  

In deze paragraaf staat de vraag centraal staat welke ondersteuningsbehoeften 

(hoog)begaafde leerlingen hebben. Hierbij gaan we tevens op de volgende 

vragen in:  

- Zijn er typen hoogbegaafde leerlingen met verschillende 

ondersteuningsbehoeften te onderscheiden?   

- Welke onderwijsaanpassingen bieden scholen aan welke hoogbegaafde 

leerlingen?  

- Hoe bepalen scholen welke leerlingen voor welke onderwijsaanpassing 

in aanmerking komen?  

 

Er is tijdens de literatuurverkenning geen onderzoek gevonden dat direct 

antwoord geeft op de vraag welke ondersteuningsbehoeften hoogbegaafde 

leerlingen hebben. Er zijn echter verschillende aanknopingspunten te vinden in 

onderzoek naar hoogbegaafde leerlingen dat vanuit verschillende 

perspectieven is gedaan, zoals neuropsychologisch onderzoek naar het leren 

van hoogbegaafde leerlingen, onderwijsonderzoek naar de invloed van 

verschillende factoren op prestaties/motivatie van hoogbegaafde leerlingen, en 

onderzoek naar de relatie tussen hoogbegaafdheid en problemen als 

onderpresteren. Om deze literatuur in haar totaliteit systematisch in kaart te 

brengen, is een op zichzelf staande studie nodig. Hieronder wordt daarom 

alleen een beschrijving gegeven op basis van de eerder besproken theorieën 

over hoogbegaafdheid en de bestudeerde reviews.  

 

Een heterogene groep 

De theorieën over hoogbegaafdheid (zie paragraaf 2.1) geven 

aanknopingspunten voor de ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde 

leerlingen en voor de wijze waarop het onderwijs aangepast zou moeten 

worden voor hoogbegaafde leerlingen. De theorieën van Gagné, Renzulli en 

Mönks geven het belang aan van de rol van de omgeving bij het tot uiting 

komen van hoogbegaafdheid. Sternberg en Gardner benadrukken het belang 

van focussen op de verschillende capaciteiten van hoogbegaafde leerlingen 

(meerdere intelligenties). De theorie van Heller geeft aanknopingspunten voor 

het belang van het aansluiten bij niet-cognitieve persoonlijkheidsfactoren 

(onder andere faalangst en motivatie) die invloed uitoefenen op de prestaties 
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van hoogbegaafde leerlingen. De theorieën geven hiermee aan dat 

omgevingsfactoren, persoonlijkheidsfactoren en de cognitieve capaciteiten van 

hoogbegaafde leerlingen beïnvloeden welke ondersteuningsbehoeften deze 

leerlingen hebben. Dat betekent dat hoogbegaafde leerlingen een heterogene 

groep vormen met verschillende ondersteuningsbehoeften. Onderzoek 

bevestigt dit: uit het onderzoek van Hoogeveen e.a. (2004) blijkt bijvoorbeeld 

dat er niet één onderwijsaanpassing is die het meest effectief is, zie ook 

paragraaf 2.3.  

 

Hoogbegaafde leerlingen met gedrags-, psychische of leerproblemen 

Hoogbegaafdheid wordt vaak genoemd als een risicofactor voor het 

ontwikkelen van bepaalde problemen. De meest voorkomende problemen bij 

hoogbegaafde leerlingen zijn onderpresteren, verveling, perfectionisme 

(inclusief faalangst), onzekerheid, hyperactiviteit en psychosociale problemen 

zoals gepest worden op school, eenzaamheid, overgevoeligheid en een zwakke 

sociaal-emotionele ontwikkeling (Van Zanten, 1999). Of hoogbegaafde 

leerlingen meer dan andere leerlingen het risico lopen op dergelijke problemen 

is echter maar beperkt onderzocht (Mooij, 2007). Daaruit komt geen eenduidig 

antwoord. Uit onderzoek van Guldemond, Bosker, Kuyper en Van der Werf 

(2007) kwam naar voren dat (hoog)begaafde leerlingen in het voorgezet 

onderwijs niet vaker problemen ervaren dan gemiddeld en bovengemiddeld 

intelligente leerlingen. Ander onderzoek - in het basisonderwijs - vindt echter 

dat hoogbegaafde leerlingen vaker onderpresteren dan leerlingen met een 

gemiddeld of laag IQ (Mulder, Roeleveld & Vierke, 2007). Uit studies naar 

onderpresteren bij hoogbegaafden komen verschillende onderliggende factoren 

naar voren: de (school)omgeving van de leerling en persoonlijke en 

familiefactoren (Onderwijsraad, 2007). Dit geeft aan dat ook de groep 

onderpresterende hoogbegaafde leerlingen een heterogene groep leerlingen is 

met verschillende ondersteuningsbehoeften.  

 

Uit een artikel in de NRC in 2016 blijkt dat er vanuit het Centrum voor 

Begaafdheidonderzoek (CBO) geluiden kwamen over een groeiend aantal 

hoogbegaafde leerlingen dat een psychiatrische diagnose krijgt (Wevers, 2016). 

Naar aanleiding van dit bericht is een eerste landelijk onderzoek uitgevoerd 

naar hoogbegaafde leerlingen met psychiatrische en/of psychische problemen 

(Onderwijsconsulenten+, 2015). Ten behoeve van dit onderzoek is een 

vragenlijst uitgezet onder 36 onderwijsconsulenten. Alle onderwijsconsulenten 



20 

 

participeerden. Twee andere onderdelen van het onderzoek waren een 

werkbezoek aan een platform van ouders van hoogbegaafde kinderen die vast 

dreigden te lopen in het onderwijs (voornamelijk primair onderwijs) en 

interviews met medewerkers van het Centrum voor Creatief Leren (CCL). Dit is 

een stichting die gespecialiseerd is in de ondersteuning van jongeren met een 

hoog ontwikkelingspotentieel (hoogbegaafd), die zijn vastgelopen in de 

samenleving.  

 

Uit het onderzoek8 blijkt dat  in de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 bij 

2,5% van de cliënten van de onderwijsconsulenten sprake was van 

problematiek rondom hoogbegaafdheid (20 leerlingen uit het primair 

onderwijs en 40 leerlingen uit het voortgezet onderwijs). In het onderzoek 

komt op basis van verschillende bronnen naar voren dat er sprake is van 

verkeerde diagnoses bij hoogbegaafde leerlingen. Twee derde van de ouders 

geeft aan dat het probleemgedrag van hun kind verdween toen hij/zij in een 

plusklas onderwijs op niveau kreeg aangeboden. Bij een derde van de 

leerlingen bleven de gedragsproblemen bestaan. Deze bestonden vaak uit een 

diagnose ASS, dyslexie of een kloof tussen de performale en verbale 

intelligentie. 

Eén bestuurder van het CLL gaf aan dat bij 92% van de jongeren die door het 

CCL begeleid worden de gestelde psychiatrische diagnose (vaak een stoornis in 

het spectrum van autisme of een depressieve stoornis) niet stand houdt: bij 

bijna alle jongeren die begeleid worden door het CCL duidt het CCL het gedrag 

van de jongeren anders dan de eerdere onderzoekers. De bestuurder geeft aan 

dat de meeste misdiagnoses die bij deze jongeren gesteld zijn, betrekking 

hebben op autisme, Asperger en PDD-NOS, ADD/ADHD en ODD.  

 

De ouders die aan dit onderzoek deelnamen, is gevraagd in hoeverre zij 

passend onderwijs voor hun kinderen ervaren. De ouders geven aan dat er in 

toenemende mate passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen is, maar dat 

dit niet geldt  voor hoogbegaafde kinderen met een psychiatrische diagnose. De 

ouders van deze kinderen gaven aan dat een hoogbegaafde leerling met 

psychiatrische problematiek twee hulpvragen heeft, namelijk met betrekking 

tot het gedrag en tot de hoogbegaafdheid. Nu ligt de focus bij deze leerlingen 

                                                      

 
8 De resultaten van dit onderzoek zijn niet representatief  voor alle hoogbegaafde leerlingen, omdat 

ze afkomstig zijn uit interviews met  een klein aantal specifieke doelgroepen.    
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volgens de ouders op de gedragscomponent. Er is vraag naar een voorziening 

voor leerlingen met dubbele diagnoses.  

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat er meerdere groepen hoogbegaafde 

leerlingen met problemen zijn, waaronder 1) herkende en niet-herkende 

hoogbegaafde leerlingen die daarnaast te maken hebben met psychiatrische 

problematiek, en 2) herkende en niet-herkende hoogbegaafde leerlingen bij wie 

de gedrags- of sociaal-emotionele problemen verband houden met hun 

hoogbegaafdheid. Een empirisch ondersteunde schatting van het percentage 

hoogbegaafde leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen is er op 

dit moment niet, gezien de moeilijkheden rondom het herkennen van deze 

leerlingen.  Het onderzoek roept de vraag op bij hoeveel hoogbegaafde 

leerlingen de (dubbele) psychiatrische diagnose juist gesteld is. Het is van 

belang onderscheid te maken tussen enerzijds hoogbegaafde leerlingen met 

problemen die verband houden met de hoogbegaafdheid, en anderzijds leer-, 

gedrags- of psychische problemen die los van de hoogbegaafdheid bestaan. Dit 

onderscheid heeft immers implicaties voor de begeleiding die een leerling 

nodig heeft. Zoals eerder genoemd, kunnen gedragsproblemen verdwijnen die 

verband houden met de hoogbegaafdheid wanneer een leerling op zijn/haar 

niveau onderwijs krijgt. Ouders van hoogbegaafde kinderen met psychiatrische 

diagnose gaven echter aan dat een tweesporenbeleid op zowel het gedrag en de 

hoogbegaafdheid belangrijk is. 

 

In de praktijk 

In de onderwijspraktijk wordt ingespeeld op de verschillende 

ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen, door middel van de 

verschillende programma’s die aangeboden worden. De Day a Week School (een 

deeltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen) benoemt dat er 

verschillende ‘niveaus’ van aangepast onderwijs zijn vanwege de verschillen in 

de ondersteuningsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen (Day a Week School, 

2017), zie Figuur 2.5. Men geeft aan dat een  deel van de (hoog)begaafde 

leerlingen kan gedijen bij een gedifferentieerd aanbod in de eigen klas. Er zijn 

volgens de Day a Week School echter ook (hoog)begaafde leerlingen voor wie 

het aanbod in de eigen groep niet voldoende tegemoet komt aan hun 

ondersteuningsbehoeften. In dat geval kan er in de school worden gekeken 

naar andere oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van een binnenschoolse 

plusklas. Voor de leerlingen waarvoor dit niveau onvoldoende is, is een 
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bovenschoolse voorziening zoals Day a Week School een optie. Hier krijgen 

hoogbegaafde leerlingen een dag per week onderwijs in een klas met 

ontwikkelingsgelijken. De Day a Week School benoemt vervolgens nog een heel 

kleine restgroep die ook hier nog niet genoeg aan heeft en alleen gebaat is bij 

een aparte voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen.  

 
Figuur 2.5  Niveaus van passend onderwijs aan hoogbegaafden9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals eerder aangegeven, kan op basis van de besproken theorieën (zie 

paragraaf 2.1) en onderzoek (Hoogeveen e.a., 2004) geconcludeerd worden dat 

welke onderwijsaanpassing voor welke hoogbegaafde leerlingen werkt (en 

welke onderwijsbehoefte zij dus hebben), afhankelijk is van verschillende 

factoren, zoals persoonlijkheidsfactoren en omgevingsfactoren. Hieronder 

gaan we in op de vraag hoe scholen bepalen welke leerling voor welke 

onderwijsaanpassing in aanmerking komt. Het onderzoek dat hiernaar gedaan 

is, focust niet op hoogbegaafde leerlingen met leer-, gedrags-, of psychische 

problemen. 

 

                                                      

 
9 Overgenomen van  Day a Week School, z.d. 

http://www.dayaweekschool.nl/inhoudelijk/doelstellingen). Copyright 2014, Day a Week School. 
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Toelatingscriteria  

Doolaard en Oudbier (2010) (zie ook paragraaf 2.1) hebben onderzocht welke 

criteria scholen hanteren voor het bepalen welke (hoog)begaafde leerlingen 

gebruik kunnen maken van welke onderwijsaanpassing en of zij deze criteria 

strikt hanteren of van kind tot kind bekijken wat de beste onderwijsaanpassing 

is. Uit het onderzoek blijkt dat hoe ‘zwaarder’ de onderwijsaanpassing is, hoe 

‘zwaarder’ ook de gestelde criteria. Hieronder is weergegeven hoeveel procent 

van de scholen aangeeft dat er harde criteria zijn voor een bepaalde 

onderwijsaanpassing:  

- Voor het differentiëren in de eigen groep: 13% van de scholen.  

- Voor het overslaan van een klas en de schoolgebonden plusgroep: 27% 

van de scholen. 

- Voor de bovenschoolse plusgroep: 56% van de scholen. 

- Voor een voltijdvoorziening: 60% van de scholen.  

 

Ongeveer 50% van de scholen hanteert geen criteria voor het differentiëren in 

de groep en een groep overslaan. Voor deelname aan de schoolgebonden en 

bovenschoolse plusgroep heeft ongeveer 25% van de scholen geen criteria. 

Voor het voltijdonderwijs ligt het anders: hiervoor hanteren alle scholen 

criteria.  

De belangrijkste criteria die gehanteerd worden, zijn: een IQ-score hoger dan 

130 (of een andere IQ-score), goede resultaten op toetsen uit het 

leerlingvolgsysteem, sociale aspecten, het ontbreken van gedragsproblemen, 

motivatie, interesse en het verzoek van ouders. Wat opvalt, is dat voor het 

voltijdonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen meestal een IQ-norm 

gehanteerd wordt (bij 80% van de scholen), terwijl dit bij de andere 

onderwijsaanpassingen veel minder vaak gebeurt (bij 12% tot 30% van de 

scholen). Bij deze overige onderwijsaanpassingen zijn toetsresultaten, 

motivatie en interesse belangrijke criteria, terwijl deze voor het 

voltijdonderwijs van ondergeschikt belang zijn. Sociale aspecten spelen een 

groot belang bij het overslaan van een groep.  

 

Hoeveel leerlingen  daadwerkelijk gebruik maken van de 

onderwijsaanpassingen, staat in Tabel 2.2 weergegeven. Hierin is het 

gemiddeld aantal leerlingen vermeld dat per bouw gebruik maakt van een 

bepaalde onderwijsaanpassing. Zo zijn er bijvoorbeeld gemiddeld twee 

kinderen op een school die in groep 1/2 een groep overslaan, en zijn er 
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gemiddeld zeven kinderen op een school die in groep 3/4/5 naar een 

schoolgebonden plusgroep gaan. Het valt op dat oudere hoogbegaafde 

leerlingen vaker dan jongere leerlingen ander onderwijs aangeboden krijgen.  

In paragraaf 2.3 gaan we in op de vraag of er een onderwijsaanpassing is die 

het meest effectief is voor (hoog)begaafde leerlingen.  

 
Tabel 2.2  Gemiddeld aantal leerlingen per onderwijsaanpassing in één school10                   

(N= 450 scholen) 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 

 

Ondersteuningsbehoeften  

Er is tijdens de literatuurverkenning geen onderzoek gevonden dat direct 

antwoord geeft op de vraag welke ondersteuningsbehoeften hoogbegaafde 

leerlingen hebben. 

De theorieën geven aan dat omgevingsfactoren, persoonlijkheidsfactoren en de 

cognitieve capaciteiten van hoogbegaafde leerlingen beïnvloeden welke 

ondersteuningsbehoeften deze leerlingen hebben. Dit betekent dat 

hoogbegaafde leerlingen een heterogene groep vormen met verschillende 

ondersteuningsbehoeften. Er is niet één onderwijsaanpassing die het meest 

effectief is. 

 

Hoogbegaafde leerlingen met gedrags-, psychische of leerproblemen 

Er is onderzoek gedaan naar de vraag of hoogbegaafde leerlingen een groter 

risico op bepaalde problemen hebben. Landelijk onderzoek in het 

basisonderwijs toont aan dat hoogbegaafde leerlingen vaker onderpresteren. 

Factoren die hieraan ten grondslag liggen zijn echter per leerling verschillend, 

waardoor er niet een éénduidig antwoord te geven is op de vraag aan welke 

                                                      

 
10 Overgenomen uit Onderwijsaanbod aan (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs (p.25), 

door Doolaard, S. en Oudbier, M. 2010, Groningen: GION. 
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ondersteuning deze leerlingen behoefte hebben. Ook dit wijst erop dat 

hoogbegaafde leerlingen een heterogene groep zijn met verschillende 

ondersteuningsbehoeften.  

 

Een empirisch ondersteunde schatting van het percentage hoogbegaafde 

leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen is er op dit moment 

niet, gezien de moeilijkheden rondom het herkennen van deze leerlingen. 

Er zijn aanwijzingen dat er soms verkeerde diagnoses bij hoogbegaafde 

leerlingen gesteld worden, hier is echter nog weinig onderzoek naar gedaan. 

Wat betreft de ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde kinderen met 

psychiatrische problematiek zijn er geluiden vanuit ouders die aangeven dat 

zij nog geen passend onderwijs ervaren voor deze kinderen. Zij missen 

passend onderwijs met een tweesporenbeleid op zowel het gedrag en de 

hoogbegaafdheid.   

2.3  Effectieve onderwijsaanpassingen 

In paragraaf 2.2 is naar voren gekomen dat er verschillende 

onderwijsaanpassingen bestaan om tegemoet te komen aan de 

ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. De vraag of deze 

onderwijsaanpassingen er daadwerkelijk aan bijdragen dat deze leerlingen  

zich optimaal kunnen ontwikkelen, proberen we in deze paragraaf aan de hand 

van een verkenning van de literatuur te beantwoorden.  

 

Er is een beperkt aantal internationale en Nederlandse onderzoeken dat de 

effecten van verschillende onderwijsaanpassingen voor (vermoedelijk) 

hoogbegaafde leerlingen met elkaar vergelijkt. De effectstudies gaan niet in op 

de effecten van onderwijsprogramma’s voor verschillende ‘typen’ 

hoogbegaafde leerlingen, zoals hoogbegaafde leerlingen met leer-, gedrags- of 

psychische problemen. In deze paragraaf wordt daarom alleen over 

onderwijsprogramma’s voor (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen in het 

algemeen gesproken.  

 

Hoogeveen en collega’s (2004) hebben door middel van een meta-analyse 

geëvalueerd wat de effecten zijn van verschillende onderwijsaanpassingen voor 

(hoog)begaafde leerlingen. De onderwijsaanpassingen die in het onderzoek zijn 

meegenomen, zijn:  
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- Verrijking � Verrijking houdt in dat er extra lesstof (verbreding en 

verdieping) wordt aangeboden, zonder een leerling in een hoger 

schooljaar te plaatsen.   

- Plusgroep/programma. � Leerlingen die werken in een plusklas 

verblijven het grootste deel van de tijd in de reguliere groep, maar 

verlaten die voor een deel van de schoolweek om naar een speciale 

groep te gaan met andere (hoog)begaafde leerlingen. 

- Zomerprogramma � Deze programma’s zijn kortdurend en eenmalig. 

In het algemeen is het doel van een dergelijk programma 

hoogbegaafdheid om te zetten in talenten. 

- Versnelling � Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld: 

vervroegd instromen in groep 1, overslaan van een groep, doorlopen 

van meerdere groepen in een schooljaar, versnellen voor een bepaald 

vak. 

- Aparte klas voor hoogbegaafde leerlingen � In deze 

onderwijsaanpassing zit een hoogbegaafde leerling de hele of het 

grootste deel van de tijd in een groep met andere hoogbegaafde 

leerlingen. 

- Aparte school voor hoogbegaafde leerlingen (voltijdvoorziening voor 

hoogbegaafde leerlingen) �  Leerlingen op een speciale school voor 

hoogbegaafde leerlingen krijgen een voltijd lesprogramma dat sneller 

en dieper gaat dan het reguliere schoolprogramma.  

- Scholing voor leraren.  

 

Uit de meta-analyse bleek dat er een beperkt aantal onderzoeken is gedaan 

naar de effecten van bepaalde onderwijsaanpassingen/programma’s voor 

hoogbegaafde leerlingen. Op basis van 22 internationale studies11 zijn twee 

hoofdconclusies getrokken: 

1) (Hoog)begaafde leerlingen die deelnemen aan een aangepast 

programma hebben betere schoolprestaties dan hoogbegaafde 

leerlingen die hier niet aan deelnemen.  

2) Een aangepast programma kan zowel positieve als negatieve effecten 

hebben op sociaal-emotionele aspecten.  

                                                      

 
11 Bij de meeste (14) studies bestond de onderzoekspopulatie uit basisschoolleerlingen, vijf studies 

zijn uitgevoerd onder leerlingen in het voorgezet onderwijs, en in drie studies  werd onderzoek 

gedaan bij  universitaire studenten.  
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Hoewel (hoog)begaafde leerlingen die deelnemen aan een aangepast 

programma dus betere schoolprestaties hebben, kan op basis van de 

onderzoeken niet geconcludeerd worden welke van de onderwijsaanpassingen 

op welk aspect van functioneren het meest positieve effect heeft. Programma’s 

die in naam hetzelfde waren, bleken namelijk verschillende effecten te hebben 

op de gemeten variabelen. Zo vindt bijvoorbeeld één studie een positief effect 

van verrijking op de taalvaardigheden van (hoog)begaafde leerlingen, terwijl 

een andere studie een licht negatief effect vindt. De onderzoekers geven als 

mogelijke verklaring dat er naast de geboden onderwijsaanpassing andere 

factoren zijn die invloed hebben op het effect van een aangeboden 

onderwijsaanpassing: "factoren als capaciteiten, persoonlijkheid, de omgeving 

van de leerling en de levensfase waarin de leerling zich bevindt” (Hoogeveen, 

e.a., 2004, p. 6). Hoogeveen e.a. (2004) stellen op basis van de resultaten dat 

het van belang is dat een school meerdere aanpassingen voor (hoog)begaafde 

leerlingen kan bieden: “een onderwijsomgeving is adequaat te noemen voor 

hoogbegaafde (en andere) leerlingen op het moment dat deze situatie 

functioneert als katalysator voor het tot uiting komen van de 

bekwaamheden/mogelijkheden van de (hoogbegaafde) leerling. Duidelijk is 

geworden dat er niet één onderwijsaanpassing genoemd kan worden die dit in 

zijn totaliteit kan bieden voor iedere leerling” (Hoogeveen, e.a. 2004, p. 39). Met 

andere woorden: er kan geen onderwijsaanpassing worden genoemd die voor 

elke (hoog)begaafde leerling geschikt is, of die over het algemeen voor 

bepaalde hoogbegaafde leerlingen geschikter is dan andere aanpassingen. 
 

Met betrekking tot de invloed van programma’s voor hoogbegaafde leerlingen 

op sociaal-emotionele aspecten - bijvoorbeeld het gedrag, de interpersoonlijke 

vaardigheden en sociale competenties van de leerlingen - zijn ook zowel 

positieve als negatieve resultaten gevonden.  Er kan voor de meeste sociaal-

emotionele aspecten niet geconcludeerd worden of een bepaalde 

onderwijsaanpassing deze aspecten positiever beïnvloed dan andere 

onderwijsaanpassingen. Dit komt vanwege het beperkt aantal onderzoeken dat 

uitgevoerd is naar eenzelfde onderwijsaanpassing. In het algemeen bleek wel 

dat het zelfconcept van hoogbegaafde leerlingen die deelgenomen hadden aan 

een onderwijsaanpassing vaak lager was dan het zelfconcept van leerlingen die 

níet hadden deelgenomen aan die onderwijsaanpassing. De resultaten 

suggereren dus dat een onderwijsaanpassing voor de hoogbegaafde leerlingen 

leidt tot een minder positief zelfconcept. De vraag die Hoogeveen e.a. (2004) 
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stellen is of dit negatief of positief geïnterpreteerd moet worden. Als het 

zelfconcept niet realistisch en veel (te) positief was, dan kan de verandering 

naar een meer reëel en wat lager zelfconcept als positief worden 

geïnterpreteerd. Als het zelfconcept reëel was, dan kan het effect van deelname 

aan het programma als negatief worden gezien. Over de invloed van 

programma’s op sociaal-emotionele aspecten is dus nog weinig bekend.  

 

Mooij e.a. (2007) hebben als vervolg op de meta-analyse van Hoogeveen e.a. 

(2004) een onderzoek uitgevoerd naar de succescondities voor onderwijs aan 

hoogbegaafde leerlingen. Hiervoor hebben zij onder andere een longitudinale 

studie uitgevoerd naar Nederlandse onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde 

leerlingen.12 Daarbij is onderzocht welke onderwijsarrangementen succesvol 

zijn in schoolloopbanen, van het primair onderwijs (po) tot het begin van het 

voortgezet onderwijs (vo) van hoogbegaafde leerlingen13. Er is gekeken naar de 

effecten van onderwijsarrangementen op de prestaties van leerlingen (cijfers 

Nederlands, Engels en wiskunde, evaluatie eigen schoolresultaten) en de 

schoolbeleving (werkhouding, welbevinden, zelfconcept).  De 

onderwijsarrangementen waren:  

- Verrijken;  

- Compacten (het overslaan van overbodige herhalings- en oefenstof); 

- Versnellen;  

- Plusgroep.   

 

Uit het onderzoek bleek dat deelname aan een plusgroep in het po een negatief 

effect heeft op latere schoolresultaten in het vo (het cijfer Nederlands) en het 

zelfconcept in het vo. Er werden geen effecten gevonden van de andere 

onderwijsaanpassingen op de prestaties en de schoolbeleving van de 

leerlingen. De onderzoekers geven zelf hiervoor de volgende mogelijke 

verklaring, op basis van gegevens over de mogelijkheden die basisscholen 

bieden voor hoogbegaafde leerlingen: “Dit onderzoeksresultaat valt te 

verklaren uit het ‘te laat’ en ‘te weinig krachtig’ werkzaam zijn van 

                                                      

 
12 Het onderzoek bestond uit 28 scholen, 91 groepsleerkrachten en 222 leerlingen. De meeste ouders 

van deze leerlingen hebben een hbo- of universitaire opleiding afgerond. Er is dus sprake van een 

selecte groep leerlingen in dit onderzoek.  

13 Van de 222 deelnemende leerlingen zijn er van 52 leerlingen gegevens beschikbaar van het po en 

het vo.   
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leerarrangementen voor hoogbegaafde leerlingen in het huidige reguliere 

onderwijs” (Mooi e.a., 2007, p. 6). De ondersteuning van ‘onderpresterende’ of 

‘mogelijk hoogbegaafde’ leerlingen blijkt namelijk vaak pas in de bovenbouw 

van het po geboden te worden. In de onderbouw van het po bleken er weinig 

aanpassingen in het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen te zijn.14 

Mooij e.a. (2007) beschrijven op basis van hun onderzoek een aantal 

succescondities voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. De Boer (2013, p. 

30-31) geeft hiervan het volgende overzicht: 

- Goede screening van kenmerken van hoogbegaafde leerlingen 

Een van de succescondities voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen is 

een goede screening van kenmerken van hoogbegaafde leerlingen. Het 

liefst vindt deze screening zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan plaats, 

zodat hierop aansluitend aangepast onderwijs gegeven kan worden. 

- Aangepast onderwijs 

Daarnaast is het volgens de onderzoekers van belang dat er meerdere 

onderwijsaanpassingen beschikbaar zijn, zodat het reguliere programma 

voor verschillende leerlingen op verschillende momenten op de meest 

adequate manier kan worden aangepast.  

- Deskundigheid van leerkrachten 

De deskundigheid van leerkrachten is van belang om hoogbegaafde 

leerlingen de juiste begeleiding te kunnen geven. Hierbij is enkel het 

verschaffen van schriftelijke informatie onvoldoende. Een specialistische 

opleiding, zoals de ECHA15-opleiding van het CBO, wordt als voorbeeld 

genoemd als een opleiding waarin zowel theorie als praktijk aan bod 

komt. 

- Deskundigheid bij versnelling 

Vaak spelen sociale en emotionele aspecten een rol bij de keuze een 

leerling al dan niet te laten versnellen. De onderzoekers geven hierbij aan 

dat sociaal-emotionele problemen vaak worden gezien als gevolg van een 

sociaal-emotionele achterstand, terwijl het tegenovergestelde aan de hand 

                                                      

 
14 Wij merken op dat er ook een alternatieve verklaring mogelijk is, namelijk dat er in het vo geen 

aanpassingen meer zijn voor deze leerlingen, zodat het eventuele effect van een aanpak in het po 

weer teniet gedaan wordt.   

15 European Council for High Ability (ECHA), een Europese organisatie die vanuit wetenschap, 

onderwijspraktijk en politiek samenwerkt om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te 

verbeteren. 
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is. Deskundigheid is daarom noodzakelijk bij het selecteren welke 

leerlingen voor welke onderwijsaanpassing in aanmerking komt.  

- Verrijking niet naast, maar in plaats van reguliere lesstof 

Het is belangrijk dat verrijking niet bovenop de lesstof komt, maar in 

plaats van deze stof. Om dit te kunnen doen moet de reguliere leerstof 

ingedikt worden (compacten), zodat er tijd beschikbaar komt voor 

verrijking.  

- Alert zijn op onderpresteren 

Vooral meisjes, kinderen met laagopgeleide ouders en allochtone 

leerlingen worden minder vaak gesignaleerd als onderpresteerders. 

Daarnaast blijkt dat onderpresteren relatief gezien vaker voorkomt bij taal 

dan bij rekenen. Als verklaring geven de onderzoekers dat leerkrachten 

vaak beter om kunnen gaan met een voorsprong in rekenen dan in taal.  

- Thuissituatie 

De thuissituatie speelt een belangrijke rol  in het functioneren van  

hoogbegaafde leerlingen. Goede communicatie tussen school en thuis is 

daarom belangrijk: “In een dergelijk contact kan gekeken worden welke 

veranderingen op school, maar ook eventueel welke veranderingen in de 

thuissituatie ondersteunend kunnen zijn voor een adequate ontwikkeling 

van de leerling” (Mooij e.a., 2007, p 61). 

 

Er is nog weinig onderzoek gedaan in Nederland naar de effecten van 

verschillende onderwijsaanpassingen. Recent is er echter een onderzoek 

uitgevoerd naar het effect van deeltijdvoorzieningen (Day a Week School) en 

voltijdvoorzieningen (Leonardo- en Talentklassen) voor hoogbegaafde 

basisschoolleerlingen uit groep 6, 7, en 8 (Hornstra, Van der Veen & Peetsma, 

onder revisie).16 Uit dit onderzoek blijkt dat voltijdvoorzieningen niet bijdragen 

aan de inzet, het zelfconcept en de motivatie van hoogbegaafde leerlingen.  De 

resultaten suggereren volgens de onderzoekers dat de voltijdvoorzieningen er 

niet in slagen de motivatie van de leerlingen te verhogen. Het kan echter ook 

zijn dat de reguliere scholen het al erg goed doen in het motiveren van deze 

leerlingen. De hoge gemiddelde scores van de leerlingen in de controlegroep, 

ondersteunen deze mogelijke verklaring voor het ontbreken van effecten. De 

                                                      

 
16 Dit onderzoek is uitgevoerd onder 187 leerlingen van voltijdvoorzieningen  en 187 gematchte 

leerlingen uit het reguliere onderwijs,  en 179 leerlingen van deeltijdvoorzieningen en  179 gematchte 

leerlingen uit het reguliere onderwijs.  
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grotere focus op hoogbegaafde leerlingen van de afgelopen jaren, zou ertoe 

hebben kunnen leiden dat reguliere scholen bewuster zijn geworden van de 

behoeften van hoogbegaafde leerlingen. 

Deelname aan een bovenschoolse plusgroep blijkt positief bij te dragen aan de 

inzet en motivatie van leerlingen in deze plusgroepen. Bij leerlingen in de 

controlegroep (gematchte17 leerlingen in reguliere klassen) waren de inzet en 

motivatie lager dan bij leerlingen in de bovenschoolse plusgroep. Het effect op 

de motivatie werd bij de leerlingen die deelnamen aan een bovenschoolse 

plusgroep ook gevonden in hun reguliere klas. Daarnaast bleken de leerlingen 

die gebruik maken van een bovenschoolse plusgroep in hun reguliere klas een 

hoger zelfconcept te hebben dan de leerlingen uit de controlegroep. Hun inzet 

in de reguliere klas daalde echter wel. De onderzoekers verklaren deze daling 

uit hun sterk gegroeide zelfconcept in de reguliere klas. De onderzoekers 

noemen nog twee mogelijke verklaringen. Onderzoek toont aan dat het labelen 

van een leerling als hoogbegaafd kan leiden tot het ontwikkelen van een ‘fixed 

mindset’. Een leerling met een fixed mindset beschouwt zijn/haar cognitieve 

vermogens als een onveranderlijke eigenschap. Hierdoor zien deze leerlingen 

het nut er niet altijd van in om zich in te zetten voor school en ontwijken ze 

moeilijke opdrachten zodat ze niet hun ‘speciale status’ waar hoeven te maken 

Leerlingen met een ‘growth mindset’ zien cognitieve vermogens als iets wat te 

ontwikkelen is door middel van inzet. Deze leerlingen zijn sneller geneigd zich 

in te zetten om hun competenties te ontwikkelen. Leerlingen die naar een 

deeltijdvoorziening gaan kunnen in de reguliere klas door hun ‘speciale status’ 

als slimme leerling een fixed mindset ontwikkelen, waardoor ze zich minder in 

gaan zetten voor school.  

De laatste verklaring die de onderzoekers noemen betreft de leerkrachten op 

de reguliere school. Wanneer hoogbegaafde leerlingen een deeltijdvoorziening 

bezoeken, zou het de leerkrachtgedragingen kunnen beïnvloeden van de 

leerkrachten op de reguliere school. Het zou namelijk kunnen zijn dat deze 

leerkrachten de veronderstelling hebben dat de leerlingen op de 

deeltijdvoorziening voldoende voorzien worden in hun onderwijsbehoeften, 

waardoor het voor deze leerlingen voldoende is wanneer zij in de reguliere klas 

de lesstof compact aangeboden krijgen. Verder onderzoek zou uit moeten 

wijzen welke verklaringen daadwerkelijk een rol spelen.  

                                                      

 
17 Gematcht op cognitieve mogelijkheden, geslacht en leerjaar.  
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Deze studie laat zien dat deeltijdvoorzieningen een grote potentie hebben, 

maar dat het niet genoeg is om hoogbegaafde leerlingen enkel één dag in de 

week een meer uitdagende onderwijsomgeving te bieden. Het is belangrijk dat 

deze leerlingen ook tijdens de rest van de week in de reguliere klas aanbod 

krijgen dat afgestemd is op hun behoeften. Dit kan bijvoorbeeld door 

samenwerking met de deeltijdvoorziening en afstemming met het aanbod dat 

deze leerlingen krijgen op de deeltijdvoorzieningen.  

 

Samenvatting 

  

Uit onderzoek blijkt dat onderwijsaanpassingen een positief effect hebben op 

hoogbegaafde leerlingen. Er bestaat echter niet één onderwijsaanpassing die 

het meest effectief is voor de prestaties of het sociaal-emotioneel functioneren 

van hoogbegaafde leerlingen. Uit het bestaande onderzoek naar de effecten van 

verschillende onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen komt naar 

voren dat  persoonlijkheidsfactoren (zoals faalangst, concentratieproblemen of 

zelfvertrouwen) en omgevingsfactoren (bijvoorbeeld pesten of kennis over 

hoogbegaafdheid van de leerkracht) van invloed zijn op welke 

onderwijsaanpassing op welk moment het meest aan de behoeften van een 

leerling voldoet, zodat zijn/haar potentieel gerealiseerd kan worden 

(Hoogeveen e.a., 2004). Er kan dus niet gesteld worden dat de ene 

onderwijsaanpassing beter is voor hoogbegaafde leerlingen dan de andere 

onderwijsaanpassing. Het vroegtijdig herkennen van hoogbegaafdheid is van 

belang, zodat het onderwijs in een vroeg stadium aangepast kan worden aan de 

ondersteuningsbehoeften van de hoogbegaafde leerling. Welke behoeften dit 

zijn, verschilt per leerling.  

Er is zijn in Nederland steeds meer speciale voorzieningen voor hoogbegaafde 

leerlingen in de vorm van bovenschoolse plusklassen en voltijdvoorzieningen. 

Er is echter onvoldoende onderzoek naar gedaan om uitspraken te kunnen 

doen over de effectiviteit van deze voorzieningen.  Uit recent Nederlands 

onderzoek komt wel een aandachtpunt naar voren met betrekking tot 

deeltijdvoorzieningen. Uit dit onderzoek (Hornstra Van der Veen & Peetsma, 

onder revisie) blijkt dat bovenschoolse plusklassen grote potentie hebben 

gezien hun positieve invloed op de inzet en de motivatie van hoogbegaafde 

leerlingen. Het blijkt echter niet voldoende om deze leerlingen één dag in de 

week een meer uitdagend curriculum aan te bieden. De inzet van deze 

leerlingen daalt namelijk in de reguliere klas. Ook de rest van de week hebben 
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hoogbegaafde leerlingen deze uitdaging nodig, zodat zij zich  op de ‘reguliere 

school niet minder in gaan zetten. Daarom is het belangrijk dat scholen nauw 

samenwerken met de deeltijdvoorzieningen.  

Het onderzoek naar de effectiviteit van onderwijsaanpassingen focust niet op 

leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen, en maakt ook geen 

onderscheid tussen vormen van onderwijs (speciaal onderwijs, speciaal 

basisonderwijs of regulier onderwijs). In toekomstig onderzoek naar de 

effecten van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafden is het belangrijk dat 

deze subgroepen en onderwijsvormen aandacht krijgen. 

 



34 

 

  



35 

 

 

 

3 Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk gaan we in op de onderzoeksopzet. In paragraaf 3.1 is de 

dataverzameling en respons weergegeven. De operationalisering van 

hoogbegaafdheid en de instrumentontwikkeling komen in paragraaf 3.2 aan 

bod. In paragraaf 3.3 is de data-analyse beschreven. 

3.1  Dataverzameling en respons 

Bij uiteenlopende respondentgroepen zijn gegevens verzameld om een 

compleet beeld te krijgen van het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde 

leerlingen binnen Amsterdam en Diemen. Per respondentgroep is beschreven 

hoe de dataverzameling is verlopen en wat de respons is. Er zijn data 

verzameld bij COOL, schoolbestuurders en schoolleiders, intern begeleiders en 

bij ouders. 

 

COOL 

COOL5-18 is de afkorting van het afgeronde Cohort Onderzoek 
OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar in Nederland. In dit 

onderzoek zijn op drie tijdsmomenten (2007/2008, 2010/2011 en 2013/2014) 

de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van (opgeteld) ongeveer 

50.000 leerlingen uit groep 2, 5 en 8, verspreid over heel Nederland in kaart 

gebracht. Bij de groep 5 leerlingen uit 2013/2014 is ook een capaciteitentest 

afgenomen (de niet-school cognitieve capaciteiten test; NSCCT). De NSCCT is 

een test die de cognitieve capaciteiten en het leervermogen van kinderen meet 

en is geschikt voor leerlingen vanaf groep 4. Omdat deze test alleen bij de 

groep 5 leerlingen is afgenomen, is voor dit onderzoek gekozen voor nadere 

analyses op de data van de groep 5 leerlingen uit 2013/2014.  
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Schoolbesturen en schoolleiders 

De schoolbesturen in Amsterdam en Diemen lopen sterk uiteen wat betreft de 

grootte (1 tot 29 scholen per schoolbestuur). Hierdoor kunnen verschillen 

bestaan tussen de schoolbesturen in (mogelijkheden voor) het 

onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Bovendien kunnen er 

verschillen zijn tussen het regulier en speciaal onderwijs. Om een goed beeld te 

krijgen van het voltijd- en deeltijdonderwijsaanbod voor hoogbegaafde 

leerlingen was het wenselijk om ook interviews te houden met de schoolleiders 

van deze voorzieningen.  

In totaal zijn 12 interviews met schoolbesturen en schoolleiders gehouden. Dit 

betrof de volgende acht schoolbesturen: 

- Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en 

Interconfessioneel Onderwijs (ASKO); 

- Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS); 

- Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA); 

- Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT); 

- Orion; 

- Esprit Scholen; 

- Stichting voor Openluchtscholen voor het Gezonde Kind;18 

- De Nieuwe Kring. 

Daarnaast zijn vier schoolleiders geïnterviewd, van: 

- AMOS unIQ (twee schoolleiders); 

- Voltijdonderwijs van STWT; 

- Day a Week School. 

 

Alle geselecteerde schoolbestuurders en schoolleiders hebben van het 

samenwerkingsverband een e-mail ontvangen waarin zij verzocht werden mee 

te werken aan het onderzoek. Eén van de geselecteerde schoolbesturen wilde 

niet meewerken, omdat zij momenteel aanbod voor hoogbegaafde leerlingen 

aan het ontwikkelen zijn en nu nog geen aanbod hebben. Dit bestuur is 

vervangen door een ander bestuur (opgenomen in eerdergenoemde selectie). 

De overige schoolbestuurders en schoolleiders waren allen bereid mee te 

werken. 

 

                                                      

 
18 Dit bestuur bestaat uit ouders. Omdat de ib’er op een van de scholen kennis had van beide scholen 

binnen dit schoolbestuur, is het interview met haar gehouden. 
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Intern begeleiders 

Alle intern begeleiders (ib’ers) van scholen in het primair onderwijs binnen 

Amsterdam en Diemen hebben een e-mail ontvangen van het 

samenwerkingsverband waarin zij werden verzocht een vragenlijst in te vullen. 

De e-mail is verstuurd naar ib’ers van 224 scholen (260 e-mailadressen: op 

sommige scholen werken meerdere ib’ers). Van 105 scholen heeft de ib’er (47%) 

(een deel van) de vragenlijst ingevuld.19,20  

 

Ouders 

Ouders van hoogbegaafde leerlingen in groep 6, 7 of 8 in Amsterdam en 

Diemen zijn benaderd om een vragenlijst in te vullen. Daartoe is alle ib’ers 

gevraagd een e-mail door te sturen aan ouders van hoogbegaafde leerlingen en 

aan ouders van leerlingen waarbij het vermoeden bestaat dat zij hoogbegaafd 

zijn (en met wie dit reeds met de ouders en de leerling is besproken). Op basis 

van een vraag in de vragenlijst voor ib’ers kan geconcludeerd worden dat lang 

niet alle ib’ers de vragenlijst hebben doorgestuurd. In totaal hebben 30 ouders 

de vragenlijst ingevuld. 

 

Aan de ouders is gevraagd of er bij hun kind sprake is van  een ‘probleem’ dat 

speelt naast of door de hoogbegaafdheid.  De meeste ouders geven aan dat dit 

niet het geval is. Een ouder zegt dat haar kind moeite heeft met inslapen omdat 

het blijft nadenken, dit wordt minder wanneer het op school genoeg uitdaging 

heeft gehad. 

Moeite met sociale vaardigheden wordt door twee ouders benoemd. Een van 

hen formuleert: “Een probleem is een groot woord, maar sociale vaardigheden 

zijn soms lastig omdat hij op een ander niveau denkt dan zijn leeftijdsgenootjes. 

Maar het is geen groot probleem, hij heeft het prima naar zijn zin op school. Het 

voordeel is dat er ook een paar andere kinderen in zijn klas zitten die een hoger 

niveau hebben,  waar hij een betere aansluiting bij heeft”. 

                                                      

 
19 115 ib’ers hebben de vragenlijst ingevuld. Echter, op elf scholen is de vragenlijst twee keer 

ingevuld. Bij negen is bij een van de versies slechts de eerste pagina van de vragenlijst ingevuld 

(achtergrondvariabelen). Deze versies zijn verwijderd. Op één school hebben twee ib’ers de vragenlijst 

ingevuld en zijn de scores gemiddeld. Bij de laatste school gaat het om twee locaties van de school en 

zijn allebei de versies behouden. Dit resulteert in 105 ib’ers. 

20 Helaas stond per abuis een verkeerde uiterste invuldatum in de e-mail. Mogelijk heeft dit de 

respons in lichte mate negatief beïnvloed, ondanks dat respondenten over het algemeen een 

vragenlijst direct invullen wanneer zij een verzoek krijgen. Vier ib’ers hebben na het afsluiten van de 

vragenlijst een e-mail gestuurd dat zij de vragenlijst in wilden vullen, maar dat dit niet lukte. 
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Eén kind heeft volgens de ouder een milde vorm van ADHD. 

 

Ouders die de vragenlijst invulden is gevraagd of zij mee wilden werken aan 

een telefonisch interview. 14 ouders hebben aangegeven dit te willen doen. 

Uiteindelijk zijn 11 ouders geïnterviewd (de overige ouders waren niet 

bereikbaar of er kon geen afspraak worden gemaakt). 

Een deel van de ib’ers heeft de e-mail voor ouders niet doorgestuurd omdat er 

geen hoogbegaafde leerlingen op de school zaten. Ook waren er scholen die 

zelf hadden laten weten waarom zij de e-mail niet doorstuurden. Dit waren 

internationale scholen of scholen zonder hoogbegaafde leerlingen. Van de 

overige 29 ib’ers die hebben aangegeven de vragenlijst niet door te sturen aan 

ouders zijn 11 benaderd voor een non-responsonderzoek. Hen is gevraagd naar 

de reden dat zij de vragenlijst niet doorstuurden naar de ouders van 

hoogbegaafde leerlingen uit groep 6, 7 en 8. De redenen die door de ib’ers 

werden genoemd voor het niet doorsturen waren divers. Drie ib’ers zeiden zich 

het onderzoek al niet meer te herinneren, twee ib’ers vertelden dat er toch geen 

hoogbegaafde leerlingen waren, een ander wilde de ouders niet lastig vallen. 

Het beeld dat uit de gesprekken naar voren kwam is dat ib’ers het te veel gedoe 

vonden om de e-mail door te sturen.  

3.2  Operationalisering hoogbegaafdheid en instrumentontwikkeling 

In deze paragraaf is beschreven welke aspecten in de vragenlijsten en 

interviews aanbod kwamen. Naast informatie over het aantal hoogbegaafde 

leerlingen op de school, is informatie verzameld over de volgende 

onderwerpen: 

- Beleid; 

- Deskundigheid op school en wijze van signalering; 

- Ondersteuningsbehoeften voor hoogbegaafde leerlingen; 

- Onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen; 

- Relatie tussen scholen en ouders. 

 

Niet alle aspecten zijn bij elke respondentgroep van belang. In deze paragraaf 

is weergegeven welke aspecten bij iedere respondentgroep aan bod kwamen.  

 

Vragenlijsten 

Ib’ers en ouders van hoogbegaafde leerlingen zijn verzocht een vragenlijst in te 
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vullen. Met behulp van de vragenlijsten is informatie verzameld over 

verschillende thema’s: 

- Aantal hoogbegaafde leerlingen; 

- Deskundigheid op school en wijze van signalering; 

- Onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen; 

- Ondersteuningsbehoeften voor hoogbegaafde leerlingen; 

- Relatie tussen scholen en ouders; 

- Achtergrondvariabelen. 

 

Op basis van de literatuurstudie zijn deze thema’s vertaald naar variabelen. Dit 

wordt hieronder per thema toegelicht. Bij het ontwerpen van de instrumenten 

is rekening gehouden met de belasting voor de respondenten (zo kort 

mogelijk). Er zijn verschillende onderwijssituaties voor hoogbegaafde 

leerlingen, bijvoorbeeld de aan- of afwezigheid van een voltijdvoorziening. 

Geprobeerd is om de items voor de verschillende onderwijssituaties zoveel 

mogelijk gelijk te houden, zodat de groepen vergeleken kunnen worden. 

Naast gesloten vragen zijn enkele open vragen gesteld, om respondenten de 

mogelijkheid te geven hun antwoorden aan te vullen. 

 

1. Aantal hoogbegaafde leerlingen 

Om in kaart te brengen hoeveel hoogbegaafde leerlingen er in Amsterdam en 

Diemen zijn, is naar aantallen gevraagd. Niet alleen het aantal 

gediagnosticeerde hoogbegaafde leerlingen op de scholen is nagegaan, maar 

ook het aantal leerlingen waarbij het vermoeden bestaat dat zij hoogbegaafd 

zijn (bijvoorbeeld omdat deze leerlingen een opvallende intelligente indruk 

maken, over een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken of een opvallende 

ontwikkelingsvoorsprong hebben). Dit is gedaan omdat niet altijd onderzocht 

wordt of een leerling hoogbegaafd is of niet. Indien scholen (en/of ouders) het 

niet relevant vinden dit te onderzoeken, wordt vaak geen diagnostisch 

onderzoek naar hoogbegaafdheid gedaan. 

Bij het in kaart brengen van het aantal hoogbegaafde leerlingen, is tevens 

onderzocht hoe deze leerlingen over de populatie zijn verdeeld in termen van 

geslacht, etnische achtergrond, leerlinggewicht en leer-, gedrags- en/of 

psychische problemen. 

 

2. Deskundigheid op school en wijze van signalering 

Om te kunnen bepalen of het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen 
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dekkend is en of scholen voldoende kennis in huis hebben om dit aanbod te 

kunnen bieden, is het van belang de deskundigheid van de teamleden in kaart 

te brengen. Ook de manier van het signaleren van hoogbegaafdheid kan 

uiteenlopen.  

 

3. Onderwijsaanbod 

Er zijn uiteenlopende onderwijsaanpassingen mogelijk voor hoogbegaafde 

leerlingen, namelijk: 

- Differentiëren in de eigen groep (o.a. verrijken en compacten) 

- Versnellen 

- Binnenschoolse plusklas 

- Bovenschoolse plusklas 

- Voltijdonderwijs 

- Speciale begeleiding, op het gebied van… (bijvoorbeeld sociale of 

emotionele ontwikkeling) 

- Ander aanbod 

Elke aanwezige onderwijsaanpassing op de deelnemende scholen is in kaart 

gebracht. 

 

4. Ondersteuningsbehoeften 

Aan ib’ers en ouders is gevraagd welke specifieke behoeften hoogbegaafde 

leerlingen hebben. In de literatuurstudie (hoofdstuk 2) kwam naar voren dat 

hoogbegaafde leerlingen uiteenlopende behoeften hebben met betrekking tot 

het onderwijsaanbod. Er is gevraagd of er verschillen zijn in behoeften van 

leerlingen met en zonder leer-, gedrags- of psychische problemen. 

 

5. Relatie tussen scholen en ouders 

Scholen lopen er geregeld tegenaan dat ouders van hoogbegaafde leerlingen 

andere verwachtingen hebben van hun kind of van de school. Daarom is 

gevraagd naar de communicatie tussen scholen en ouders, naar verschillen 

tussen scholen en ouders in inzicht over het onderwijsaanbod voor 

hoogbegaafde leerlingen, en de algemene tevredenheid van ouders over hun 

relatie met de school.  

 

6. Achtergrondvariabelen 

Met behulp van enkele vragen zijn achtergrondkenmerken van de 

respondenten in kaart gebracht. Bij ib’ers is onder andere gevraagd naar het 
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schoolbestuur waar de school bij hoort waar de ib’er werkt, het aantal jaren dat 

de ib’er werkzaam is op de school en het soort onderwijssetting (regulier of 

speciaal onderwijs, en met of zonder voltijdvoorziening voor hoogbegaafde 

leerlingen). Aan ouders is gevraagd naar de leeftijd van het kind, de groep 

waarin het kind zit, de onderwijssetting, en het wel of niet aanwezig zijn van 

een officiële diagnose hoogbegaafdheid. 

 

De vragen zijn zo veel mogelijk gebaseerd op eerder of lopend onderzoek. Veel 

vragen zijn gebaseerd op de Digitale checklist '(Hoog)begaafdenwijzer 

Basisonderwijs' (Houkema, Steenbergen-penterman, Te Boekhoert-Reuver, 

Hulsbeek 2010). Ook is er een vraag gebruikt uit de vragenlijst Talent in Beeld 

(Voet, 2016). Daarnaast is de tevredenheid van ouders over hun relatie met de 

school gemeten met een schaal uit een onderzoek naar oudertevredenheid 

binnen passend onderwijs (Kuiper, Dikkers, Emmelot & Ledoux, 2015). 

 

Niet alle respondenten kregen dezelfde versie van de vragenlijst. Zo kregen 

ib’ers die lesgeven op een school met een voltijdvoorziening voor 

hoogbegaafden een gedeeltelijk andere vragenlijst dan de overige ib’ers. Veel 

vragen kwamen overeen, maar enkele vragen zijn aangepast aan de specifieke 

onderwijssetting. Bovendien kregen ib’ers die lesgeven op een school met een 

binnen- of bovenschoolse deeltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen 

verschillende vragen voor beide onderwijssettings voorgelegd. 

Naast ib’ers, kregen ook niet alle ouders dezelfde versie van de vragenlijst. 

Indien hun kind bijvoorbeeld geen gebruik maakte van een bepaalde 

voorziening, kregen de ouders hier verder geen vragen over. 

 

Veel items hadden de vorm van uitspraken, waarbij ib’ers en ouders op een 5-

punts Likertschaal konden aangeven in welke mate zij het hiermee eens waren 

of in hoeverre de uitspraak van toepassing was (‘helemaal niet mee eens/niet 

van toepassing’ tot ‘helemaal mee eens/van toepassing’). 

 

De vragenlijsten zijn binnen het Kohnstamm Instituut door verschillende 

onderzoekers bekeken. Ook zijn de vragenlijsten voorgelegd aan medewerkers 

van het samenwerkingsverband.  

 

Interviewleidraden 

Aan schoolbesturen en schoolleiders zijn vrijwel identieke interviewvragen 
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voorgelegd in een telefonisch interview. Deze vragen hadden betrekking op de 

volgende aspecten van hoogbegaafdheid: 

- Het beleid � wie bepaalt het beleid; hoeveel vrijheid hebben scholen; is er 

een definitie van hoogbegaafdheid op bestuursniveau. 

- Het aantal leerlingen � hoeveel hoogbegaafde leerlingen zitten er 

ongeveer op de scholen; zitten ze in zowel het regulier als speciaal 

onderwijs. 

- Het signaleren van hoogbegaafdheid � hoe en door wie wordt het 

bepaald; criteria. 

- Ondersteuningsbehoeften � specifieke ondersteuningsbehoeften; 

verschillen tussen leerlingen. 

- Onderwijsaanbod � wat is het aanbod; keuze voor dit aanbod; rol van 

ouders; beoordeling van het eigen aanbod; evalueren van het eigen 

aanbod; is er iets dat ze zouden willen bieden, maar niet kunnen bieden. 

 

Bij de hiervoor relevante vragen werd een onderscheid gemaakt tussen 

hoogbegaafde leerlingen met en zonder leer-, gedrags-, of psychische 

problemen. 

 

In de interviews met ouders werd ingegaan op de antwoorden die de 

geïnterviewde ouder van een hoogbegaafde leerling in de vragenlijst had 

gegeven. Op deze manier werden voorbeelden verzameld en konden 

verschillende aspecten specifieker worden onderzocht: 

- Ondersteuningsbehoeften � waar heeft het kind behoefte aan; wat heeft 

het kind op school nodig. 

- Onderwijsaanbod � welke mogelijkheden zijn er binnen de school m.b.t. 

deeltijd- of voltijdonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen; reden dat het 

kind dit aanbod krijgt; betrokkenheid van ouders bij de keuze voor 

bepaald aanbod; hoe ziet het onderwijsaanbod er uit; tevredenheid van 

ouders over het aanbod; verbeterpunten voor het aanbod. 

- Voor ouders van een kind dat ook leer-, gedrags- of psychische problemen 

heeft: specifieke ondersteuningsbehoeften en specifiek onderwijsaanbod 

� heeft het kind andere behoeften of krijgt het ander aanbod; heeft de 

school specifiek aanbod voor deze leerlingen. 

- Tevredenheid over: de mate waarin de school de wensen van ouders 

meeneemt; hoeveel begeleiding het kind krijgt; hoeveel rekening de 

leerkracht houdt met de sterke/zwakke kanten van het kind; de mate 
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waarin het kind wordt uitgedaagd; de mate waarin het onderwijs 

aangepast is aan het kind � redenen dat een ouder tevreden is over een 

bepaald aspect; redenen dat een ouder minder tevreden is over een 

bepaald aspect en hoe dit verbeterd kan worden. 

 

De interviewleidraden zijn ontwikkeld door de auteurs van dit rapport en 

daarna voorgelegd aan verschillende andere onderzoekers en aan medewerkers 

van het samenwerkingsverband.  

3.3  Data-analyse 

COOL 

Met behulp van het programma SPSS is beschrijvende statistiek uitgevoerd op 

de data van het COOL-onderzoek. Er is onderzocht welke leerlingen volgens 

leerkrachten en de capaciteitentest NSCCT hoogbegaafd waren (leerlingen met 

en zonder leer-, gedrags- of psychische problemen). Tevens is gekeken naar 

verschillen in achtergrondkenmerken van de leerlingen en van de scholen waar 

zij op zitten. 

 

Interviews 

Alle interviews zijn geanalyseerd in het programma MaxQDA. Elke 

interviewvraag is inhoudelijk bekeken op hoofdlijnen. Hierbij zijn de 

schoolbestuurders en schoolleiders samen genomen. De interviews met ouders 

zijn apart geanalyseerd. Patronen die hierdoor zichtbaar werden zijn 

vervolgens uitgewerkt per aspect (beleid, deskundigheid en signalering, 

ondersteuningsbehoeften, onderwijsaanbod en relatie tussen school en 

ouders). 

 

Vragenlijsten 

Met behulp van het programma SPSS is beschrijvende statistiek uitgevoerd op 

de data van de vragenlijsten. Hiermee zijn de achtergrondkenmerken van de 

ib’ers en leerlingen (op basis van de antwoorden van ouders) in kaart gebracht. 

Vervolgens is per item gekeken hoe ib’ers en ouders over bepaalde 

onderwerpen denken. Dit is uitgewerkt per aspect (beleid, deskundigheid en 

signalering, ondersteuningsbehoeften, onderwijsaanbod en relatie tussen 

school en ouders). Voor de ouders is zoals eerder benoemd een bestaande 
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schaal gebruikt om de tevredenheid over de relatie tussen de ouders en de 

school in kaart te brengen. 

 

Overeenkomsten en verschillen tussen de respondenten 

De resultaten van de verschillende respondenten zijn zoals aangegeven per 

aspect (beleid, deskundigheid en signalering, ondersteuningsbehoeften, 

onderwijsaanbod en relatie tussen school en ouders) beschreven. In de 

conclusie zijn de respondentgroepen met elkaar vergeleken. 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van het onderzoek aan bod. Per aspect 

zijn de uitkomsten van de diverse respondentgroepen weergegeven.  

In paragraaf 4.1 is het aantal hoogbegaafde leerlingen in Nederland 

beschreven, zoals naar voren komt in COOL. De kenmerken van de 

respondenten in dit onderzoek zijn weergegeven in paragraaf 4.2. Hierbij gaat 

het bijvoorbeeld om de onderwijssetting waarin deelnemende ib’ers werken, de 

onderwijssettingen waar de kinderen van de deelnemende ouders naartoe 

gaan, en het aantal hoogbegaafde leerlingen op de scholen van de deelnemende 

schoolbestuurders, schoolleiders en ib’ers. 

In paragraaf 4.3 is het beleid dat wordt gevoerd door de schoolbesturen 

weergegeven. De deskundigheid op school en de wijze van signalering van 

hoogbegaafde leerlingen is beschreven in paragraaf 4.4. In paragraaf 4.5 komt 

het onderwijsaanbod dat hoogbegaafde leerlingen ontvangen aan bod. Hierin 

staat bijvoorbeeld beschreven of versnellen mogelijk is, en hoeveel 

hoogbegaafde leerlingen naar een binnenschoolse en bovenschoolse plusklas 

gaan. De ondersteuningsbehoeften voor leerlingen zijn beschreven in paragraaf 

4.6. Tot slot is in paragraaf 4.7 de relatie tussen scholen en ouders 

weergegeven. 

4.1  Aantal hoogbegaafde leerlingen in Nederland 

In deze paragraaf gaan we nader in op aantallen hoogbegaafde leerlingen in 

Nederland, met en zonder extra onderwijsbehoeften vanwege leer- of 

gedragsproblemen. Deze informatie is verzameld in COOL. Het gaat om het 

aantal leerlingen dat door leerkrachten als hoogbegaafd wordt aangemerkt en 

voor wie extra aandacht of een speciale aanpak nodig is, en het aantal 
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leerlingen dat volgens de capaciteitentest NSCCT hoogbegaafd blijkt te zijn. 

Ook achtergrondkenmerken van de hoogbegaafde leerlingen komen aan bod, 

zoals het aantal hoogbegaafde leerlingen met een leerlinggewicht en de sociaal-

etnische achtergrond van hoogbegaafde leerlingen. 

 

Leerlingen die hoogbegaafd zijn volgens de leerkracht 

Binnen het COOL onderzoek is de leerkrachten is gevraagd een zorgprofiel in 

te vullen voor al hun zorgleerlingen. Daarin geven zij onder andere aan of er 

bij de betreffende leerling sprake is van hoogbegaafdheid, maar ook of er 

(daarnaast) sprake is van andere kenmerken van de leerling die relevant zijn 

voor extra ondersteuningsbehoeften. Voor alle leerlingen is aan hun leerkracht 

gevraagd aan te geven of het een zorgleerling21 was. Daarbij werd een 

zorgleerling gedefinieerd als een leerling: 

- voor wie een individueel handelingsplan bestaat, en/of 

- voor wie specifieke aanpak of extra hulp nodig is, en/of 

- die een specifiek probleem of beperking heeft. 

 

Alleen wanneer een leerkracht aangaf dat de betreffende leerling een 

zorgleerling was (volgens bovenstaande definitie), werden de overige vragen uit 

het zorgprofiel aan de leerkracht voorgelegd. Dus alleen wanneer de leerkracht 

antwoordde dat de leerling een zorgleerling was, werd gevraagd welke 

problemen (of kernmerken die relevant zijn voor extra 

ondersteuningsbehoeften) deze leerling had. 

Voor 4913 leerlingen uit groep 5 is minimaal de eerste vraag van het 

zorgprofiel ingevuld (de vraag of het een zorgleerling betreft). 1217 (25%) van 

deze leerlingen zijn volgens hun leerkracht een zorgleerling. Van deze 

zorgleerlingen zijn 86 (7%) volgens de leerkracht in meer of mindere mate 

hoogbegaafd.  

Van de 86 leerlingen die als hoogbegaafd zijn bestempeld door hun leerkracht 

hebben 68 (79%) volgens de leerkracht ook een ander probleem of kenmerk dat 

relevant is voor extra ondersteuningsbehoeften. Hoewel precieze aantallen 

hoogbegaafde leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen niet 

bekend zijn, is het niet waarschijnlijk dat dit 79% is. Waarschijnlijk is het hoge 

                                                      

 
21 De term zorgleerling wordt officieel niet meer gebruikt. Er wordt nu gesproken over ‘een leerling 

die extra ondersteuning nodig heeft’. Omdat ten tijde van het COOL onderzoek nog wel over 

zorgleerlingen werd gesproken, houden we die terminologie hier aan. 
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percentage hoogbegaafde leerlingen dat ook leer-, gedrags- of psychische 

problemen heeft een gevolg van het bovenstaande criterium van een 

zorgleerling. Het is denkbaar dat leerkrachten niet direct aan hoogbegaafde 

leerlingen zónder problemen denken bij deze definiëring. Zij zien de 

hoogbegaafde leerlingen zonder problemen waarschijnlijk niet als leerlingen 

die iets extra’s nodig hebben en denken bij hen dus niet aan een zorgleerling. 

Via deze methode krijgen we dus alleen de hoogbegaafde leerlingen in beeld 

die de leerkracht als zorgleerling beschouwt. De aldus verkregen aantallen 

hoogbegaafde leerlingen zijn daardoor niet representatief voor het aantal 

hoogbegaafde leerlingen zonder problemen in Nederland.  

Daarom zijn voor de rest van de analyses de scores op de capaciteitentest 

NSCCT gebruikt.  

 

Leerlingen die hoogbegaafd zijn volgens de capaciteitentest NSCCT 

Zoals eerder vermeld, is ongeveer 2 à 3 procent van de Nederlandse bevolking 

hoogbegaafd. Door de scores van de leerlingen op de NSCCT om te zetten in 

percentielscores, kunnen we de leerlingen selecteren met een score in de 

bovenste drie percentielen. 7632 leerlingen uit groep 5 hebben de NSCCT in 

2013/2104 gemaakt. 214 leerlingen (3%) hebben een score die valt in de 

bovenste drie percentielen. Deze leerlingen noemen we hierna hoogbegaafde 

leerlingen. De leerlingen die een score hebben die in het 97ste percentiel of lager 

valt, noemen we hierna niet-hoogbegaafde leerlingen. 

Voor 135 van deze hoogbegaafde leerlingen is minimaal de eerste vraag van 

het zorgprofiel (de vraag of het een zorgleerling betreft) ingevuld. Bij slechts 

22 (16%) hoogbegaafde leerlingen heeft de leerkracht op het zorgprofiel 

aangegeven dat het een zorgleerling betreft. Voor geen van deze leerlingen is 

een zorgprofiel ingevuld enkel omdat ze hoogbegaafd zijn. Zoals eerder 

vermeld komt dit vermoedelijk doordat leerkrachten niet direct denken aan 

hoogbegaafdheid bij de definitie van een zorgleerling. Deze 22 leerlingen 

kunnen we zien als hoogbegaafde leerlingen met leer-, gedrags- of psychische 

problemen (hoogbegaafd volgens de test en een ander probleem/kenmerk 

volgens de leerkracht). In tabel 4.1 is te zien welke leer-, gedrags- of psychische 

problemen deze leerlingen volgens de leerkracht hebben. Opvallend is dat de 

leerkrachten slechts de helft van deze hoogbegaafde leerlingen (volgens de 

NSCCT) in het zorgprofiel ook als hoogbegaafd hebben bestempeld. De andere 

11 leerlingen die volgens de test hoogbegaafd zijn, en volgens de leerkracht 
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voldoen aan de definitie van een zorgleerling, worden niet als hoogbegaafd 

gezien door de leerkracht. 

 
Tabel 4.1  Aangevinkte problemen van de 22 leerlingen met leer-, gedrags- of psychische 

problemen 

Probleem Aantal Percentage* 

Externaliserend probleemgedrag 10 46 

Internaliserend probleemgedrag 13 59 

Problematische werkhouding 15 68 

Lichamelijke beperking 3 14 

Communicatieprobleem 10 46 

Leerachterstand 5 23 

Verstandelijke beperking 0 0 

Autisme of verwante stoornis 6 27 

Dyslexie 4 18 

Hoogbegaafdheid 11 50 

Dyscalculie 1 5 

Overige psychiatrische stoornissen 0 0 

* Totalen tellen niet op tot 100% omdat de leerkracht meerdere antwoorden kon geven 

 
 
Verschillen in achtergrondkenmerken op leerlingniveau tussen hoogbegaafde en 

niet hoogbegaafde leerlingen  

Voor de volgende analyses is aan de hand van de resultaten op de NSCCT 

gekeken naar verschillen tussen wel en niet hoogbegaafde leerlingen op een 

aantal achtergrondkenmerken. Er zijn geen verschillen in de verhouding 

jongen/meisje tussen de wel en niet hoogbegaafde leerlingen. Evenveel jongens 

als meisjes komen uit de test als hoogbegaafd naar voren. 

 

Leerlinggewichten 

Er is wel verschil in de verdeling van de leerlingen over de drie gewichten-

categorieën, zie tabel 4.2. Er zijn geen hoogbegaafde leerlingen met een 

gewicht van 1.2 en slechts 7 hoogbegaafde leerlingen met een gewicht van 0.3.  

 
Tabel 4.2  Verschil in verdeling over de drie gewichtencategorieën  

 Niet hoogbegaafd Wel hoogbegaafd 

Gewicht leerling Aantal Percentage Aantal Percentage 

 0.0 5958 82 203 97 

0.3 632 9 7 3 

1.2 656 9 0 0 
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Sociaal-etnische achtergrond 

In het COOL-onderzoek wordt gebruik gemaakt van een maat voor de sociaal-

etnische achtergrond van de respondenten. Deze maat wordt gebruikt naast de 

wegingsfactor (het leerlinggewicht). De maat is geconstrueerd op basis van het 

geboorteland en het opleidingsniveau van de ouders. De resulterende variabele 

‘sociaal-etnische achtergrond’ kan de volgende waarden aannemen: 

- kinderen van niet-westerse allochtone ouders die beiden ten hoogste 

een opleiding op lbo-niveau hebben gevolgd; 

- kinderen van autochtone ouder die beiden ten hoogste een opleiding op 

lbo-niveau hebben gevolgd; 

- kinderen van niet-westerse allochtone ouders van wie de hoogst 

opgeleide ouder een opleiding op mbo-niveau heeft gevolgd (meer dan 

lbo, maar minder dan hbo/wo); 

- kinderen van autochtone ouders van wie de hoogst opgeleide ouder een 

opleiding op mbo-niveau heeft gevolgd (meer dan lbo, maar minder dan 

hbo/wo); 

- kinderen van niet-westerse allochtone ouders van wie de hoogst 

opgeleide ouder een opleiding op hbo/wo-niveau heeft gevolgd; 

- kinderen van autochtone ouders van wie de hoogst opgeleide ouder een 

opleiding op hbo/wo-niveau heeft gevolgd. 

 

In Tabel 4.3 is de verdeling te zien van de wel en niet hoogbegaafde leerlingen 

over de verschillende sociaal-etnische achtergronden. De verdeling over de 

categorieën is behoorlijk ongelijk. Van de groep hoogbegaafde leerlingen heeft 

een veel groter gedeelte (61%) een hbo/wo autochtone achtergrond dan van de 

groep niet hoogbegaafde leerlingen (31%). Verder zijn er heel weinig 

hoogbegaafde leerlingen uit de max lbo categorie (zowel allochtoon als 

autochtoon). 

 
Tabel 4.3  Verschil in verdeling over de sociaal-etnische achtergronden  

 Niet hoogbegaafd Wel hoogbegaafd 

Sociaal-etnische achtergrond Aantal Percentage Aantal Percentage 

 max lbo allochtoon 680 10  1 1 

max lbo autochtoon 656 9  6 3 

 max mbo allochtoon 537 8  4 2 

 max mbo autochtoon 2672 38  63 30 

 hbo/wo allochtoon 311 4  8 4 

 hbo/wo autochtoon 2225 31  127 61 
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Verschillen in achtergrondkenmerken op schoolniveau tussen hoogbegaafde en 

niet hoogbegaafde leerlingen  

Stedelijkheid 

De verdeling naar urbanisatiegraad komt redelijk overeen tussen de wel en niet 

hoogbegaafde leerlingen (Tabel 4.4). Van de groep hoogbegaafde leerlingen ligt 

een iets lager percentage van de scholen in een zeer sterk stedelijk gebied (10% 

tegen 18%) en een iets hoger percentage in de matig stedelijke gebieden (25% 

tegen 18%). 

 
Tabel 4.4  Verschil in verdeling over stedelijkheid 

 Niet hoogbegaafd Wel hoogbegaafd 

Urbanisatiegraad Aantal Percentage Aantal Percentage 

 zeer sterk stedelijk 1366 18  21 9 

sterk stedelijk 1709 23  49 2 

 matig stedelijk 1352 18  54 25 

 weinig stedelijk 2008 27  59 27 

 niet stedelijk 983 13   31 14 

 
 

Schoolscore 

De schoolscore komt uit het COOL onderzoek en geeft een indicatie van de 

sociaal-etnische samenstelling van de leerlingpopulatie van een school: hoe 

hoger de score, hoe groter de sociaal-etnische achterstand van de 

schoolbevolking.22 In de steekproef van COOL zitten de meeste leerlingen op 

scholen met een lage schoolscore. Voor de groep hoogbegaafden is dit 

percentage nog wat groter, zie Tabel 4.5. Er zitten meer hoogbegaafde 

leerlingen op scholen met een lagere schoolscore. Oftewel: op de scholen met 

weinig sociaal-etnische achterstand zijn meer hoogbegaafde leerlingen. Gezien 

de eerder gevonden relatie met ouderlijke opleiding  ligt dit in de lijn der 

verwachting.  

 

 

 

 

                                                      

 
22 De schoolscore wordt berekend door het gewogen aantal leerlingen van een school (dus met 

verdiscontering van hun wegingsfactor) te delen door het ongewogen aantal leerlingen. De uitkomt 

van deze rekensom wordt met 100 vermenigvuldigd en is ingedikt tot zes categorieën.  
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Tabel 4.5  Verschil in verdeling over schoolscore 

 Niet hoogbegaafd Wel hoogbegaafd 

Schoolscore Aantal Percentage Aantal Percentage 

 100-104 3317 45 115 54 

105-109 1498 20 65 30 

 110-119 1072 15 20 9 

 120-139 844 11 13 6 

 140-159 550 7 1 1 

 160-220 137 2 0 0 

4.2 Kenmerken van respondenten en geschat aantal hoogbegaafde 
leerlingen in Amsterdam en Diemen 

In deze paragraaf zijn de kenmerken van de respondenten in dit onderzoek 

weergegeven: de schoolbestuurders, de schoolleiders, de ib’ers en de ouders. 

 

Kenmerken van schoolleiders en schoolbestuurders 

Er zijn 12 interviews gehouden met schoolbestuurder en schoolleiders (8 

schoolbestuurders en 4 schoolleiders). In paragraaf 3.2 is weergegeven welke 

schoolbestuurders en schoolleiders zijn geïnterviewd. 

 

Kenmerken van intern begeleiders 

De 105 deelnemende ib’ers zijn afkomstig van 33 schoolbesturen. In Tabel 4.6 

is te zien hoe de ib’ers over de schoolbesturen zijn verdeeld. 79 (75%) zijn 

alleen werkzaam als ib’er, 26 (25%) hebben daarnaast nog een andere functie 

(zoals(adjunct-)directeur, leerkracht, orthopedagoog/psycholoog of 

coördinator begaafdheid). Gemiddeld zijn ib’ers 6.2 jaar werkzaam op de 

huidige school als ib’er, maar hierin verschillen ib’ers sterk (SD = 5.8). 
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Tabel 4.6  Aantal ib’ers per schoolbestuur 

Aantal ib’ers per schoolbestuur (N = 105) Aantal schoolbesturen  (N = 33) 

15 1 

12 1 

8 2 

7 1 

6 2 

5 1 

4 1 

3 2 

2 6 

1 16 

 
 

In Tabel 4.7 is te zien op welk type school de ib’ers werken. De overgrote 

meerderheid is werkzaam op een reguliere basisschool zonder 

voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen. Een deel van de ib’ers is 

werkzaam op een reguliere basisschool met voltijdvoorziening of in het 

speciaal (basis)onderwijs. Enkelen hebben aangegeven in een andere 

onderwijssetting werkzaam te zijn. 

 
Tabel 4.7  Onderwijssetting waarin de ib’ers werken 

Onderwijssetting Aantal (N = 105) Percentage 

Reguliere basisschool zonder voltijdvoorziening voor 

hoogbegaafde leerlingen 

9023 86 

Reguliere basisschool met voltijdvoorziening voor 

hoogbegaafde leerlingen 

6 6 

School voor speciaal basisonderwijs 4 4 

School voor speciaal onderwijs 5 5 

 
 

Kenmerken van ouders 

De vragenlijst die door ib’ers onder ouders van hoogbegaafde kinderen is 

verspreid, is door 30 ouders ingevuld. Hun kinderen zijn tussen de zeven en elf 

jaar oud en de gemiddelde leeftijd van de leerlingen is 9.6 jaar. De verdeling 

                                                      

 
23 Vier ib’er hadden aangegeven dat zij niet tot een van deze groepen behoren vanwege de religieuze 

achtergrond of het hebben van een deeltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen. Op basis van 

het Brinnummer is de indeling aangepast. Het ging in alle gevallen om een school uit het regulier 

basisonderwijs zonder voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen. 
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van de leeftijden is te vinden in Tabel 4.8. Het grootste deel van de leerlingen 

zit in het regulier onderwijs. De verdeling van de leerjaren waar de leerlingen 

in zitten, is te vinden in Tabel 4.9.  

 
Tabel 4.8  Leeftijd van de leerlingen van wie ouders een vragenlijst hebben ingevuld 

Leeftijd Aantal (N = 30)  Percentage 

7 2 7 

8 1  3 

9 5  17 

10 10  33 

11 6  20 

Onbekend 6 20 

 
 
Tabel 4.9  Leerjaren waar de leerlingen in zitten  

Leerjaar Aantal (N = 30)  Percentage 

Groep 5 5  167 

Groep 6 10 33 

Groep 7 12 40 

Groep 8 3 10 

 
 

Van de 30 leerlingen hebben er 14 een officiële diagnose hoogbegaafdheid, de 

overige 16 hebben dit niet. Van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld 

maken de meeste leerlingen (83%) gebruik van een deeltijd- of 

voltijdvoorziening voor hoogbegaafden, zoals te zien in Tabel 4.10.  

 
Tabel 4.10  Maakt uw kind gebruik van een deeltijd- of voltijdvoorziening voor 

hoogbegaafden? 

Antwoordcategorieën Aantal (N = 30) Percentages 

Nee 5 17 

Ja, (deeltijd) binnenschoolse plusklas 6  20 

Ja, (deeltijd) bovenschoolse plusklas 10 33 

Ja, voltijdvoorziening 9 30 

 
 

De 11 (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen van de geïnterviewde ouders zijn 

tussen de 9 en 11 jaar oud, en zitten in groep 5 t/m 8. Tien van hen zitten op 

het regulier onderwijs en één op het speciaal onderwijs. In Tabel 4.11 is de 

verdeling te zien over het soort aanbod dat deze leerlingen krijgen. 
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Tabel 4.11  Soort onderwijs en soort aanbod  

Aanbod Aantal (N = 11) 

Regulier onderwijs  

  Aanpassingen in de klas 1 

  Binnenschoolse plusklas 2 

  Bovenschoolse plusklas 3 

  Voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen 4 

Speciaal onderwijs  

   Aanpassingen in de klas 1* 

*uit het gesprek bleek dat het betreffende kind niet (vermoedelijk) hoogbegaafd is. Het 

interview is wel afgenomen voor zover mogelijk, maar de resultaten zijn niet meegenomen in 

onderstaande beschrijving. 

 
 

Aantal hoogbegaafde leerlingen 

Aan schoolbestuurders, schoolleiders en ib’ers is gevraagd hoeveel 

hoogbegaafde leerlingen er binnen het bestuur of binnen de school aanwezig 

zijn. Bij de ib’ers is een onderscheid gemaakt tussen leerlingen bij wie de 

officiële diagnose hoogbegaafdheid is gesteld en leerlingen van wie het 

vermoeden bestaat dat zij hoogbegaafd zijn. Dit onderscheid is bij 

schoolbestuurders en schoolleiders niet gemaakt, omdat er vanuit is gegaan 

dat zij hiervan niet op de hoogte zijn. 

 

De vraag naar het aantal hoogbegaafde leerlingen binnen het bestuur of de 

school met een voltijd- of deeltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen 

geeft een wisselend beeld. Bij de besturen en scholen waar geen definitie is 

voor hoogbegaafdheid heeft men vaak om die reden ook geen indicatie van het 

aantal hoogbegaafde leerlingen. Sommigen geven op basis van de landelijke 

percentages een indicatie en anderen willen geen uitspraken doen over 

aantallen: “Dat ligt er namelijk aan welke definitie er gehanteerd wordt. Als je 

alleen zou kijken naar leerlingen die een hoge IQ-score hebben of goed 

presteren, krijg je een beperkt beeld".  

Op het speciaal onderwijs zitten volgens de geïnterviewden weinig 

hoogbegaafde leerlingen. Als ze er wel zijn, hebben ze leer-, gedrags- of 

psychische problemen. Hun cognitieve vermogens komen er vaak niet uit: “Er 

zitten namelijk best wel wat leerlingen op de so-scholen binnen het bestuur die 

het profiel van een hoogbegaafde leerling hebben, maar zo een zware dubbele 

diagnose hebben dat het er niet uit komt. Zo zit er op een ZMLK-school binnen 
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het bestuur een leerling met een heel hoog IQ, dat er niet uit komt omdat deze 

leerling heel autistisch is”.  

Het aantal hoogbegaafde leerlingen met leer-, gedrags- of psychische 

problemen is vaak onbekend bij de schoolbestuurders en schoolleiders. Wel 

wordt door meerdere geïnterviewden opgemerkt dat het er de laatste jaren 

meer lijken te zijn geworden. Eén van de geïnterviewden geeft aan dat dit 

misschien alleen maar zo lijkt omdat ze sinds enkele jaren op de scholen meer 

oog hebben voor de doelgroep hoogbegaafde leerlingen. 

 

Op een grote meerderheid (N = 85, 86%) van de scholen zónder 

voltijdvoorziening zitten volgens ib’ers hoogbegaafde leerlingen. Op 14% van 

deze scholen zijn deze leerlingen er dus volgens ib’ers niet. Op scholen voor 

speciaal (basis)onderwijs is de aanwezigheid van hoogbegaafde leerlingen een 

stuk lager dan op reguliere basisscholen (33% vs. 91%).24 

59 ib’ers hebben vervolgens aangegeven hoeveel (vermoedelijk) hoogbegaafde 

leerlingen er op de school (zonder voltijdvoorziening voor hoogbegaafde 

leerlingen) zitten. In totaal hebben deze ib’ers 608 hoogbegaafde leerlingen op 

de school (M = 10.31, SD = 8.65), een gemiddelde van ongeveer 10 per school. 

In Tabel 4.12 is te zien bij hoeveel leerlingen een officiële diagnose voor 

hoogbegaafdheid is gesteld en bij hoeveel leerlingen een vermoeden van 

hoogbegaafdheid bestaat. In de tabel is onderscheid gemaakt tussen de 

onderbouw (groep 1, 2), middenbouw (groep 3, 4, 5) en bovenbouw (groep 6, 7, 

8). Te zien is dat de meeste hoogbegaafde leerlingen in de middenbouw of 

bovenbouw zitten. 

 
  

                                                      

 
24 In het speciaal basisonderwijs is voor 1 leerling aangegeven dat het vermoedelijk hoogbegaafd is. 
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Tabel 4.12  Aantal hoogbegaafde leerlingen volgens ib’ers (N = 59)25 

Hoogbegaafdheid Aantal 

scholen 

Aantal 

hoogbegaafde 

leerlingen 

Gemiddeld aantal 

hoogbegaafde 

leerlingen per school 

SD* 

Diagnose 59 108 1.83 2.51 

 Groep 1/2 59 0 0.00 0.00 

 Regulier 56 0 0.00 0.00 

Speciaal 3 0 0.00 0.00 

 Groep 3/4/5 59 44 0.75 1.41 

 Regulier 56 44 0.79 1.44 

Speciaal 3 0 0.00 0.00 

 Groep 6/7/8 59 64 1.08 1.42 

 Regulier 56 63 1.13 1.44 

Speciaal 3 1 0.33 0.58 

Vermoeden 59 500 8.47 7.44 

 Groep 1/2 59 87 1.47 2.12 

 Regulier 56 87 1.55 2.15 

Speciaal 3 0 0.00 0.00 

 Groep 3/4/5 59 216 3.66 3.64 

 Regulier 56 213 3.80 3.67 

Speciaal 3 3 1.00 1.73 

 Groep 6/7/8 59 197 3.34 2.96 

 Regulier 56 189 3.38 3.02 

Speciaal 3 8 2.67 1.53 

* SD = Standaarddeviatie 

 
 

Voor de hoogbegaafde leerlingen zijn verschillende achtergrondkenmerken 

nagegaan: 

- Geslacht; 

- Niet-Westerse achtergrond, waarbij is aangehouden dat de leerling, of één 

ouder of beide ouders van de leerling is/zijn geboren in een niet-Westers 

land; 

- Gewicht van 0.3 of 1.2 op basis van de gewichtenregeling basisonderwijs; 

- Gediagnosticeerde leer-, gedrags-, en/of psychische problemen (zoals 

dyslexie, ADHD, autisme, depressie, angststoornis); 

- Niet-gediagnosticeerde maar opvallende problemen in het gedrag en/of 

het leren. 

 

                                                      

 
25 Regulier = regulier onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen; speciaal = speciaal (basis)onderwijs 
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Het aantal leerlingen met deze kenmerken op alle basisscholen is te zien in 

Tabel 4.13. Omdat het totaal aantal hoogbegaafde leerlingen onbekend is op 

scholen met een voltijdvoorziening, zijn de percentages alleen voor de scholen 

zonder voltijdvoorziening weergegeven. 

 

Binnen de scholen zonder voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen is 

de meerderheid van de hoogbegaafde leerlingen jongen (68%). 154 leerlingen 

(25%) hebben een niet-Westerse achtergrond. Slechts 35 hoogbegaafde 

leerlingen (6%) hebben een gewicht van 0.3 of 1.2. 49 hoogbegaafde leerlingen 

(8%) hebben gediagnosticeerde leer-, gedrags-, of psychische problemen en 91 

hoogbegaafde leerlingen (15%) hebben te maken met niet-gediagnosticeerde 

maar opvallende problemen in het gedrag en/of het leren. . 
 
Tabel 4.13  Achtergrondkenmerken van de (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen                

(N = 60)26,27 

Achtergrondkenmerk Aantal Percentage 

Meisje 246  

 Voltijd 57  

Regulier 189 32 

Speciaal 0 0 

Niet-Westerse achtergrond 173  

 Voltijd 19  

Regulier 150 25 

Speciaal 4 33 

Gewicht (0.3 of 1.2) 47  

 Voltijd 12  

Regulier 35 6 

Speciaal 0 0 

Gediagnosticeerde leer-, gedrags-, en/of psychische problemen 63  

 Voltijd 14  

Regulier 38 6 

Speciaal 11 92 

Niet-gediagnosticeerde maar opvallende problemen in het gedrag 

en/of het leren 

144  

 Voltijd 53  

Regulier 90 15 

Speciaal 1 8 

                                                      

 
26 Voltijd = voltijdonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen; regulier = regulier onderwijs voor 

hoogbegaafde leerlingen; speciaal = speciaal (basis)onderwijs 

27 Omdat onbekend is hoeveel leerlingen naar de voltijdvoorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen 

gaan, zijn de percentages alleen berekend voor regulier en speciaal onderwijs. 
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De hoogbegaafde leerlingen met gediagnosticeerde leer-, gedrags- of 

psychische problemen hebben uiteenlopende diagnoses. Zoals in Tabel 4.14 te 

zien is, hebben deze leerlingen voornamelijk autisme, ADHD en/of dyslexie. 

Het aantal leerlingen met gediagnosticeerde leer-, gedrags- of psychische 

problemen is te klein om tussen de verschillende onderwijsvormen met elkaar 

te vergelijken. 

 
Tabel 4.14 Gediagnosticeerde leer-, gedrags-, en/of psychische problemen voor scholen met 

en zonder voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen (N = 22) 

Diagnose Aantal keer dat diagnose is gesteld 

Autisme 14 

 Voltijd 2 

Regulier 10 

Speciaal 2 

ADHD 13 

 Voltijd 3 

Regulier 8 

Speciaal 2 

Dyslexie 11 

 Voltijd 3 

Regulier 7 

Speciaal 1 

Angst 6 

 Voltijd 2 

Regulier 3 

Speciaal 1 

Depressie 5 

 Voltijd 2 

Regulier 3 

Speciaal 0 

ODD 3 

 Voltijd 2 

Regulier 0 

Speciaal 1 

Anders 0 

 Voltijd 0 

Regulier 0 

Speciaal 0 
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De hoogbegaafde leerlingen met niet-gediagnosticeerde maar opvallende 

problemen in het gedrag en/of het leren hebben voornamelijk gedrags- of 

psychische problemen (N = 32). Bij 12 leerlingen (38%) bestaat een vermoeden 

van leerproblemen, zoals van dyslexie, onderpresteren, concentratie- en 

motivatieproblemen, en moeite met leren leren. 20 leerlingen (63%) hebben 

mogelijk gedrags- of psychische problemen, bijvoorbeeld faalangst, 

werkhoudingsproblemen, een autismespectrumstoornis, externaliserende 

gedragsproblematiek en moeite in de omgang met leeftijdsgenootjes. 

 

Omdat het aantal hoogbegaafde leerlingen in het speciaal onderwijs heel klein 

is, zal in de rest van het rapport alleen onderscheid worden gemaakt tussen 

scholen met en zonder een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen. 

4.3  Beleid 

Uit de interviews met de schoolbestuurders en schoolleiders blijkt dat het 

beleid met betrekking tot het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen 

in de meeste gevallen deels op bestuursniveau en deels op schoolniveau wordt 

bepaald. Op bestuursniveau wordt een strategisch beleidsplan gemaakt en 

wordt een breder kader neergezet. De uitwerking en de inrichting van het 

onderwijs wordt door de scholen bepaald. Een enkele school bepaalt het beleid 

helemaal zelf, maar ook hier geldt dat het schoolbestuur wel akkoord moet 

gaan met dit beleid. In geen enkel geval komt het voor dat het beleid compleet 

op bestuursniveau wordt bepaald en dat de scholen niets in te brengen hebben. 

Scholen hebben een grote mate van vrijheid bij de vormgeving en uitwerking 

van het beleid over het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen. 

4.4  Deskundigheid op school en wijze van signalering 

In deze paragraaf komt de deskundigheid van de teamleden op scholen 

volgens ib’ers aan de orde. Daarna volgt informatie over de wijze waarop 

signalering van hoogbegaafde leerlingen plaatsvindt, zoals aangegeven door 

schoolbestuurders, schoolleiders en ib’ers. Ook de tevredenheid van ouders 

over de wijze van signalering komt hier aan bod. 

 

Deskundigheid op school 

Het oordeel van de ib’ers over de deskundigheid van de teamleden op scholen 

is weergegeven in Tabel 4.15. Ib’ers binnen het regulier onderwijs zonder 
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voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen en het speciaal 

(basis)onderwijs geven aan dat teamleden over het algemeen goed op de 

hoogte zijn wat wordt verstaan onder hoogbegaafdheid. Niet alle teams hebben 

een praktische werkdefinitie over hoogbegaafdheid, waarvan ieder teamlid op 

de hoogte is. Hierin verschillen de scholen zonder voltijdvoorziening voor 

hoogbegaafde leerlingen sterk, zoals te zien is aan de grote spreiding.  

Op scholen mét een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen weet het 

grootste deel van de teamleden wat wordt verstaan onder hoogbegaafdheid. 

Ook is hier meestal een praktische werkdefinitie voor hoogbegaafdheid.  

 

De mate waarin een van de teamleden zich middels een opleiding of nascholing 

gespecialiseerd heeft in het thema hoogbegaafdheid loopt op de scholen 

zonder voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen sterk uiteen. Dit is op 

deze scholen iets vaker wel dan niet van toepassing. Ook de aanwezigheid van 

een coördinator van activiteiten op school rond het thema hoogbegaafdheid 

loopt op deze scholen uiteen. Op de meeste scholen is iemand aanwezig die dit 

coördineert.  

Op scholen mét een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen is vaker 

sprake van de aanwezigheid van een specialist of coördinator voor 

hoogbegaafdheid. Op de meeste scholen is iemand aanwezig die zich in het 

thema hoogbegaafdheid heeft gespecialiseerd en iemand die het coördineert. 

Opnieuw is er een relatief lage spreiding binnen de scholen met een 

voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen. 
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Tabel 4.15 Deskundigheid van het team (1 = helemaal niet van toepassing, tot 5 = helemaal 

van toepassing)28 

Kenmerk Aantal Gemiddelde SD* 

De teamleden op onze school:    

 Weten wat verstaan 

wordt onder 

hoogbegaafdheid 

Regulier/speciaal 55 3.89 0.53 

Voltijd 5 4.20 0.84 

Hebben als team een 

praktische werkdefinitie 

over hoogbegaafdheid, 

waar ieder teamlid van 

op de hoogte is 

Regulier/speciaal 54 3.28 0.98 

Voltijd 5 4.40 0.89 

Ten minste één van de teamleden op onze school:    

 Heeft zich middels een 

opleiding of nascholing 

gespecialiseerd in het 

thema hoogbegaafdheid 

Regulier/speciaal 55 3.40 1.44 

Voltijd 5 4.60 0.55 

     

Coördineert de 

activiteiten op school 

rond het thema 

hoogbegaafdheid 

Regulier/speciaal 55 3.89 1.12 

Voltijd 5 4.40 0.55 

*SD = Standaarddeviatie 

 

 

Wijze van signalering 

Aan schoolbestuurders, schoolleiders met een voltijd- of deeltijdvoorziening 

voor hoogbegaafde leerlingen en ib’ers is gevraagd of zij een definitie voor 

hoogbegaafdheid hanteren.  

 

De antwoorden bij schoolbestuurders en schoolleiders op deze vraag liepen erg 

uiteen. Bij een aantal besturen en/of scholen wordt überhaupt niet gesproken 

over hoogbegaafde leerlingen, maar bijvoorbeeld over talentvolle of 

meerbegaafde leerlingen. Bij ongeveer een derde van de scholen wordt geen 

definitie gehanteerd. Bij de scholen en besturen waar wel een definitie wordt 

                                                      

 
28 Voor Ib’er van scholen met een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen waren de vragen 

enigszins anders geformuleerd. In elke vraag stond ‘van de voltijd hoogbegaafden voorziening’, 

omdat op deze scholen meestal ook regulier onderwijs aanwezig is. Wij waren alleen geïnteresseerd in 

de antwoorden over de voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen.  



62 

 

gehanteerd (een kwart) is dit bijna altijd een leerling met een IQ-score van 130 

of hoger. 

 

Leerkrachten en ib’ers worden vaak genoemd als degenen die signaleren en 

bepalen of een kind hoogbegaafd is. Dit gebeurt vaak aan de hand van  

(IQ-)testen, gegevens uit het leerlingvolgsysteem zoals toetsresultaten, en 

observatielijstjes voor leerkrachten waarmee bijvoorbeeld naar werkhouding 

wordt gekeken. Ook komt het regelmatig voor dat ouders zelf een IQ-test 

hebben laten afnemen bij hun kind. 

 

De Day a Week School hanteert eigen criteria voor de aanname van leerlingen. 

Deze voorziening heeft de volgende identificatieprocedure:  

- Startgesprek: eerst is er een evaluatie van de identificatieprocedure van 

afgelopen schooljaar en een gesprek met leerkrachten en ib’ers. Hierin 

wordt bijvoorbeeld besproken dat de identificatieprocedure geen 

toets/test is.  

- Oefenopgaven in de klas: gekeken wordt hoe leerlingen daarop 

reageren (bijvoorbeeld: welke leerlingen springen er uit en vinden het 

erg leuk en welke leerlingen bijten zich er in vast).  

- Hersenkrakers: een week later worden ‘de hersenkrakers’ afgenomen. 

Dit zijn wiskundige/analytische en creatieve denkopdrachten. De 

leerkracht en ib’er observeren de leerlingen tijdens deze opdrachten. 

Het gaat hierbij niet om de antwoorden maar om het denkproces dat 

erachter zit. Leerlingen worden gestimuleerd hun gedachtegang op 

papier te zetten. 

- Nagesprek: vervolgens wordt een nagesprek gevoerd met de ib’er en 

een hoogbegaafdheidsspecialist vanuit het ABC.  

 

De scholen en schoolbesturen die een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde 

leerlingen bieden, werken met vaste criteria. Voor deelname aan voltijd 

hoogbegaafdheidsonderwijs moet een leerling een IQ-score van minimaal 130 

hebben. De diagnose hoogbegaafdheid wordt vastgesteld door een 

geregistreerde orthopedagoog of psycholoog. 

 

Ib’ers geven aan dat de signalering van hoogbegaafdheid bij leerlingen op 

scholen zonder voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen gebeurt op 

basis van verschillende aspecten, zoals te zien is in Tabel 4.16 Scholen richten 
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zich bij het signaleren van hoogbegaafdheid in iets mindere mate op 

informatie afkomstig van de ouders, dan op de algemene indruk van het 

leerpotentieel van de leerling of de leerprestaties, maar dit verschil is klein.  

Het hanteren van een eenduidige werkwijze (of protocol) voor de signalering 

van hoogbegaafdheid door leerkrachten loopt sterk uiteen tussen de scholen. 

Gemiddeld genomen is dit iets vaker wel dan niet het geval. Het gericht 

verzamelen van aanvullende gegevens die nodig zijn om gewenste 

onderwijsaanpassingen en begeleiding vast te stellen indien er signalen van 

hoogbegaafdheid zijn opgemerkt, is in lichte mate van toepassing op de 

scholen.  

 
Tabel 4.16 Signalering van hoogbegaafdheid op scholen zonder voltijdvoorziening voor 

hoogbegaafde leerlingen (1 = helemaal niet van toepassing, tot 5 = helemaal van toepassing) 

Kenmerk Aantal Gemiddelde SD* 

Hoe wordt bij jullie op school gesignaleerd of er sprake is 

van hoogbegaafdheid? 

   

 De algemene indruk van het leerpotentieel van de leerling 54 4.26 0.56 

Leerprestaties 55 4.16 0.57 

Informatie afkomstig van de ouders  53 3.89 0.75 

Voor de signalering van hoogbegaafdheid hanteren alle 

leerkrachten een - binnen de school overeengekomen en 

vastgelegde - eenduidige werkwijze (of protocol) 

55 3.29 1.17 

Wanneer er signalen van hoogbegaafdheid zijn opgemerkt, 

worden gericht aanvullende gegevens verzameld die nodig 

zijn om gewenste onderwijsaanpassingen en begeleiding vast 

te stellen 

55 3.84 0.90 

 
 

Op zowel scholen met als zonder een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde 

leerlingen wordt in overleg met ouders en leerling een 

handelingsplan/ontwikkelingsperspectief opgesteld (Tabel 4.17). Tussen 

scholen zonder een voltijdvoorziening zijn op dit punt grotere verschillen dan 

tussen scholen met een voltijdvoorziening. 
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Tabel 4.17 Handelingsplan en ontwikkelingsperspectief (1 = helemaal niet van toepassing, tot 

5 = helemaal van toepassing) 

Kenmerk Aantal Gemiddelde SD* 

In overleg met ouders en leerling 

wordt een handelingsplan/ 

ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

Regulier/speciaal 55 3.29 1.17 

Voltijd 
5 3.60 0.89 

*SD = Standaarddeviatie 

 
 

Ouders met een kind dat gebruik maakt van een deeltijdvoorziening of geen 

voorziening zijn gemiddeld behoorlijk tevreden wat betreft de (h)erkenning van 

hun kind als (vermoedelijk) hoogbegaafd (zie Tabel 4.18). Ze zijn vooral 

tevreden over hoe ze zijn betrokken door de school bij de 

(h)erkenning/signalering. Er was volgens ouders weinig sprake van een verschil 

in inzicht tussen hen en de huidige school met betrekking tot de (h)erkenning 

van hun kind als (vermoedelijk) hoogbegaafd. 

 
Tabel 4.18 Tevredenheid over de (h)erkeninning van het kind als (vermoedelijk) hoogbegaafd 

(1 = helemaal niet mee eens, tot 5 = helemaal mee eens) 

Tevredenheid signalering Aantal Gemiddelde SD* 

Er is sprake/er is sprake geweest van een  verschil in 

inzicht tussen mij en de huidige school van mijn kind met 

betrekking tot de (h)erkenning van mijn kind als 

(vermoedelijk) hoogbegaafd 

16** 2.06 1.24 

Ik ben door de school goed betrokken bij de 

(h)erkenning/signalering van mijn kind als (vermoedelijk) 

hoogbegaafd 

16** 3.62 0.89 

De school van mijn kind heeft voldoende deskundigheid 

om hoogbegaafde leerlingen te kunnen signaleren 

20 3.15 0.93 

* SD = Standaarddeviatie  

** 4 Ouders hebben niet van toepassing aangevinkt 

 
 

De negen ouders met een kind dat gebruik maakt van een voltijdvoorziening 

voor hoogbegaafde leerlingen is gevraagd waarom ze hiervoor hebben gekozen. 

In Tabel 4.19 is te zien wat voor hen de redenen waren om te kiezen voor een 

voltijdvoorziening. De meest genoemde reden (zeven van de negen ouders) was 

dat de ouders dit beter bij hun kind vonden passen. 
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Tabel 4.19 Redenen van ouders om te kiezen voor voltijd hoogbegaafdenonderwijs (1 = 

helemaal niet mee eens, tot 5 = helemaal mee eens) 

Redenen voor keuze voltijdvoorziening Aantal* 

Omdat dit beter bij mijn kind past 7 

Omdat er een verschil van inzicht was met de vorige basisschool over  de 

(h)erkenning of diagnose hoogbegaafdheid 

1 

Omdat er een verschil van inzicht was met de vorige basisschool over een passend 

aanbod voor mijn kind 

4 

Vanwege de deskundigheid van de leerkrachten op de voltijd voorziening 3 

Anders, namelijk 

“Oude school kon hem niet meer helpen, gebrek aan aanbod” 

“Op aanraden van de basisschool” 

“Om te voorkomen dat hij op een later moment vast zou lopen (dus als het te laat is)” 

3 

*Ouders konden meerdere redenen aangeven  

 
 

De ouders is in de interviews gevraagd of zij en de school van hun kind het 

eens waren over de aanwezigheid van hoogbegaafdheid bij het kind. Volgens 

de meeste ouders was dit het geval. Bij een paar ouders was er sprake van een 

verschil van mening over de hoogbegaafdheid van het kind. De school had 

bijvoorbeeld niet het idee dat het betreffende kind hoogbegaafd was, of de 

school wilde niet testen. Twee ouders merkten op dat dit erg 

leerkrachtafhankelijk was: de ene leerkracht zag het wel, de ander niet. 

4.5  Ondersteuningsbehoeften 

In paragraaf 4.2 is aangegeven dat een deel van de hoogbegaafde leerlingen 

ook leer-, gedrags- of psychische problemen heeft. In de interviews met 

schoolbestuurders en schoolleiders is gevraagd naar de 

ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen in het algemeen, en 

naar de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen met zulke 

problemen. Ook in de vragenlijst voor ib’ers kwamen de 

ondersteuningsbehoeften voor leerlingen met leer-, gedrags- of psychische 

problemen aan de orde. Ouders is in de interviews gevraagd naar de 

ondersteuningsbehoeften van hun kind. Hierbij is ook gevraagd of het kind 

specifieke ondersteuningsbehoeften heeft vanwege leer-, gedrags- of 

psychische problemen. 
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Ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen zónder leer-, gedrags- 

of psychische problemen 

Veel geïnterviewde schoolbestuurders en schoolleiders geven aan dat de 

ondersteuningsbehoeften van individuele hoogbegaafde leerlingen onderling 

vanzelfsprekend verschillen. Zo mogelijk geeft men de leerlingen dan ook 

onderwijs op maat. Ondersteuningsbehoeften die men benoemt als specifiek 

voor hoogbegaafde leerlingen zijn: 

- uitdaging: complexiteit in het lesaanbod, problemen ontrafelen, creatief 

denken;  

- leren leren: hoogbegaafde leerlingen moeten leren om te leren, leren 

plannen, en leren om fouten te maken;  

- sociale vaardigheden: leren samenwerken, oplossen van conflicten, 

oprekken van de frustratiegrens; 

- hogere orde denken: onderzoekend leren; 

- autonomie: hoogbegaafde leerlingen moeten meer zelf kunnen bepalen en 

doen. 

 

De ouders is behalve naar het daadwerkelijk geboden aanbod voor hun kind 

gevraagd wat hun kind nodig heeft op school – los van wat aangeboden wordt. 

De geïnterviewde ouders bleken dit over het algemeen duidelijk voor ogen te 

hebben. De leerlingen hebben volgens hun ouders vooral behoefte aan: 

- uitdaging: zij willen nieuwe en onbekende dingen leren; 

- leren leren: ze hebben hulp nodig met plannen, automatiseren en moeten 

prioriteiten leren stellen; 

- compacten: de leerlingen hebben weinig instructie en herhaling nodig; 

- projectmatig werken en verdieping; 

- eerst toetsen en dan pas oefenen (in plaats van andersom): alleen oefenen 

wat nog niet goed gaat; 

- sociale vaardigheden: bijvoorbeeld werken aan zelfvertrouwen, omgaan 

met faalangst.  

 

Ouders van leerlingen die gebruik maken van een deeltijd- of 

voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen, is in de interviews gevraagd 

wat de reden is dat hun kind hier gebruik van maakt. De ouders van wie het 

kind in een binnen- of bovenschoolse plusklas zit, geven als reden dat het kind 

hier meer uitgedaagd wordt en aan verschillende doelen kan werken, zoals 
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sociale vaardigheden en zelfstandig leren. Het initiatief voor deelname aan een 

voorziening kwam in de meeste gevallen vanuit de school.  

De redenen van ouders om te kiezen voor een voltijdvoorziening komen 

grotendeels met elkaar overeen. De meest genoemde reden is dat hun kind niet 

op zijn plek of zelfs ongelukkig was op de reguliere school. Allen zijn 

overgestapt naar een AMOS unIQ school.  

Eén van de ouders zegt dat ze het gevoel hadden dat hun kind op de AMOS 

unIQ school op zijn plek zou zitten: “Sociaal gezien is hij daar namelijk op zijn 

plek, omdat de kinderen die in deze klassen zitten op dezelfde manier 

denken/doen. Hierdoor worden deze kinderen daar niet gepest”.  

Ook het aanbod op de reguliere school (onder andere een plusklas) was voor 

deze leerlingen niet toereikend; zij verveelden zich op de reguliere school.  

 

Ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen mét leer-, gedrags- of 

psychische problemen 

Hoogbegaafde leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen hebben 

volgens de geïnterviewde schoolbestuurders en schoolleiders nog iets meer 

onderwijs op maat nodig, afgestemd op hun specifieke behoeften. Over het 

algemeen hebben zij met name meer structuur en duidelijkheid nodig. Twee 

geïnterviewden merken op dat in een plusgroep in principe geen ruimte is voor 

meer dan één à twee hoogbegaafde leerlingen met leer-, gedrags- of psychische 

problemen, omdat zij meestal meer een-op-een begeleiding nodig hebben. 

 

Uit het wisselende onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen met leer-, 

gedrags- en psychische problemen kan worden opgemaakt dat een groot deel 

van de ib’ers vindt dat de ondersteuningsbehoeften voor deze leerlingen 

verschillen. Volgens de meeste ib’ers hangt de onderwijsaanpassing samen met 

het type problematiek dat speelt bij de leerling. Afhankelijk van het type 

problematiek kijken ib’ers wat een leerling nodig heeft en worden 

aanpassingen gemaakt. Slechts een enkele ib’er geeft aan dat het type 

problematiek niet altijd een rol speelt in de keuze voor een bepaalde 

onderwijsaanpassing. 

 

De geïnterviewde ouders van een hoogbegaafde leerling met leer-, gedrags- of 

psychische problemen, benoemen geen specifieke ondersteuningsbehoeften 

vanwege deze problemen.  
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4.6  Onderwijsaanbod 

Voor hoogbegaafde leerlingen kunnen uiteenlopende onderwijsaanpassingen 

worden getroffen. Aan schoolbestuurders, schoolleiders, ib’ers en ouders is 

gevraagd welke aanpassingen worden getroffen, en in welke mate zij hier 

tevreden over zijn.  

Het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen volgens schoolbestuurders, 

schoolleiders en ib’ers, en hun tevredenheid over dit aanbod, komt eerst aan de 

orde. Daarna volgt een weergave van de tevredenheid van ouders over het 

onderwijsaanbod. 

 

Onderwijsaanbod volgens schoolbestuurders, schoolleiders en ib’ers 

Volgens de schoolbestuurders en schoolleiders wordt er op bijna alle scholen 

gedifferentieerd in de groep, daarnaast zijn er bij een aantal scholen binnen- 

en bovenschoolse plusklassen en is er een aantal scholen met een 

voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen. 

 

Aan ib’ers van scholen zónder voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen 

is gevraagd welke onderwijsaanpassingen de school heeft voor hoogbegaafde 

leerlingen. In Tabel 4.20 is te zien in welke mate bepaalde 

onderwijsaanpassingen worden toegepast. Dit is weergegeven voor de gehele 

school (totaal) en voor de bouwen (groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8).29  

Te zien is dat differentiëren in de eigen groep een veelgebruikte methode is. In 

totaal hebben 55 ib’ers hierbij aangegeven in welke mate dit gebeurt (op een 

schaal van nooit tot altijd). Gemiddeld genomen gebeurt dit op de gehele 

school in sterke mate (M = 3.96). Ook komt het regelmatig voor dat er geen 

aanpassing wordt getroffen voor hoogbegaafde leerlingen. Wanneer speciale 

begeleiding wordt geboden, is dit voornamelijk op het gebied van de sociaal-

emotionele ontwikkeling.  

Hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw (groep 1/2) komen bijna nooit in een 

schoolgebonden plusklas (deeltijd), terwijl dit in de middenbouw (groep 3/4/5) 

en bovenbouw (groep 6/7/8) juist regelmatig gebeurt. Ook een bovenschoolse 

plusklas (deeltijd, bijvoorbeeld de Day a Week School) is voor leerlingen in de 

                                                      

 
29 Ib’ers hebben per bouw aangegeven in welke mate een onderwijsaanpassing aanwezig is. Sommige 

ib’ers hebben voor bepaalde onderwijsaanpassingen geen antwoord gegeven. In de analyses zijn de 

antwoorden per onderwijsaanpassing bij elkaar opgeteld en is een totaal samengesteld. Hierdoor kan 

het aantal respondenten bij de totale groep hoger zijn dan bij de individuele bouwen. 
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middenbouw en bovenbouw regelmatig beschikbaar, terwijl leerlingen in de 

onderbouw hier vrijwel nooit gebruik van maken. 

 
Tabel 4.20 Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen (N = 55) (1 = nooit, 2 = heel 

soms, 3 = regelmatig, 4 = vaak, 5 = altijd) 

Onderwijsaanpassing Aantal Gemiddelde SD* 

Geen hoogbegaafden aanpassing Totaal 54 2.55 1.21 

Groep 1/2 52 2.50 1.28 

Groep 3/4/5 50 2.58 1.31 

Groep 6/7/8 52 2.56 1.41 

Differentiëren in de eigen groep Totaal 55 3.96 0.88 

Groep 1/2 55 3.91 1.06 

Groep 3/4/5 54 4.00 0.95 

Groep 6/7/8 53 3.98 0.95 

Versnellen Totaal 55 2.20 0.77 

Groep 1/2 55 2.29 0.90 

Groep 3/4/5 54 2.26 0.87 

Groep 6/7/8 53 2.04 0.85 

Schoolgebonden plusklas (deeltijd) Totaal 55 2.21 1.29 

Groep 1/2 55 1.56 1.10 

Groep 3/4/5 54 2.48 1.60 

Groep 6/7/8 53 2.68 1.68 

Bovenschoolse plusklas (deeltijd, 

bijvoorbeeld de Day a Week School) 

Totaal 55 2.06 1.06 

Groep 1/2 55 1.35 0.95 

Groep 3/4/5 54 2.31 1.45 

Groep 6/7/8 53 2.53 1.55 

Speciale begeleiding, op het gebied van 

… (bijvoorbeeld op het gebied van 

sociale of emotionele ontwikkeling) 

Totaal 55 2.31 1.01 

Groep 1/2 55 2.35 1.11 

Groep 3/4/5 54 2.30 1.08 

Groep 6/7/8 53 2.32 1.16 

Ander aanbod Totaal 35 2.15 1.26 

Groep 1/2 24 2.13 1.36 

Groep 3/4/5 32 2.13 1.31 

Groep 6/7/8 30 2.13 1.50 

*SD = Standaarddeviatie 

 
 

Indien een onderwijsaanpassing uit Tabel 4.20 op een school aanwezig is, zijn 

hier aanvullende vragen over gesteld aan schoolbestuurders, schoolleiders en 

ib’ers. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwen. 



70 

 

Aan ib’ers van scholen mét een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde 

leerlingen zijn deze vragen ook gesteld. 

 

Differentiëren 

Bijna alle geïnterviewde schoolbestuurders en schoolleiders geven aan dat er op 

de reguliere scholen wordt gedifferentieerd in de klas (bijvoorbeeld op eigen 

tempo werken, compacten, verrijken en extra aanbod aanbieden dat aansluit 

bij de interesses van de leerling). De meest genoemde reden om hiervoor te 

kiezen (en niet voor een voltijd- of deeltijdvoorziening voor hoogbegaafde 

leerlingen) is dat men het belangrijk vindt dat hoogbegaafde leerlingen zich in 

een reguliere setting ontwikkelen met allerlei soorten leerlingen bij elkaar. Een 

geïnterviewde geeft aan: “De maatschappij is niet dat leerlingen alleen met 

hoogbegaafde mensen omgaan. Zo zit het leven niet in elkaar. Een gewone 

school laat meer zien hoe de maatschappij in elkaar zit”.  

 

55 ib’ers van scholen zonder voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen 

hebben aangegeven dat differentiatie in de eigen klas voor hoogbegaafde 

leerlingen wordt toegepast. Hiervan hebben 52 ib’ers aangegeven op welke 

manier dit gebeurt. Scholen doen dit op uiteenlopende manieren (Tabel 4.21). 

Op vrijwel al deze scholen vindt compacten en verrijken plaats. Ook werken in 

het eigen tempo en extra (kindgestuurd) aanbod voortkomend uit interesse van 

de leerling vindt op meer dan twee derde van de scholen plaats. Ongeveer de 

helft van de scholen heeft extra schoolgestuurd aanbod. Dit aanbod is vaak een 

andere taal, zoals Frans, Spaans of extra Engels. Ook bijvoorbeeld wiskunde en 

technieklessen worden soms aangeboden. Een deel van de scholen heeft ander 

aanbod om te differentiëren, zoals Acadin of deelname aan extra aanbod voor 

VWO+ leerlingen. 

 

Scholen mét een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen maken 

gebruik van veel manieren om te differentiëren tussen leerlingen. Compacten, 

verrijken, extra (kindgestuurd) aanbod voortkomend uit interesse van de 

leerling en extra schoolgestuurd aanbod is op al deze scholen aanwezig. Het 

schoolgestuurde aanbod bestaat op deze scholen vaak uit talen, zoals Chinees 

en Spaans, maar ook schaken wordt aangeboden. Op meer dan twee derde van 

deze scholen kunnen hoogbegaafde leerlingen werken in hun eigen tempo en is 

ander aanbod aanwezig, zoals extra uitstapjes met een wereldoriënterend 

karakter. 
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Speciale begeleiding vindt op veel van deze scholen plaats. Deze begeleiding 

bestaat uit bijvoorbeeld ‘leren leren’, filosoferen of is gericht op de sociaal-

emotionele ontwikkeling. 

 
Tabel 4.21 Manieren van differentiëren in de eigen groep (N voltijd = 5; N regulier = 52) 

(aanwezig: ja/nee) 

Differentiëren Aantal Percentage 

aanwezig 

Eigen tempo (leerling mag vooruit werken) Voltijd 3 60 

Regulier 34 65 

Compacten (schrappen van herhalings- en 

oefenstof) 

Voltijd 5 100 

Regulier 47 90 

Verrijken (verdiepen/verbreden van de 

leerstof) 

Voltijd 5 100 

Regulier 51 98 

Extra (kindgestuurd) aanbod voortkomend uit 

interesse van het kind (bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om eigen leervragen te stellen) 

Voltijd 4 100 

Regulier 36 70 

Extra (schoolgestuurd) aanbod (bijvoorbeeld 

vreemde taal leren), namelijk... 

Voltijd 5 100 

Regulier 25 50 

Speciale begeleiding, op het gebied van … 

(bijvoorbeeld op het gebied van sociale of 

emotionele ontwikkeling) 

Voltijd 3 75 

Anders Voltijd 2 66 

Regulier 3 21 

 
 

Versnellen 

Een klas overslaan is volgens schoolbestuurders en schoolleiders op een aantal 

scholen mogelijk, maar heeft meestal niet de voorkeur. Scholen willen dit liever 

niet omdat volgens hen leerlingen vaak sociaal-emotioneel nog niet klaar zijn 

voor de hogere groep. Een geïnterviewde zegt: “Een klas overslaan is een 

paardenmiddel. Ze komen heel jong in de volgende klas terecht en jong naar de 

middelbare school. Het gebeurt wel als leerlingen echt nergens meer aansluiting 

hebben en eigenlijk alleen voor zichzelf werken. Soms zijn ook sociale 

problemen en geen klik hebben met de groep omdat ze veel verder zijn in hun 

hoofd de aanleiding voor een klas overslaan. Het gaat vooral om hoe het kind 

zich voelt in de groep”. 

 

Versnellen vindt volgens 53 ib’ers plaats op hun school zónder voltijdvoorzie-

ning voor hoogbegaafde leerlingen. Aan deze ib’ers is gevraagd in welke mate 
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verschillende vormen van versnellen wordt ingezet op de school (Tabel 4.22 

niet alle ib’ers hebben deze vraag beantwoord). Versnelling op een bepaald vak 

is het vaakst aanwezig. De overige manieren van versnelling worden zelden 

gebruikt. 

 

Op scholen mét een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen is 

vervroegd instromen in groep 1 niet mogelijk. Op meer dan de helft van deze 

scholen is groep 1, 2 of 3 overslaan of de onderbouw in één schooljaar 

doorlopen eveneens niet mogelijk. In de midden- en bovenbouw is het op één 

school niet mogelijk om een groep over te slaan in de groepen 4 t/m 7. Op 

twee scholen kunnen leerlingen niet versneld naar het voortgezet onderwijs en 

is het niet mogelijk om meerdere groepen in één schooljaar te doorlopen in de 

midden- of bovenbouw. Versnelling voor een bepaald vak is op één school met 

voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen niet mogelijk. 

Op scholen met een voltijdvoorziening gaan hoogbegaafde leerlingen 

regelmatig versneld naar het voortgezet onderwijs. Ook versnelling voor een 

bepaald vak en een groep overslaan in de groepen 4 t/m 7 vindt soms plaats. 

De overige manieren van versnelling worden minder vaak ingezet. 

 
Tabel 4.22 Aanwezige manieren van versnellen op de school (N = 51) (1 = nooit, 2 = heel 

soms, 3 = regelmatig, 4 = vaak, 5 = altijd) 

Versnellen Aantal Gemiddelde SD* 

Vervroegd instromen in groep 1 Voltijd 0 - - 

Regulier 51 1.22 0.46 

Groep 1 of 2 'overslaan' Voltijd 2 2.00 0.00 

Regulier 51 1.71 0.58 

Groep 1 en 2 in één schooljaar doorlopen Voltijd 2 2.00 0.00 

Regulier 50 1.76 0.59 

Groep 3 ‘overslaan’ Voltijd 2 2.00 0.00 

Regulier 49 1.39 0.57 

Een groep ‘overslaan’ in de groepen 4 t/m 7 Voltijd 4 2.25 1.26 

Regulier 51 1.73 0.60 

Versneld naar het voortgezet onderwijs Voltijd 3 3.00 1.00 

Regulier 50 1.52 0.54 

Meerdere groepen in één schooljaar 

doorlopen in de groepen 3 t/m 8 

Voltijd 3 2.00 1.73 

Regulier 50 1.28 0.45 

Versnelling voor een bepaald vak Voltijd 4 2.25 1.26 

Regulier 51 2.10 1.01 

Anders, namelijk …. Voltijd 1 3.00 - 

Regulier 13 1.23 0.60 

*SD = Standaarddeviatie 
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Binnenschoolse plusklas 

Veel reguliere scholen hebben een binnenschoolse plusklas of een 

verrijkingsklas, aldus schoolbestuurders en schoolleiders. Leerlingen krijgen 

daar een paar uur per week de tijd voor verdiepingsmateriaal. Eén reguliere 

school biedt zowel een verrijkingsklas voor meerbegaafde leerlingen als een 

verrijkingsklas voor hoogbegaafde leerlingen. De verrijkingsklas voor 

meerbegaafde leerlingen richt zich vooral op verrijken. Het aanbod voor de 

‘echte’ hoogbegaafde leerlingen gaat nog iets dieper op de stof in. In de 

verrijkingsklas voor de ‘echte’ hoogbegaafde leerlingen wordt ook aan 

persoonlijke leerdoelen voor de leerlingen gewerkt (‘wat wil je leren?’).  

 

De meest genoemde reden om voor een binnenschoolse plusklas te kiezen is 

dat men het belangrijk vindt dat het aanbod binnen de school plaatsvindt. 

Door één bestuurder wordt benoemd dat men het niet goed vindt voor de 

leerlingen als ze voor een dag naar een andere school gaan. De wisselwerking 

tussen de binnenschoolse plusklas en de eigen klas vindt men erg belangrijk. 

De leerlingen van de binnenschoolse plusklas geven bijvoorbeeld presentaties 

in hun eigen klas over wat ze in de binnenschoolse plusklas hebben gedaan. 

Andere redenen om voor een binnenschoolse plusklas te kiezen zijn de 

peergroupgedachte (leerlingen zitten met gelijkgestemden in een groep) en 

omdat het volgens besturen en schoolleiders voor de reguliere leerkracht niet 

altijd haalbaar is de hoogbegaafde leerlingen een passend aanbod te bieden. 

Een bestuurder zegt: “Het vraagt veel van leerkrachten om dat binnen de klas te 

realiseren, dat is uiteindelijk wel de wens. In de plusklas is dit op korte termijn te 

realiseren. Daarnaast is het voordeel van de plusklas dat kinderen in hun 

peergroup zitten”. 

Een geïnterviewde geeft aan dat er een beweging is bij de meeste scholen dat 

ze langzaam toewerken naar integreren van het aanbod voor hoogbegaafde 

leerlingen in de reguliere klassen.  

 

32 ib’ers van een school zonder voltijdvoorziening voor hoogbegaafde 

leerlingen geven aan dat hun school een binnenschoolse plusklas heeft. In 

totaal maken 627 leerlingen hiervan gebruik (28 ib’ers hebben deze ingevuld). 

In Tabel 4.23 is te zien hoe de leerlingen uit de plusklas over de groepen zijn 

verdeeld. Voornamelijk leerlingen uit de bovenbouw gaan naar een 

schoolgebonden plusklas. 
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Tabel 4.23 Aantal leerlingen per groep die deelnemen aan een plusklas binnen de school       

(N = 28) 

Groep Aantal leerlingen 

1/2 54 

3 64 

4 82 

5 107 

6 116 

7 100 

8 104 

 
 

Aan de ib’ers met een plusklas binnen de school is gevraagd wat de criteria 

zijn voor plaatsing in een plusklas. In Tabel 4.24 is te zien dat hoge 

leerprestaties en motivatie en/of interesse van de leerling de voornaamste 

criteria zijn voor plaatsing. Een bepaald IQ, de aan- of afwezigheid van leer-, 

gedrags- of psychische problemen en een verzoek van de ouders zijn 

nauwelijks een criterium. Sociale aspecten (voornamelijk zelfstandigheid en 

een goede werkhouding) of de wens van de leerling zijn af en toe een reden 

voor deelname aan een binnenschoolse plusklas. 

 

Tabel 4.24 Criteria voor plaatsing in een plusklas binnen de school (N = 28) (aanwezig: ja/nee) 

Criterium Aantal scholen 

IQ hoger dan … 3 

Hoge leerprestaties 25 

Sociale aspecten, namelijk … 9 

Aanwezigheid van gedrags-, leer- of psychische problemen 3 

Ontbreken van gedrags-, leer- of psychische problemen 4 

Motivatie en/of interesse van de leerling 25 

Verzoek/wens ouders 4 

Verzoek/wens leerling 7 

Anders 13 

 
 

Het aanbod voor leerlingen in een plusklas binnen de scholen is uiteenlopend. 

Zo zijn er scholen die het compacten van lesstof binnen de plusklas doen. 

Andere veelgenoemde vormen van aanbod zijn verrijken (bijvoorbeeld extra 

uitdaging geven of het werken met projecten of onderzoek doen door 

leerlingen, mindsetlessen (bijv. eigen vaardigheden en talenten kennen), en het 

stimuleren van creatief of out-of-the-box-denken. Verschillende keren wordt 
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hierbij gerefereerd aan (de terminologie van) het Denklab: leren leren 

(bijvoorbeeld voorbereiden op een les), leren denken (zoals kritisch denken) en 

leren leven (bijvoorbeeld omgaan met falen). 

 

Bovenschoolse plusklas 

Meerdere geïnterviewde schoolbestuurders en schoolleiders geven aan deel te 

nemen aan de bovenschoolse plusklassen van de Day a Week School. Die 

plusklassen bieden de leerlingen volgens de geïnterviewden het volgende: 

- cognitieve uitdaging; 

- evaluatiemomenten; 

- leren samenwerken; 

- inspelen op interesses van de leerlingen, wat zij graag willen leren, 

bijvoorbeeld in de vorm van projecten; 

- zelf ontworpen lessen in plaats van vaste lesmethoden; 

- gebruik van methodieken zoals de taxonomie van Bloom (aandacht voor 

analytisch, evaluatief en creatief denken) en denksleutels en inspelen op 

denkstrategieën.  

 

Redenen om voor een bovenschoolse plusklas te kiezen komen grotendeels 

overeen met de redenen om de keuze voor een binnenschoolse plusklas. Een 

bestuurder zegt: “Omdat het voor hoogbegaafde leerlingen belangrijk is om met 

de peergroup samen te kunnen werken, zonder dat ze ‘uit de maatschappij 

geplaatst worden’ en volledig apart onderwijs ontvangen. De Day a Week School 

richt zich op de 2,5-3 % van de kinderen die hoogbegaafd is, binnen deze 3% 

leerlingen is er echter wel een klein aantal (de hoogbegaafden onder de 

hoogbegaafden) die echt alleen kunnen werken met andere hoogbegaafde 

leerlingen. Daar zijn bijvoorbeeld AMOS unIQ klassen voor ingericht. Deze 

kinderen zijn namelijk in de gewone klas ongelukkig. De leerlingen van de Day 

a Week School zijn in de ‘gewone’ klas niet ongelukkig, maar zij worden wel 

gelukkiger door één dag in de week in een klas met hun peergroup samen te 

kunnen werken”. 

Een binnenschoolse plusklas is echter niet altijd mogelijk op school, wat de 

voornaamste reden is om dan voor een bovenschoolse plusklas te kiezen. 

 

Van de 36 scholen waar een bovenschoolse plusklas is, hebben 24 ib’ers 

aangegeven hoeveel leerlingen hiervan gebruik maken. In totaal maken 101 

leerlingen gebruik van deze plusklas, blijkt uit de vragenlijst voor de ib’ers. De 
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leerlingen komen voornamelijk uit de groepen 5 t/m 8, zoals te zien is in Tabel 

4.25 De vaakst voorkomende bovenschoolse plusklas is de Day a Week School. 

Enkele scholen maken gebruik van een andere bovenschoolse plusklas, 

namelijk DNKRS, Bright kid, het Leerlab of de plusklas van het schoolbestuur. 

 
Tabel 4.25 Aantal leerlingen per groep die deelnemen aan een bovenschoolse plusklas           

(N = 24)  

Groep Aantal leerlingen 

1/2 0 

3 0 

4 2 

5 22 

6 30 

7 29 

8 18 

 
 

Scholen hebben uiteenlopende criteria voor verwijzing naar een bovenschoolse 

plusklas (zie Tabel 4.26). De leerprestaties van de leerling en de motivatie 

en/of interesse van de leerling zijn de voornaamste redenen voor verwijzing. 

Ook sociale aspecten en het verzoek of de wens van de ouders zijn op 

sommige scholen een reden te verwijzen. 

 
Tabel 4.26 Criteria voor plaatsing in een bovenschoolse plusklas (N = 28) (aanwezig: ja/nee) 

Criterium Aantal scholen 

IQ hoger dan … 7 

Hoge leerprestaties 22 

Sociale aspecten, namelijk … 12 

Aanwezigheid van gedrags-, leer- of psychische problemen 6 

Ontbreken van gedrags-, leer- of psychische problemen 4 

Motivatie en/of interesse van de leerling 21 

Verzoek/wens ouders 8 

Verzoek/wens leerling 5 

Anders 12 

 
 

Scholen zonder voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen verwijzen 

bijna nooit naar een school met een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde 
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leerlingen (N = 48, M = 1.35, SD = 0.53).30 In de afgelopen drie jaar zijn door de 

13 scholen die aangeven heel soms een leerling te verwijzen in totaal 8 

leerlingen verwezen. 

 

Voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen  

Een aantal scholen biedt voltijdonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in een 

aparte school of aparte klas, zo blijkt uit de interviews met schoolbestuurders 

en schoolleiders. In de voltijdvoorziening doorlopen de leerlingen het reguliere 

vakkenpakket sneller dan andere leerlingen (oftewel: versnelling voor reguliere 

vakken). Soms krijgen ze ook andere methodes. Er wordt gekeken wat 

leerlingen al weten en dan op de hiaten ingezet. Hierdoor verschilt het aanbod 

per leerling. Leerlingen helpen elkaar ook; samenwerking wordt bevorderd. Als 

de ene leerling nog een hiaat heeft op het ene onderwerp en de andere leerling 

op een ander onderwerp, helpen zij elkaar. 

In de klassen worden ook andere dan de reguliere vakken aangeboden, zoals 

Spaans, Chinees en schaken. Hiervoor worden vakdocenten ingehuurd. De 

onderwerpen worden door de school bepaald, en niet door de leerlingen 

aangedragen. Ook wordt gewerkt met projecten, waarbinnen leerlingen aan de 

slag gaan een eigen onderwerp.  

 

Redenen van schoolbesturen om voor voltijdonderwijs voor hoogbegaafden te 

kiezen hebben betrekking op het gebrek hieraan in Amsterdam. Een bestuurder 

geeft aan: “Ouders zijn zelf met de oproep gekomen voor kinderen die het 

moeilijk hadden. Er was geen plek voor hen, zij werden niet erkend in wie ze 

zijn. Het speciaal onderwijs had hier geen antwoord op. Het speciaal onderwijs 

is vooral gericht op gedragsproblematiek en niet op de onderliggende oorzaken. 

Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen binnen een reguliere setting was er nog 

niet”. 

Voor hoogbegaafde leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen is er 

geen speciaal aanbod binnen het voltijdonderwijs volgens de bestuurders. 

 

Op de scholen zónder voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen worden 

uiteenlopende criteria gehanteerd voor het verwijzen naar een school mét 

voltijdvoorziening, blijkt uit de vragenlijst voor de ib’ers (Tabel 4.27). De 

                                                      

 
30 (1 = nooit, 2 = heel soms, 3 = regelmatig, 4 = vaak, 5 = altijd) 
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belangrijkste redenen zijn een IQ hoger dan 130, 140 of 145, hoge 

leerprestaties, de motivatie en/of interesse van de leerling en een verzoek of 

wens van de ouders. 

 
Tabel 4.27 Criteria voor verwijzing naar een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen 

(N = 14) (aanwezig: ja/nee) 

Criterium Aantal scholen 

IQ hoger dan … 10 

Hoge leerprestaties 7 

Sociale aspecten, namelijk … [geen aansluiting bij groepsgenoten] 6 

Aanwezigheid van gedrags-, leer- of psychische problemen 4 

Ontbreken van gedrags-, leer- of psychische problemen 2 

Motivatie en/of interesse van de leerling 8 

Verzoek/wens ouders 8 

Verzoek/wens leerling 3 

Anders 2 

 
 

Onderwijsaanbod voor leerlingen met leer-, gedrags- en psychische problemen 

Aan de ib’ers die hebben aangegeven dat er leerlingen met (niet-) 

gediagnosticeerde leer-, gedrags- of psychische problemen zijn, is gevraagd 

naar de specifieke onderwijsaanpassingen voor deze leerlingen. Ongeveer de 

helft van de ib’ers (N=22) geeft aan dat er specifieke onderwijsaanpassingen 

zijn voor hoogbegaafde leerlingen met (al dan niet gediagnosticeerde) leer-, 

gedrags- of psychische problemen. Een groot deel van de ib’ers geeft aan dat 

die onderwijsaanpassingen per leerling verschillen. Af en toe worden ouders 

ingeschakeld om leerlingen goed te ondersteunen. 

 

De aanpassingen die meerdere keren door ib’ers worden genoemd zijn onder te 

verdelen in drie categorieën. Allereerst krijgen deze leerlingen geregeld 

individuele begeleiding door een orthopedagoog of specialist passend 

onderwijs. Voor deze leerlingen is een arrangement aangevraagd of is een 

kindplan/groeidocument opgesteld. Ze krijgen begeleiding buiten de klas en 

soms externe trainingen, zoals sociale vaardigheidstraining. Ten tweede 

worden aanpassingen binnen de klas gemaakt voor deze leerlingen. Dit kunnen 

aanpassingen zijn in het materiaal (bijvoorbeeld ander soort opdrachten), in de 

week- of dagtaken die leerlingen uitvoeren, of in de eisen die aan deze 

leerlingen worden gesteld. Ten slotte krijgen deze leerlingen geregeld meer 
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structuur, of hulp bij het plannen, omdat hoogbegaafde leerlingen hier vaak 

meer behoefte aan hebben.  

 

Tevredenheid van schoolbestuurders, schoolleiders en ib’ers over het 

onderwijsaanbod 

Schoolbestuurders, schoolleiders en ib’ers is gevraagd in welke mate zij 

tevreden zijn over het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen, en wat 

hun wensen zijn met betrekking tot het aanbod. 

 

Alle geïnterviewde schoolbestuurders en schoolleiders geven aan dat het aanbod 

geëvalueerd wordt. Dit gebeurt altijd op schoolniveau en meestal ook op 

bestuursniveau. De wijze waarop is zeer divers. Vaak is het onderwijsaanbod 

voor hoogbegaafden onderdeel van bijvoorbeeld het jaarlijkse management en 

voortgangsgesprekken. Tussen de unIQ klassen van AMOS vindt maandelijks 

overleg plaats. Bij een aantal plusgroepen krijgen de leerlingen één keer per 

jaar een enquête voorgelegd, en de Day a Week school doet elke twee jaar een 

evaluatieonderzoek bij de leerlingen, de ouders en de thuisscholen. 

 

De meeste geïnterviewde schoolbestuurders en schoolleiders zijn tevreden 

over het aanbod dat zij momenteel bieden. Hierin maken zijn geen onderscheid 

in het aanbod voor leerlingen zónder en leerlingen mét leer-, gedrags- of 

psychische problemen. Wel ziet bijna iedereen nog ruimte voor verbetering, 

onder andere wat betreft de signalering en samenwerking, bijvoorbeeld: “Nog 

niet alle hoogbegaafde leerlingen worden gesignaleerd, er is veel kennis en 

expertise maar deze zou nog beter gedeeld mogen worden”. Verder wordt een 

aantal keer opgemerkt dat er nog winst valt te behalen bij de leerkrachten, die 

soms moeite hebben vaste programma’s los te laten. De rol van de leerkracht 

wordt benadrukt: “Het verrijkingsmateriaal functioneert pas goed als de 

leerkracht goede instructie geeft. De manier waarop je het aanbod geeft, is 

bepalend”. 

 

Een groot deel van de wensen betreft het integreren van een passend aanbod 

voor hoogbegaafde leerlingen binnen de reguliere lessen, 31 bijvoorbeeld: “De 

stip op de horizon: geen externe arrangementen maar op alle scholen een 

                                                      

 
31 Dit geldt voor de schoolbesturen en scholen zonder voltijdvoorziening voor hoogbegaafden 
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passende manier van onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen”. Twee 

geïnterviewden merken op dat er daarvoor meer kennis nodig is bij 

leerkrachten: “De grootste wens ligt in het integreren van het aanbod voor 

hoogbegaafde leerlingen binnen eigen/reguliere groepen. Dat vraagt kennis 

over hoogbegaafdheid bij de leerkrachten. Er zijn op verschillende scholen 

hoogbegaafdheidsspecialisten, maar het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen 

vraagt bovenop de differentiatie die leerkrachten normaal gesproken al doen 

nóg iets extra’s”.  

Een andere geïnterviewde zegt: “Leerkrachten moeten snappen wat een kind 

nodig heeft en programma’s durven los te laten. Bovendien moet de school dan 

van het klassikale systeem af. Leerkrachten kunnen deze leerlingen nu niet aan. 

Leerkrachten snappen niet wat zo’n hoog IQ inhoudt en wat het betekent voor 

zo’n kind. Passend onderwijs moet ook voor deze kinderen gelden”.  

 

Een ander zou graag meer willen kunnen bieden voor de hoogbegaafde 

leerlingen die vastlopen: “De kinderen die echt een arrangement nodig hebben, 

die niet aan het werk te krijgen zijn. Ik zou hen beter willen kunnen helpen. Dit 

zijn 5 tot 8 leerlingen per schooljaar. Er zou meer geld voor nodig zijn om hen 

hulp op maat te kunnen bieden zoals 1 à 2 keer per week extra ondersteuning”. 

 

Een andere wens bij bestuurders is het verkrijgen van meer formatiemiddelen 

om zo meer scholen de gelegenheid te geven om met een eigen plusklas te 

werken. Niet alle leerlingen kunnen naar de Day a Week School omdat er meer 

aanmeldingen dan plaatsen zijn. Om alle leerlingen het aanbod te kunnen 

bieden dat zij nodig hebben, is er meer formatie nodig, aldus een 

geïnterviewde bestuurder. 

 

Een specifieke wens vanuit een aanbieder van het voltijdonderwijs is dat het 

beschikbaar zou zijn voor alle leerlingen die dit nodig hebben: “Het ideaal zou 

zijn van AMOS unIQ naar Amsterdam unIQ (oftewel beschikbaar voor alle 

leerlingen die het nodig hebben). De middelen vanuit passend onderwijs zijn niet 

voldoende. Op dit moment is er een ouderbijdrage nodig omdat ons aanbod 

meer kost dan de reguliere bekostiging. Een wens is dat ons aanbod voor alle 

leerlingen beschikbaar is, dus ook voor ouders die deze bijdrage niet kunnen 

betalen. Het is bijzonder onderwijs, ouders kunnen met deze kinderen vaak 

nergens anders terecht, ze komen vaak van andere besturen en kunnen ook niet 
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terecht op het speciaal onderwijs die voor deze leerlingen niet echt toegerust 

zijn”. 

 

Day a Week school zou graag een DWS-vorm binnen het speciaal onderwijs 

willen opzetten. Hier is men momenteel over in gesprek. Daarnaast zou men 

graag zien dat alle schoolbesturen in Amsterdam mee doen. 

 

De ib’ers geven uiteenlopende verbeterpunten aan in het onderwijs aan 

hoogbegaafde leerlingen op hun school. In Tabel 4.28 is te zien dat voor 

scholen zonder voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen de 

belangrijkste verbeterpunten zijn dat niet alle personeelsleden deskundig 

genoeg zijn, er onvoldoende tijd en middelen zijn voor onderwijs aan deze 

leerlingen en differentiatie gericht op zwakkere leerlingen al te veel 

tijd/aandacht vergt. Andere punten die worden genoemd zijn bijvoorbeeld dat 

er steeds meer leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften lijken te zijn 

(waardoor maatwerk erg intensief is en leerkrachten een grote werkdruk 

ervaren), dat er geen visie is ontwikkeld op het gebied van hoogbegaafdheid en 

dat er weinig mogelijkheden zijn om ICT in te zetten. 

Op scholen met een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen is het 

belangrijkste verbeterpunt dat er onvoldoende tijd en middelen zijn voor 

onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Het te veel gebruiken van ad hoc 

oplossingen wordt op deze scholen ook in enige mate als verbeterpunt gezien. 
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Tabel 4.28 Aanwezigheid van verbeterpunten in het huidige onderwijs aan hoogbegaafde 

leerlingen (N = 47) (1 = helemaal mee oneens, tot 5 = helemaal mee eens) 

Knelpunt Aantal Gemiddelde SD* 

Niet voldoende materialen/methoden Regulier/speciaal 47 3.04 1.16 

Voltijd 5 3.20 0.84 

Niet alle personeelsleden zijn 

deskundig genoeg 

Regulier/speciaal 47 3.57 0.99 

Voltijd 5 2.80 1.30 

Niet alle personeelsleden denken 

hetzelfde over (onderwijs aan) 

(vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen 

Regulier/speciaal 47 3.38 1.05 

Voltijd 5 2.60 1.14 

Samenwerking met instellingen verloopt 

niet goed 

Regulier/speciaal 46 2.35 0.85 

Voltijd 5 2.80 1.30 

Personeelsleden hebben moeite met de 

signalering van (vermoedelijk) 

hoogbegaafde leerlingen 

Regulier/speciaal 46 2.93 0.95 

Voltijd n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Kinderen worden niet tijdig 

gesignaleerd 

Regulier/speciaal 47 2.98 1.01 

Voltijd n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Te veel ad hoc oplossingen Regulier/speciaal 47 3.34 1.01 

Voltijd 5 3.40 1.34 

Onvoldoende tijd en middelen voor het 

onderwijs aan (vermoedelijk) 

hoogbegaafde leerlingen 

Regulier/speciaal 47 3.98 1.01 

Voltijd 5 3.60 1.14 

Differentiatie op zwakkere leerlingen 

vergt al te veel tijd/aandacht 

Regulier/speciaal 47 3.87 1.06 

Voltijd n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Anders Regulier/speciaal 8 3.13 1.13 

Voltijd 0 - - 

* SD = Standaarddeviatie 

 
 

Ongeveer de helft van de ib’ers vindt dat zij leerlingen met hoogbegaafdheid en 

leer-, gedrags- of psychische problemen niet voldoende kunnen bieden. 

Ongeveer een kwart van de ib’ers vindt dat zij leerlingen wel voldoende kunnen 

bieden en een kwart vindt dat dit niet altijd lukt. De meest genoemde reden dat 

het aanbod op dit moment niet voldoende is voor deze leerlingen, is het gebrek 

aan tijd of personele bezetting. Zo zegt een van de ib’ers: “Wij hebben genoeg 

op de plank liggen, maar het kan nog consequenter worden ingezet”. Ook 

handelingsverlegenheid voor bepaalde groepen leerlingen wordt door een 

aantal ib’ers genoemd, bijvoorbeeld: “Met name als er gedragsproblemen 

zijn/psychische problematiek speelt missen wij expertise en middelen 

(mankracht/materialen). Wij merken dat kinderen met een IQ boven de 145 ook 
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andere (onderwijs)behoeften hebben. Er is weinig kennis hierover beschikbaar. 

Hele jonge kinderen (4-5 jr.) die hoogbegaafd zijn is ook erg moeilijk. Het 

ontbreekt dan met name aan extra handen in de klas om e.e.a. in goede banen 

te leiden. Bij instanties is ook te weinig kennis op dit gebied als de problematiek 

complex is. Er is te weinig kennis bij een aantal leerkrachten die in de reguliere 

groepen onderwijs geven. Dit leidt tot onbegrip van de leerkracht t.o.v. de 

leerling en tot onderprestatie/gedragsproblemen”. 

 

Onderwijsaanbod volgens ouders 

Op de vraag hoe het onderwijs aan de behoeften van hun kind is aangepast, 

konden de ouders in de oudervragenlijst meerdere antwoorden aankruisen. 

Omdat slechts een klein aantal ouders heeft deelgenomen aan het onderzoek 

en ouders niet altijd goed op de hoogte zullen zijn van wat er in de klas aan 

aangepast onderwijs aangeboden wordt, moeten de resultaten met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.  

 

In de reguliere klassen wordt volgens de ouders het onderwijs op diverse 

manieren aangepast aan de behoeften van hun kind. De meeste ouders geven 

aan dat dit gebeurt in de vorm van verrijking en/of compacten (66%) of een 

extra schoolgestuurd aanbod (33%). Ouders noemen verschillende typen extra 

aanbod: talen (Spaans, Frans, Engels), ‘levelwerk’ (een methode voor 

hoogbegaafde leerlingen), wiskunde en programmeren. Relatief weinig ouders 

(19%) geven aan dat er sprake is van extra kindgestuurd aanbod. Het minst 

vaak geven ouders aan dat het onderwijs niet wordt aangepast (10%), of dat 

hun kind speciale begeleiding krijgt (10%) (zie ook Tabel 4.29). Eén ouder geeft 

aan dat het onderwijs op een andere manier wordt aangepast, namelijk 

doordat zijn/haar kind rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde in een hogere 

groep krijgt. Twee ouders geven aan dat hun kind speciale begeleiding krijgt. 

Uit hun toelichting blijkt dat deze begeleiding is ingezet vanwege een leer-, 

gedrags- of psychisch probleem. Zo krijgt één kind begeleiding van een 

psycholoog in verband met ADHD, en krijgt één kind veel (niet-gespecificeerde) 

begeleiding in verband met autisme.  
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Tabel 4.29 Onderwijsaanpassingen in de klassen die geen voorziening voor hoogbegaafde 

leerlingen hebben (N = 21) (aanwezig: ja/nee) 

Onderwijsaanpassingen Aantal  Percentage* 

Aangepaste leerstof binnen de methode (verrijking/compacten) 14 67 

Extra (schoolgestuurd) aanbod (bijvoorbeeld vreemde taal leren) 7 33 

Extra (kindgestuurd) aanbod voortkomend uit interesse van het kind 4 19 

Het onderwijs wordt niet aangepast 2 10 

Speciale begeleiding 2  10 

Anders 2  10 

Weet ik niet 1  5 

* Totalen tellen niet op tot 100% omdat de ouders meerdere antwoorden konden geven 

 
 

Van de ouders van leerlingen die gebruik maken van een binnenschoolse 

plusklas geven de meesten aan dat het onderwijs in die plusklas wordt 

aangepast in de vorm van extra schoolgestuurd aanbod (67%) (bijvoorbeeld 

Spaans) en verrijking en/of compacten (50%), zie Tabel 4.30.  

 
Tabel 4.30 Onderwijsaanpassingen in de binnenschoolse plusklassen (N = 6) (aanwezig: 

ja/nee) 

Onderwijsaanpassingen Aantal  Percentage* 

Extra (schoolgestuurd) aanbod (bijvoorbeeld vreemde taal leren) 4 66 

Aangepaste leerstof binnen de methode (verrijking/compacten) 3 50 

Extra (kindgestuurd) aanbod voortkomend uit interesse van het kind 1 17 

Weet ik niet 1 17 

Speciale begeleiding 0 0 

Anders 0 0 

* Totalen tellen niet op tot 100% omdat de ouders meerdere antwoorden konden geven 

 
 

De meeste ouders van leerlingen die gebruik maken van een (deeltijd) 

bovenschoolse plusklas geven aan dat het onderwijs aan hun kind wordt 

aangepast door middel van het aanbieden van extra schoolgestuurd aanbod 

(60%) en kindgestuurd aanbod (40%). Ook krijgt een aantal leerlingen speciale 

begeleiding (30%). Zie Tabel 4.31 voor een overzicht van de aantallen. Het extra 

aanbod dat leerlingen krijgen bestaat onder andere uit Engels, Chinees, 

wiskunde, scheikunde, denkoefeningen en projectmatig werk. De ouders die 

aangegeven hebben dat hun kind speciale begeleiding krijgt, geven aan dat 

deze begeleiding gericht is op sociaal-emotionele aspecten, zoals ‘leren over 
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jezelf’, ‘hoe ga je om met uitdaging en frustratie’ en ‘leren om voor jezelf op te 

komen’. Eén ouder geeft aan dat het onderwijs op een andere manier wordt 

aangepast, namelijk door middel van creatieve opdrachten waar taal, analytisch 

denken en expressie bij elkaar komen. Twee ouders geven aan dat er geen 

specifieke aanpassingen zijn voor hun eigen kind binnen het groepsaanbod. 

 

 

Tabel 4.31 Onderwijsaanpassingen in de bovenschoolse plusklassen (N = 10) (aanwezig: 

ja/nee) 

Onderwijsaanpassingen Aantal Percentage* 

Extra (schoolgestuurd) aanbod (bijvoorbeeld vreemde taal leren) 6 60 

Extra (kindgestuurd) aanbod voortkomend uit interesse van het kind 4  40 

Speciale begeleiding 3 30 

Anders 3 30 

Aangepaste leerstof binnen de methode (verrijking/compacten) 1 10 

Weet ik niet 0 0 

* Totalen tellen niet op tot 100% omdat de ouders meerdere antwoorden konden geven 

 

 

De ouders van de leerlingen die op een voltijdvoorziening voor hoogbegaafden 

zitten, geven allemaal aan dat het onderwijs wordt aangepast door middel van 

verrijking/compacten en door middel van extra schoolgestuurd aanbod 

(Spaans, Engels, Chinees en schaken). Geen van de ouders geeft aan dat hun 

kind extra kindgestuurd aanbod krijgt of speciale begeleiding. Zie ook Tabel 

4.32.  

 
Tabel 4.32 Onderwijsaanpassingen in de voltijdvoorziening (N = 9) (aanwezig: ja/nee) 

Onderwijsaanpassingen Aantal  Percentage* 

Aangepaste leerstof binnen de methode (verrijking/compacten) 9 100 

Extra (schoolgestuurd) aanbod (bijvoorbeeld vreemde taal leren) 9 100 

Extra (kindgestuurd) aanbod voortkomend uit interesse van het kind 0 0 

Speciale begeleiding 0 0 

Anders 0 0 

Weet ik niet 0 0 

* Totalen tellen niet op tot 100% omdat de ouders meerdere antwoorden konden geven 

 

 

In de interviews met ouders is verder doorgevraagd naar onderwijsaanbod voor 

de leerlingen.  
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Naast de eerder genoemde voorzieningen (zoals de plusklassen) worden de 

volgende activiteiten en aanpassingen genoemd voor de reguliere klassen: 

- Verrijking, bijvoorbeeld extra rekenopdrachten, breinkrakers; 

- Minder herhalen; 

- Als eigen werk af is, aan de weektaak voor de plusklas werken; 

- Korte instructie en dan zelf aan de slag; 

- Bepaald werk overslaan; 

- Aanbod op een ander niveau;  

- Rots en Water training om te werken aan sociale vaardigheden.  

 

In de binnenschoolse en bovenschoolse plusklas worden ziet het aanbod er 

volgens de ouders als volgt uit: 

- Er wordt thematisch gewerkt. Het aanbod kan worden aangesloten op de 

interesses van de leerlingen zelf. Over de bovenschoolse plusklas wordt 

door een ouder gezegd dat het weinig wordt aangepast aan het individuele 

kind. 

- Leerlingen krijgen extra vakken (bijv. Spaans, Latijn, Wiskunde). 

- Leerlingen doen verschillende activiteiten met techniek (bijvoorbeeld een 

raket bouwen). 

- Leerlingen doen onderzoek naar een bepaald onderwerp in duo’s en geven 

daar een presentatie over. 

- Leerlingen worden gestimuleerd om zelf uit te zoeken wat het antwoord 

op een moeilijke som/vraag is. 

 

De voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen biedt volgens ouders het 

volgende aanbod of heeft de volgende aanpassingen:  

- De stof wordt vooraf getoetst. Leerlingen hoeven alleen nog te oefenen met 

wat niet lukt, daardoor houden ze tijd over voor andere activiteiten. 

- Leerlingen werken met weektaken en moeten zelf plannen.  

- Leerlingen krijgen extra vakken zoals Chinees, Spaans en Engels 

- Als de weektaak af is kunnen leerlingen iets doen vanuit hun eigen 

interesse 

- Er is een aantal projecten per jaar, waar leerlingen een werkstuk en 

presentatie over moeten maken. 

- Er worden sociale trainingen gegeven op de groep om het sociale klimaat 

te verbeteren (dit zit niet in het reguliere aanbod van de 

voltijdvoorziening, maar is alleen op aanvraag beschikbaar). 
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- De klassen zijn kleiner (ongeveer 20 leerlingen) waardoor er meer tijd en 

meer oog is per leerling.  

 

Tevredenheid van ouders over het onderwijsaanbod 

Uit de vragenlijst voor ouders komt naar voren dat zij gemiddeld behoorlijk 

tevreden zijn over de ondersteuning en het aanbod dat hun kind krijgt. Dit 

geldt voor alle voorzieningen: voor de reguliere klas, de deeltijdvoorziening en 

de voltijdvoorziening. In Tabel 4.33. t/m 4.36 zijn de resultaten over de 

tevredenheid van de ouders uitgesplitst naar voorziening. 

De ouders zijn op bijna alle punten het meest tevreden over de ondersteuning 

en het aanbod in de deeltijdvoorzieningen. Vooral de mate waarin het kind 

wordt uitgedaagd in de bovenschoolse voorziening wordt hoog beoordeeld. 

Ook de mate van begeleiding, de mate waarin de leerkracht rekening houdt met 

de sterke en zwakke kanten van het kind en de mate waarin het onderwijs is 

aangepast aan hun kind, worden bij de deeltijdvoorzieningen hoger beoordeeld 

(ten opzichte van de reguliere klas en de voltijdvoorziening).  Maar zoals 

hierboven vermeld zijn alle ouders gemiddeld tevreden over het aanbod en de 

ondersteuning. 

 
Tabel 4.33 Tevredenheid over de ondersteuning en het aanbod in de reguliere klas (1= 

helemaal niet tevreden, tot 5 = heel tevreden) 

 Aantal Gemiddelde SD 

De mate waarin de school uw wensen meegenomen heeft 

in het bepalen van het aanbod voor uw kind 
19 3.37 1.01 

Hoeveel begeleiding uw kind krijgt 19 3.32 0.89 

Hoeveel rekening de leerkracht houdt met de 

sterke/zwakke kanten van uw kind 
18 3.44 0.78 

De mate waarin uw kind wordt uitgedaagd op school 19 3.21 1.03 

De mate waarin het onderwijs aangepast is aan uw kind 19 3.32 1.06 

* SD = Standaarddeviatie 

 
 
  



88 

 

Tabel 4.34 Tevredenheid over de ondersteuning en het aanbod in de binnenschoolse 

deeltijdvoorziening  (1= helemaal niet tevreden, tot 5 = heel tevreden) 

 Aantal Gemiddelde SD 

De mate waarin de school uw wensen meegenomen heeft 

in het bepalen van het aanbod voor uw kind 
5 3.40 0.98 

Hoeveel begeleiding uw kind krijgt 5 3.80 0.45 

Hoeveel rekening de leerkracht houdt met de 

sterke/zwakke kanten van uw kind 
5 3.60 0.89 

De mate waarin uw kind wordt uitgedaagd op school 5 3.80 1.30 

De mate waarin het onderwijs aangepast is aan uw kind 5 3.40 0.98 

* SD = Standaarddeviatie 

 

 

Tabel 4.35 Tevredenheid over de ondersteuning en het aanbod in de bovenschoolse 

deeltijdvoorziening  (1= helemaal niet tevreden, tot 5 = heel tevreden) 

 Aantal Gemiddelde SD 

De mate waarin de school uw wensen meegenomen heeft 

in het bepalen van het aanbod voor uw kind 
9 3.33 0.71 

Hoeveel begeleiding uw kind krijgt 9 3.78 1.09 

Hoeveel rekening de leerkracht houdt met de 

sterke/zwakke kanten van uw kind 
9 3.89 0.78 

De mate waarin uw kind wordt uitgedaagd op school 8 4.38 0.74 

De mate waarin het onderwijs aangepast is aan uw kind 9 3.56 0.73 

* SD = Standaarddeviatie 

 

 

Tabel 4.36  Tevredenheid over de ondersteuning en het aanbod in de voltijd 

hoogbegaafdenvoorziening  (1= helemaal niet tevreden, tot 5 = heel tevreden) 

 Aantal Gemiddelde SD 

De mate waarin de school uw wensen meegenomen heeft 

in het bepalen van het aanbod voor uw kind 
9 3.22 0.83 

Hoeveel begeleiding uw kind krijgt 9 3.22 0.97 

Hoeveel rekening de leerkracht houdt met de 

sterke/zwakke kanten van uw kind 
8 3.50 0.76 

De mate waarin uw kind wordt uitgedaagd op school 9 3.56 0.88 

De mate waarin het onderwijs aangepast is aan uw kind 9 3.33 0.87 

* SD = Standaarddeviatie 
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De tevredenheid over het aanbod van de geïnterviewde ouders is wisselend. 

Een aantal ouders heeft het idee dat de school er niet altijd uithaalt wat erin zit 

bij hun kind. 

Meerdere ouders stippen aan dat hoogbegaafdheid niet voldoende als een 

probleem wordt gezien: “Aandacht voor hoogbegaafdheid op scholen begint te 

komen maar er is veel meer aandacht voor kinderen die lastig leren dan voor 

kinderen die makkelijk leren. Ik heb het idee dat het beeld is dat hoogbegaafde 

leerlingen het niet moeilijk hebben, terwijl dit wel zo is”. 

Over het aanbod van de plusklassen zijn de meeste geïnterviewde ouders wel 

tevreden, over de communicatie echter minder. Er is weinig contact met de 

leerkrachten van de plusklassen over wat er gedaan wordt en hoe het gaat.  

 

Ook de tevredenheid van ouders over de voltijdvoorziening is wisselend. 

Factoren die bijdragen aan de tevredenheid zijn de sfeer op school, de 

betrokkenheid van de leerkrachten (en de schoolleiding) en de individuele 

begeleiding. 

Punten waar ouders minder tevreden over zijn is het schoolgestuurde aanbod 

en de communicatie. De ouders worden niet echt betrokken. Er wordt hen niet 

voldoende gevraagd wat zij willen.  

 

Suggesties met betrekking tot het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen 

De ouders is gevraagd naar suggesties met betrekking tot het onderwijs voor 

hoogbegaafde leerlingen. De volgende suggesties zijn gedaan: 

- Een ervaren leerkracht voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen 

- Extra tijd om hoogbegaafde leerlingen in de klas te begeleiden 

- Trainingen in sociale vaardigheden 

- Verankering van het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen in de school 

- Communicatie tussen de leerkrachten van de eigen klas en van de 

plusklas, gebruik maken van elkaars deskundigheid 

- Oudergesprekken met leerkrachten van de plusklas 

- Hoogbegaafdheid meer zien als een probleem in plaats van een gave 

- Voltijdonderwijs breder toegankelijk maken (geen hoge ouderbijdrage) 

- Meer toekomstgericht onderwijs (bijvoorbeeld ICT en programmeren) 
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4.7  Relatie tussen school en ouders 

Aan schoolbestuurders, schoolleiders, ib’ers en ouders is gevraagd naar de 

relatie tussen de school en de ouders. 

 

De schoolbestuurders en schoolleiders geven aan dat de ouders van 

hoogbegaafde leerlingen gemiddeld genomen erg betrokken zijn. Een van de 

geïnterviewde schoolleiders merkt op dat het mooi zou zijn als alle ouders net 

zo betrokken waren als de ouders van deze leerlingen. Bij het voltijdonderwijs 

voor hoogbegaafde leerlingen vinden ouders het soms moeilijk om het aan de 

school over te laten. Zo zegt een bestuurder: “Ouders zijn meestal al lang bezig 

met het zoeken naar geschikt onderwijs voor hun kind, als ze dan eenmaal bij 

ons zijn kunnen ze het daardoor moeilijk meteen loslaten”. 

Ouders worden vooral betrokken bij de intake en bij plaatsing in plusklassen 

of voltijdonderwijs. Wanneer een kind eenmaal geplaatst is, worden de ouders 

op de hoogte gehouden, maar zij hebben over het algemeen geen rol in de 

bepaling van het aanbod. Bij een aantal scholen met een voltijdvoorziening 

voor hoogbegaafde leerlingen worden ouders soms ingezet voor activiteiten, 

zoals het regelen van uitstapjes. 

 

In de vragenlijst voor ib’ers en ouders is gevraagd naar de relatie tussen de 

school en ouders. Bij ib’ers is bijvoorbeeld ingegaan op de erkenning dat de 

leerling hoogbegaafd is en het onderwijsaanbod voor de leerlingen. Ouders is 

gevraagd naar de algemene relatie met de school. 

 

Over het algemeen zijn er volgens ib’ers weinig problemen tussen ouders en de 

school (Tabel 4.37). Verschillen in inzicht tussen ouders en school met 

betrekking tot de erkenning van de hoogbegaafdheid van de leerling komen 

weinig voor. Verschillen van inzicht over de ondersteuningsbehoeften en wat 

de school de leerling moet bieden komen ook weinig voor. Scholen met een 

voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen verschillen sterk in de mate 

waarin zij verschillen van inzicht ervaren met ouders wat de voltijdvoorziening 

de hoogbegaafde leerling kan/moet bieden, zoals te zien is aan de grote 

spreiding. 

De wensen van ouders met betrekking tot het aanbod worden ongeveer even 

vaak wel als niet meegenomen in het bepalen van het onderwijsaanbod voor 

het hoogbegaafde kind. Wanneer verschillen van inzicht bestaan tussen ouders 
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en de leerkracht, worden deze op de meeste scholen besproken en zo mogelijk 

verhelderd. 

 
Tabel 4.37 Relatie tussen school en ouders (N regulier/speciaal = 47, N voltijd = 5) (1 = komt 

helemaal niet voor, tot 5 = komt vaak voor. Ook optie n.v.t.) 

Kenmerk Aantal Gemiddelde SD* 

Het komt voor dat er verschillen in inzicht 

zijn tussen ouders en school met 

betrekking tot de erkenning van het kind 

als hoogbegaafd 

Regulier/speciaal 46 2.02 0.54 

Voltijd n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Het komt voor dat er verschillen in inzicht 

zijn tussen ouders en school over de 

ondersteuningsbehoeften van 

(vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen 

Regulier/speciaal 46 2.30 0.63 

Voltijd 5 3.00 0.71 

Het komt voor dat er verschillen in inzicht 

zijn tussen ouders en school in wat de 

school het (vermoedelijk) hoogbegaafde 

kind kan/moet bieden 

Regulier/speciaal 46 2.28 0.69 

Voltijd 5 2.60 1.14 

De wensen van ouders met betrekking tot 

het aanbod worden meegenomen in het 

bepalen van het onderwijsaanbod voor 

het (vermoedelijk) hoogbegaafde kind 

Regulier/speciaal 44 2.82 0.87 

Voltijd 4 3.50 0.58 

Verschillen van inzicht tussen ouders van 

(vermoedelijk) hoogbegaafde leer-lingen 

en leerkracht worden besproken en 

zoveel mogelijk verhelderd 

Regulier/speciaal 47 3.55 1.10 

Voltijd 5 3.00 0.71 

* SD = Standaarddeviatie 

 
 

Aan ib’ers is in een open vraag gevraagd wat de school doet indien er 

verschillen zijn tussen de school en ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde 

leerlingen met betrekking tot het onderwijsaanbod voor de leerling. Een groot 

deel van de ib’ers geeft aan met ouders in gesprek te gaan en in gesprek te 

blijven. In deze gesprekken wordt besproken wat mogelijk is en aangegeven 

wat wel en niet kan, om tot een oplossing te komen waar iedereen zich in kan 

vinden. Op verschillende scholen wordt bovendien een onderzoek (bijvoorbeeld 

intelligentieonderzoek) gedaan. Niet alleen worden gesprekken met ouders 

gevoerd, maar ook de leerling wordt op verschillende scholen bij de 

gesprekken betrokken. In enkele gevallen worden externe deskundigen 

ingeschakeld. 
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Uit de oudervragenlijst komt naar voren dat ouders die gebruik maken van de 

verschillende onderwijsvoorzieningen gemiddeld tevreden zijn over de 

algemene relatie met school, zoals te zien in Tabel 4.38. Wanneer gekeken 

wordt naar de gemiddelden van de onderliggende vragen die bij deze schaal 

horen,32 vallen enkele aspecten in positieve zin op. Ouders van kinderen op de 

scholen zonder voorziening voor hoogbegaafde leerlingen en ouders van 

leerlingen die naar een bovenschoolse plusklas gaan, voelen zich welkom op 

deze onderwijssettings (M = resp. 4.12 en 4.11). Ouders van leerlingen die naar 

een binnenschoolse plusklas gaan, zijn het meest tevreden over de mate waarin 

zij zich gehoord voelen door de leerkracht van de binnenschoolse plusklas (M 

= 3.80). Voor ouders van leerlingen die naar een voltijdvoorziening voor 

hoogbegaafde leerlingen gaan, geldt dat zij voornamelijk tevreden zijn over de 

mate waarin zij wisten bij wie ze terecht konden met vragen of bij problemen 

(M = 4.00). In negatieve zin valt op dat ouders van leerlingen die naar een 

voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen gaan, minder tevreden zijn 

over de mate waarin zij op de hoogte worden gehouden van hoe het met hun 

kind gaat op school (M = 2.89).  

 
Tabel 4.38 Tevredenheid over de relatie met school (N = 26) (1 = helemaal niet mee eens, tot 

5 = helemaal mee eens) 

Schaal Aantal* Gemiddelde SD** 

Tevredenheid 

relatie met school 

Regulier onderwijs  17 3.94 0.69 

Binnenschoolse plusklas (deeltijd) 5 3.43 0.54 

Bovenschoolse plusklas (deeltijd) 9 3.78 0.84 

Voltijdvoorziening 9 3.40 0.76 

* Ouders van kinderen die naar een deeltijdvoorziening gaan hebben de vragen over zowel het 

reguliere onderwijs als de deeltijd voorziening in gevuld. De totale N (=26) is daardoor minder 

groot.  

**SD = Standaarddeviatie 

 
  

                                                      

 
32 Zie paragraaf 3.2 en Kuiper, Dikkers, Emmelot & Ledoux (2015). 
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5 Samenvatting en conclusie 

5.1  Samenvatting 

Dit onderzoek richtte zich op hoogbegaafde leerlingen binnen het 

samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen. Er is gekeken 

welke ondersteuningsbehoeften hoogbegaafde leerlingen hebben, waarbij 

onderscheid is gemaakt tussen leerlingen met en zonder leer-, gedrags- of 

psychische problemen. Daarnaast is onderzocht welke onderwijsaanpassingen 

er zijn voor hoogbegaafde leerlingen binnen het samenwerkingsverband. 

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het onderwijsaanbod in reguliere 

klassen, in binnen- en bovenschoolse plusklassen en in voltijdvoorzieningen 

voor hoogbegaafde leerlingen. Met behulp van dit onderzoek wil het 

samenwerkingsverband in kaart brengen in welke mate het onderwijsaanbod 

voor hoogbegaafde leerlingen momenteel dekkend is. 

 

Ten behoeve van het onderzoek zijn de volgende activiteiten uitgevoerd : 

- Literatuuronderzoek; 

- Analyses van COOL5-18 data; 

- Interviews met schoolbestuurders en met schoolleiders van een voltijd- of 

deeltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen; 

- Interviews met ouders; 

- Vragenlijst voor intern begeleiders; 

- Vragenlijst voor ouders. 

 

In deze samenvatting geven we een overzicht van de belangrijkste resultaten 

van zowel literatuur- als empirisch onderzoek, aan de hand van zes 

hoofdthema’s: 
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1. Definities van hoogbegaafdheid 

2. Beleid, signalering en deskundigheid  

3. Kenmerken van en aantal hoogbegaafde leerlingen 

4. Ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen 

5. Onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen 

6. Relatie tussen school en ouders van hoogbegaafde leerlingen 

Aan het eind van dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen en 

doen we enkele aanbevelingen. 

 

1. Definities van hoogbegaafdheid 

Uit de literatuur komt naar voren dat hoogbegaafdheid op uiteenlopende 

wijzen kan worden gedefinieerd. Er bestaan verschillende theorieën rondom 

hoogbegaafdheid. Op basis van deze theorieen kan geconcludeerd worden dat 

hoogbegaafdheid een multidimensionaal concept is dat niet alleen gaat om de 

cognitieve capaciteiten van een leerling, maar ook om andere factoren zoals 

creativiteit en het kunnen omgaan met stress. Daarnaast is hoogbegaafdheid 

een dynamisch concept: talenten zijn ontwikkelbaar tot begaafdheden door 

middel van motivatie en oefening.  Als laatste kan op basis van de theorieën 

geconcludeerd worden dat naast persoonlijkheidsfactoren ook 

omgevingsfactoren van invloed zijn op het tot uiting komen van het potentieel 

van een persoon. Cijfers over het aantal hoogbegaafden in Nederlands 

varieëren van 2% tot 10%, afhankelijk van de definitie. Uit eerder onderzoek 

blijkt dat scholen geen of een diffuse beschrijving vanvan hoogbegaafdheid 

hebben. In de definitiebeschrijving van scholen staat hoogbegaafdheid meestal 

beschreven aan de hand van meerdere kenmerken zoals een hoge intelligentie, 

een hoge mate van creativiteit en doorzettingsvermogen. 

 

2. Beleid, signalering en deskundigheid  binnen het samenwerkingsverband 

Binnen de meeste schoolbesturen wordt het onderwijsaanbod voor 

hoogbegaafde leerlingen deels op bestuursniveau en deels op schoolniveau 

bepaald. De uitwerking van het overkoepelende beleid dat op bestuursniveau 

wordt gemaakt, vindt op schoolniveau plaats.  

 

Binnen het samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen 

hanteert ongeveer de helft van de geïnterviewde besturen en scholen geen 

definitie voor hoogbegaafdheid, terwijl dit bij ongeveer een kwart van de 

scholen en besturen juist strikt is gedefinieerd (IQ-score van 130 of hoger). Op 
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scholen zelf blijkt de op bestuurlijk niveau gehanteerde definitie niet altijd 

bekend te zijn.  

 

De signalering van hoogbegaafdheid wordt binnen de meeste schoolbesturen 

door leerkrachten en ib’ers gedaan. Zij doen dit aan de hand van bijvoorbeeld 

(IQ-)testen, gegevens uit het leerlingvolgsysteem en observatielijsten voor 

leerkrachten (bijvoorbeeld voor de werkhouding). de bronnen voor signalering 

die binnen het samenwerkingsverband worden gebruikt, komen grotendeels 

overeen met dat wat in de literatuur naar voren komt als bronnen die scholen 

gebruiken. Scholen verschillen sterk in de mate waarin een eenduidige 

werkwijze aanwezig is voor de signalering van hoogbegaafde leerlingen. Ook 

uit eerder onderzoek komt dit naar voren. Naast leerkrachten en ib’ers, spelen 

binnen het samenwerkingsverband ook ouders soms een rol bij het signaleren 

van hoogbegaafdheid.  

De deeltijd- en voltijdvoorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen hanteren 

eigen criteria voor de aanname van leerlingen. Bij de deeltijdvoorziening Day a 

Week School vindt een identificatieprocedure plaats, terwijl bij 

voltijdvoorzieningen minimaal de diagnose hoogbegaafdheid moet zijn gesteld 

door een geregistreerde orthopedagoog of psycholoog. 

 

De deskundigheid van teamleden op scholen loopt sterk uiteen. Over het 

algemeen zijn teamleden wel goed op de hoogte van wat wordt verstaan onder 

hoogbegaafdheid. De aanwezigheid van iemand die zich via een opleiding of 

nascholing in hoogbegaafdheid heeft gespecialiseerd, en de aanwezigheid van 

iemand die het onderwijsaanbod rond hoogbegaafdheid coördineert, verschilt 

eveneens sterk. Op scholen met een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde 

leerlingen is hier, zoals verwacht, gemiddeld genomen vaker sprake van. 

 

3. Aantal en kenmerken van hoogbegaafde leerlingen, landelijk en binnen het 

samenwerkingsverband  

Naar schatting is ongeveer 2 á 3% van de populatie in Nederland hoogbegaafd. 

Uit een eerder onderzoek blijkt dat scholen een ruimere begaafdheidsgrens 

hanteren dan de 2-3%. Gemiddeld zeggen zij dat 6% van hun leerlingen 

hoogbegaafd is. Het is onbekend welk deel van de hoogbegaafde leerlingen 

leer-, gedrags- of psychische problemen heeft. Wanneer naar de niet-schoolse 

cognitieve capaciteiten test (NSCCT) van het grootschalige onderzoek COOL5-18 

wordt gekeken, heeft 16% van de hoogbegaafde leerlingen ook leer-, gedrags- of 
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psychische problemen (voornamelijk internaliserend probleemgedrag, 

externaliserend probleemgedrag of een problematische werkhouding). 

Hoogbegaafde leerlingen hebben over het algemeen geen leerlinggewicht. Dit 

verklaart mogelijk mede waarom sommige ib’ers (van scholen met veel 

gewichtenleerlingen) zeggen dat ze geen hoogebgaafde leerlingen op school 

hebben. De ouders van hoogbegaafde leerlingen hebben veelal een hbo/wo 

opleidingsniveau en een autochtone achtergrond. Op scholen met weinig 

leerlingen met sociaal-etnische achterstanden zitten relatief meer 

hoogbegaafde leerlingen. Opvallend is dat leerkrachten de leerlingen met 

hoogbegaafdheid niet als leerlingen kenmerken die iets extra’s nodig hebben. 

 

Schoolbestuurders en schoolleiders binnen het samenwerkingsverband geven 

een wisselend beeld van het aantal hoogbegaafde leerlingen. Sommigen willen 

geen uitspraken doen over het aantal omdat er geen definitie wordt 

gehanteerd, terwijl anderen het landelijk percentage gebruiken als indicatie van 

het aantal hoogbegaafde leerlingen. Op het speciaal onderwijs zitten weinig 

hoogbegaafde leerlingen. Het aantal hoogbegaafde leerlingen met leer-, 

gedrags- of psychische problemen lijkt volgens sommige geïnterviewden de 

laatste jaren te zijn toegenomen. Het aantal leerlingen waarbij een vermoeden 

bestaat van hoogbegaafdheid, ligt (volgens ib’ers) beduidend hoger dan het 

aantal gediagnosticeerde leerlingen met hoogbegaafdheid op scholen binnen 

het samenwerkingsverband (respectievelijk gemiddeld 8.47 en 1.83 leerlingen 

per school). De meeste (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen zijn jongens, 

hebben een Westerse achtergrond, geen leerlinggewicht en geen leer-, gedrags- 

of psychische problemen. Indien er wel sprake is van leer-, gedrags- of 

psychische problemen hebben deze leerlingen voornamelijk autisme, ADHD of 

dyslexie. 

 

4. Ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen 

De groep hoogbegaafde leerlingen is erg heterogeen, zo blijkt uit de 

literatuurstudie. Dit betekent dat de ondersteuningsbehoeften van 

hoogbegaafde leerlingen sterk uiteen lopen.  

Bij leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen wordt 

hoogbegaafdheid mogelijk niet altijd herkend. Wanneer dit wel wordt herkend, 

kan deze problematiek implicaties hebben voor de begeleiding die de leerling 

nodig heeft. Ook kunnen de leer-, gedrags- of psychische problemen 

verdwijnen indien een leerling onderwijs op zijn/haar niveau krijgt. In de 
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praktijk wordt er ingespeeld op de ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde 

leerlingen door onderwijs op uiteenlopende niveaus aan te bieden. Zo hebben 

sommige leerlingen voldoende aan extra uitdaging binnen de klas of in een 

binnenschoolse plusklas, terwijl andere leerlingen onderwijs in een 

bovenschoolse plusklas of in een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde 

leerlingen nodig hebben.  

 

Niet alleen in de literatuur komen de individuele verschillen tussen 

hoogbegaafde leerlingen naar voren. Ook de geïnterviewde schoolbestuurders 

en schoolleiders benadrukken de grote verschillen tussen hoogbegaafde 

leerlingen. Volgens de schoolbestuurders en schoolleiders hebben alle 

hoogbegaafde leerlingen behoefte aan uitdaging, ‘leren leren’, leren van sociale  

vaardigheden, hogere orde denken en autonomie. Waar mogelijk wordt 

onderwijs op maat gegeven; voor hoogbegaafde leerlingen met leer-, gedrags- 

of psychische problemen zien zij dit als essentieel. Voornamelijk structuur en 

duidelijkheid zijn voor deze leerlingen belangrijk. Ook ib’ers geven aan dat de 

ondersteuningsbehoeften per leerling verschillen. De onderwijsaanpassingen 

die voor leerlingen met leer-, gedrags- en psychische problemen worden 

gemaakt hangen over het algemeen samen met het type problematiek dat er 

speelt bij de leerling. Volgens ouders hebben hoogbegaafde leerlingen vooral 

behoefte aan uitdaging, ‘leren leren’, ‘compacten’, projectmatig werken, 

verdieping, eerst toetsen en dan pas oefenen en leren van sociale vaardigheden. 

Ouders van leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen benoemen 

geen speciale ondersteuningsbehoeften gerelateerd aan deze problemen. 

 

5. Onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen 

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat er niet één 

onderwijsaanpassing is die het meest effectief is voor de prestaties of het 

sociaal-emotioneel functioneren van hoogbegaafde leerlingen. 

Persoonlijkheidsfactoren en omgevingsfactoren zijn van invloed op welke 

onderwijsaanpassing op welk moment het beste aan de behoeften van een 

leerling voldoet. Het is belangrijk hoogbegaafdheid vroeg te herkennen, zodat 

het onderwijsaanbod op tijd kan worden aangepast aan de behoeften van de 

leerling. Recent Nederlands onderzoek laat zien dat bovenschoolse plusklassen 

een positieve invloed hebben op de inzet en motivatie van hoogbegaafde 

leerlingen, maar de leerlingen hebben ook in de reguliere klas uitdaging nodig. 

Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat voltijdvoorzieningen niet bijdragen 
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aan de inzet, het zelfconcept en de motivatie van hoogbegaafde leerlingen. 

Omdat dit slechts één onderzoek betreft, moet deze uitkomst met enige 

voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

Op bijna alle scholen binnen het samenwerkingsverband wordt volgens 

schoolbestuurders, schoolleiders en ib’ers gedifferentieerd in de groep. De 

meest genoemde reden om hiervoor te kiezen, is dat men het belangrijk vindt 

dat hoogbegaafde leerlingen zich in een reguliere setting  ontwikkelen met 

allerlei soorten leerlingen bij elkaar. Meestal bestaat het differentiëren uit 

compacten, verrijken, op eigen tempo werken of extra kindgestuurd of 

schoolgestuurd aanbod.  

Versnelling gebeurt vooral op vakken volgens ib’ers. Overige manieren van 

versnellen (bijvoorbeeld een klas overslaan) zijn zelden aanwezig. 

Schoolbestuurders en schoolleiders geven aan dat leerlingen vaak sociaal-

emotioneel nog niet klaar zijn voor een hogere groep. Ib’ers geven aan dat er 

specifieke onderwijsaanpassingen zijn voor hoogbegaafde leerlingen met (al 

dan niet gediagnosticeerde) leer-, gedrags- of psychische problemen. Die 

aanpassingen zijn onder te verdelen in drie categorieën: 

- Individuele begeleiding door bijvoorbeeld een orthopedagoog; 

- Speciale aanpassingen in de klas, zoals in de week- of dagtaken; 

- Meer structuur of hulp bij het plannen. 

 

Ongeveer de helft van de ib’ers geeft aan dat zij leerlingen met leer-, gedrags- 

of psychische problemen niet voldoende kunnen bieden. De meest genoemde 

oorzaak is het gebrek aan tijd of personele bezetting, maar ook 

handelingsverlegenheid speelt een rol. 

 

Op veel scholen is een binnenschoolse plusklas aanwezig, waar meestal 

leerlingen uit de bovenbouw naartoe gaan. Leerlingen krijgen hier een paar uur 

per week onderwijs. Hoge leerprestaties en motivatie en/of interesse van de 

leerling zijn de voornaamste criteria voor toelating aan deze klas. Volgens 

schoolbestuurders en schoolleiders krijgen de leerlingen in de binnenschoolse 

plusklas vooral verdiepingsmateriaal. Ib’ers benoemen uiteenlopende 

activiteiten, zoals compacten van lesstof, extra uitdaging geven (zoals 

verrijkingsaanbod) en het aanbieden van projecten of onderzoeken. 

Redenen voor schoolbestuurders en schoolleiders om voor een binnenschoolse 

plusklas te kiezen in plaats van voor een bovenschoolse plusklas is dat men 

het belangrijk vindt dat het aanbod binnen de school plaatsvindt.  
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Sommige schoolbesturen en scholen maken wel gebruik van een bovenschoolse 

plusklas, zoals de Day a Week School. Op scholen die hiervoor hebben 

gekozen, is een binnenschoolse plusklas vaak niet mogelijk. Net als naar de 

binnenschoolse plusklas, gaan naar de bovenschoolse plusklas voornamelijk 

leerlingen uit de hogere groepen. De voornaamste redenen voor verwijzing 

naar een bovenschoolse plusklas zijn de leerprestaties van de leerling en de 

motivatie en/of interesse van de leerling. Het aanbod op de bovenschoolse 

voorziening bestaat bijvoorbeeld uit cognitieve uitdaging, leren samenwerken 

en inspelen op interesses van het kind. 

 

Op sommige scholen wordt voltijdonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in 

een aparte school of aparte klas geboden. Leerlingen doorlopen hier het 

reguliere vakkenpakket sneller. Er wordt voornamelijk op de hiaten ingezet, 

waardoor het aanbod per leerling verschilt. Ook worden hier andere vakken 

aangeboden, zoals schaken of Spaans. Schoolbesturen die voor een 

voltijdvoorziening hebben gekozen, hebben dit gedaan omdat er een gebrek 

was aan plek voor hoogbegaafde leerlingen binnen Amsterdam en Diemen, en 

het speciaal onderwijs geen geschikte plek was voor deze leerlingen. Vanuit 

reguliere scholen worden nauwelijks leerlingen naar een voltijdvoorziening 

voor hoogbegaafde leerlingen verwezen. 

 

Ouders benoemen dezelfde aanpassingen als de schoolbestuurders, 

schoolleiders en ib’ers. Binnen reguliere klassen, binnenschoolse plusklassen 

en voltijdvoorzieningen is het onderwijs vaak aangepast door verrijking, 

compacten of extra schoolgestuurd aanbod. Bij bovenschoolse plusklassen is er 

het vaakste sprake van schoolgestuurd of kindgestuurd aanbod. Ook speciale 

begeleiding (bijvoorbeeld op het gebied van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling) vindt hier geregeld plaats. Opvallend is dat de geïnterviewde 

ouders aangeven dat kindgestuurd aanbod niet wordt geboden op de 

voltijdvoorzieningen, terwijl de ib’ers van voltijdvoorzieningen aangeven dat 

dit er wel is. 

 

De meeste schoolbestuurders en schoolleiders zijn tevreden over het huidige 

aanbod dat zij bieden. Wel zien velen ruimte voor verbetering. Zo zien 

schoolbestuurders en schoolleiders dat de signalering en samenwerking beter 

zou kunnen, en dat leerkrachten soms moeite hebben om vaste programma’s 

los te laten. 
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Wensen van schoolbestuurders en schoolleiders met betrekking tot het 

onderwijsaanbod gaan voornamelijk over het integreren van een passend 

aanbod voor hoogbegaafde leerlingen binnen de reguliere lessen. Andere 

wensen zijn het vergroten van de kennis over hoogbegaafdheid bij 

leerkrachten, meer kunnen bieden aan hoogbegaafde leerlingen die vastlopen, 

en meer formatiemiddelen om een binnenschoolse plusklas te kunnen starten. 

Een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen zou willen dat het 

voltijdonderwijs voor alle leerlingen beschikbaar zou zijn die dit nodig hebben 

(momenteel kost dit ouders geld). De Day a Week School zou graag een 

voorziening binnen het speciaal onderwijs willen opzetten. Hier zijn 

momenteel gesprekken over gaande. 

 

Ib’ers benoemen uiteenlopende verbeterpunten in het onderwijs aan 

hoogbegaafde leerlingen op hun school, bijvoorbeeld: niet alle personeelsleden 

zijn deskundig genoeg, er is onvoldoende tijd en middelen voor onderwijs aan 

deze leerlingen, en differentiatie op zwakkere leerlingen vergt al te veel 

tijd/aandacht. Op scholen met een voltijdvoorziening is het belangrijkste 

knelpunt dat er onvoldoende tijd en middelen zijn voor onderwijs aan 

hoogbegaafde leerlingen. 

 

De tevredenheid van ouders over het onderwijsaanbod voor hun kind is 

uiteenlopend. Sommige ouders zijn tevreden, terwijl anderen verbeterpunten 

zien. Deze ouders zouden bijvoorbeeld meer aandacht willen voor diverse 

aspecten, zoals gewaardeerd worden en sociale vaardigheden. Voorbeelden van 

organisatorische wensen zijn meer kennis op scholen over hoogbegaafdheid, 

het verankeren van het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen in het reguliere 

onderwijs, communicatie tussen de school en de plusklas, en meer overleg met 

ouders. 

 

6. Relatie tussen school en ouders van hoogbegaafde leerlingen 

Ouders van hoogbegaafde leerlingen zijn volgens schoolbestuurders en 

schoolleiders over het algemeen sterk betrokken bij de school. Op de scholen 

worden door ib’ers weinig problemen ervaren tussen ouders en school met 

betrekking tot hoogbegaafde leerlingen. Wanneer er verschillen bestaan in 

inzicht over het onderwijsaanbod, gaan de meeste scholen in gesprek met 

ouders (en soms het kind). Over het algemeen resulteert dit in een oplossing. In 

enkele gevallen worden externe deskundigen ingeschakeld. 
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Ook de ouders zijn over het algemeen tevreden over de relatie met de school. 

Zij voelen zich welkom en gehoord, en weten bij wie zij terecht kunnen met 

vragen of bij problemen. Ouders van leerlingen die naar een voltijdvoorziening 

voor hoogbegaafden gaan, zijn iets minder tevreden over de mate waarin zij op 

de hoogte gehouden worden hoe het met hun kind gaat op school. 

5.2  Conclusies: beantwoording van de onderzoeksvragen 

We geven hier per onderzoeksvraag de belangrijkste conclusies weer.   

 

Onderzoeksvraag 1:  

Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen? NB: 

Uiteraard is er niet zoiets als dé ondersteuningsbehoefte van de hoogbegaafde 

leerling. Elke leerling is anders en vraagt een andere benadering. Met deze 

onderzoeksvraag wordt beoogd er achter te komen op welke gebieden en in 

welke mate hoogbegaafde leerlingen behoefte hebben aan extra ondersteuning.  

 

De groep hoogbegaafde leerlingen is erg heterogeen blijkt uit de literatuur.  De 

ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen (met en zonder leer-, 

gedrags- of psychische problemen) lopen daarom sterk uiteen. Afhankelijk van 

de individuele ondersteuningsbehoeften van een hoogbegaafde leerling sluit 

extra uitdaging binnen de reguliere klas of onderwijs in een deeltijd- of 

voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen het meeste aan. 

De ondersteuningsbehoeften die de uiteenlopende respondenten benoemen 

komen over het algemeen overeen. Voorbeelden zijn: behoefte aan uitdaging, 

leren leren, leren van sociale vaardigheden, hogere orde denken, autonomie, 

compacten, projectmatig werken en verdiepen.  

Voor elke hoogbegaafde leerling is onderwijs op maat nodig, maar voor 

hoogbegaafde leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen is dit 

volgens sommigen essentieel. Voor deze leerlingen is bijvoorbeeld individuele 

begeleiding, speciale aanpassingen in de klas of meer structuur of hulp bij het 

plannen nodig. 

 

Onderzoeksvraag 2:  

Voor welk percentage hoogbegaafde leerlingen geldt dat zij leer-, gedrags- of 

psychische problemen hebben? 
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Uit de literatuur komt naar voren dat ongeveer 2-3% van de leerlingen 

hoogbegaafd is. Op basis van COOL5-18 kan gesteld worden dat ongeveer 16% 

van de hoogbegaafde leerlingen leer-, gedrags- of psychische problemen heeft. 

Schoolbesturen en schoolleiders van voltijd- en deeltijdvoorzieningen vinden 

het lastig het aantal hoogbegaafde leerlingen met en zonder leer-, gedrags- of 

psychische problemen te schatten. Ib’ers schatten het aantal vermoedelijk 

hoogbegaafde leerlingen een stuk hoger dan het aantal gediagnosticeerde 

hoogbegaafde leerlingen. 

 

Onderzoeksvraag 3: 

Wat zijn bewezen effectieve interventies bij hoogbegaafdheid? 

 

Uit onderzoek blijkt dat het voor het cognitief en sociaal-emotioneel 

functioneren van een hoogbegaafde leerling belangrijk is om het onderwijs aan 

te passen. Er is echter niet één onderwijsaanpassing die het meest effectief is. 

Persoonlijkheids- en omgevingsfactoren (zoals kennis van de leerkracht) zijn 

ook van belang voor het bepalen welke onderwijsaanpassing op welk moment 

het meest tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling.   

 

Er is in Nederland nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten van 

deeltijd- en voltijdvoorzieningen op het cognitief en/of sociaal-emotioneel 

functioneren van hoogbegaafde leerlingen. Er kan hierdoor (nog)  geen 

uitspraak gedaan worden of en voor welke leerlingen deze voorzieningen 

effectief zijn. Uit recent Nederlands onderzoek komen wel aanwijzingen naar 

voren over de inzet van deeltijdvoorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen. 

Voor leerlingen die naar bovenschoolse plusklassen gaan blijkt het van belang 

te zijn dat zij de rest van de week ook cognitief uitgedaagd worden, omdat zij  

zich anders op de ‘reguliere school mogelijk minder in kunnen gaan zetten. 

Hiervoor is het belangrijk dat scholen nauw samenwerken met de 

deeltijdvoorzieningen om hun aanbod goed op elkaar af te stemmen. Er zijn 

geen onderzoeken gevonden die laten zien dat voltijdvoorzieningen effectief 

zijn. 

 

Onderzoeksvraag 4: 

Op welke wijze draagt het onderwijs in Amsterdam en Diemen er momenteel 

zorg voor dat er voldoende bewezen effectieve interventies voor hoogbegaafde 

leerlingen ingezet (kunnen) worden? 
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Scholen proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden voor 

hoogbegaafde leerlingen. Dit geldt zowel voor hoogbegaafde leerlingen met als 

zonder leer-, gedrags- of psychische problemen. Er wordt gebruik gemaakt van 

uiteenlopende onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen. Het 

onderwijsaanbod bestaat bijvoorbeeld uit differentiëren in de eigen groep, 

versnellen of speciale begeleiding op het gebeid van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Voor sommige hoogbegaafde leerlingen worden geen 

aanpassingen gemaakt. Het onderwijsaanbod kan plaatsvinden in de reguliere 

klas van de leerling of in een binnen- of bovenschoolse plusklas. 

 

Onderzoeksvraag 5: 

In welke mate zijn ouders van hoogbegaafde leerlingen tevreden over het 

aanbod dat hun kind krijgt? 

 

Ouder benoemen uiteenlopende onderwijsaanpassingen die hun kind krijgt. In 

het reguliere onderwijs gaat het meestal om aangepaste leerstof binnen de 

methode (verrijking/compacten) en in binnen- en bovenschoolse voorzieningen 

om extra (schoolgestuurd) aanbod. De tevredenheid over het onderwijsaanbod 

is wisselend. Sommige ouders zijn tevreden, terwijl anderen minder tevreden 

zijn en een aantal verbeterpunten zien. Voorbeelden van verbeterpunten zijn 

meer aandacht voor bepaalde aspecten (zoals sociale vaardigheden), 

organisatorische wensen (bijvoorbeeld meer kennis op scholen over 

hoogbegaafdheid) en meer overleg met ouders. 

 

Onderzoeksvraag 6:  

Is er een ‘match’ tussen de ondersteuningsbehoeften van de hoogbegaafde 

leerlingen in Amsterdam en Diemen en het (bewezen effectieve) aanbod dat 

momenteel beschikbaar is? 

 

Uit de literatuurstudie blijkt dat het nodig is om het onderwijs aan te passen 

aan de behoeften van hoogbegaafde leerlingen. Echter, welke 

onderwijsaanpassing effectief is, verschilt per hoogbegaafde leerling. Die 

individuele variatie maakt het moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op 

deze onderzoeksvraag. Wél is duidelijk dat het voor een goede match tussen de 

ondersteuningsbehoeften van een hoogbegaafde leerling en het aanbod van 

belang is dat er binnen een samenwerkingsverband een in de breedte dekkend 

scala aan aanpassingen voor (hoog)begaafde leerlingen aanwezig is.  
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Binnen het samenwerkingsverband Amsterdam en Diemen blijkt dat (nog) niet 

volledig het geval te zijn. Zo zijn er verschillen tussen de schoolbesturen wat 

betreft de voorzieningen die zij bieden en de mate waarin dat aanbod dekkend 

is. Binnen het samenwerkingsverband zijn er twee schoolbesturen (AMOS en 

STWT) met een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen. Er is een 

bovenschoolse deeltijdvoorziening (Day a Week School) waar acht 

schoolbesturen aan verbonden zijn. Voor de hoogbegaafde leerlingen van 

scholen van de overige besturen is deze voorziening niet beschikbaar. 

Ook zijn er verschillen tussen de scholen, bij de inzet van de middelen die zij 

van het samenwerkingsverband krijgen voor de basisondersteuning. Die 

middelen geven scholen de mogelijkheid om een binnenschoolse plusklas op te 

zetten. De meeste scholen hebben inderdaad een plusklas voor hoogbegaafde 

leerlingen maar er zijn ook scholen die hier nog mee bezig zijn. Er zijn enkele 

koplopers die meerdere plusklassen aanbieden. Bijvoorbeeld een school die 

verschillende deeltijdklassen aanbiedt voor verschillende typen hoogbegaafde 

leerlingen. 

 

Op basis van de tevredenheid van schoolbestuurders, schoolleiders van 

deeltijd- en voltijdvoorzieningen, ib’ers en ouders over het aanbod blijkt het 

volgende. Ib’ers zijn over het algemeen iets minder tevreden over het 

onderwijsaanbod dan de andere respondenten.  

Alle respondentgroepen zien ruimte voor verbetering. Voorbeelden van 

verbeteringen zijn het integreren van een passend aanbod binnen het regulier 

onderwijs, meer kennis bij leerkrachten over hoogbegaafdheid, meer tijd en 

middelen voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en dezelfde kansen 

met betrekking tot het aanbod voor alle leerlingen (zoals geen eigen bijdrage 

van ouders voor de voltijdvoorziening). Met betrekking tot hoogbegaafde 

leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen vinden sommigen dat 

zij handelingsverlegen zijn. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek, kunnen een aantal 

aanbevelingen worden gedaan.  

- de wijze van het signaleren van hoogbegaafde leerlingen zou meer 

geprotocolleerd moeten worden. Uit de interviews blijkt dat nog niet alle 

hoogbegaafde leerlingen gesignaleerd worden. Het is wenselijk een 

protocol op te stellen dat op alle scholen gebruikt kan worden zodat 
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hoogbegaafde leerlingen (tijdig) gesignaleerd worden en hen passende 

ondersteuning geboden kan worden. 

- specialisatie van een teamlid op elke school. Het wordt nu als gebrek 

ervaren dat er nog niet op elke school een teamlid is met kennis van 

hoogbegaafdheid. Een gespecialiseerd teamlid zou de (andere) leerkrachten 

onder andere kunnen helpen bij de vormgeving van het het onderwijs aan 

hoogbegaafde leerlingen. Volgens meerdere bronnen zouden leraren 

namelijk nog beter moeten worden in differentiëren ‘aan de bovenkant’. 

Leraren zijn volgens hen over het algemeen goed in het bieden van 

passende ondersteuning aan de zwakkere leerlingen maar weten minder 

goed hoe ze om moeten gaan met hoogbegaafde leerlingen.  

- voor hoogbegaafde  leerlingen die echt vastlopen kan extra individuele 

ondersteuning zinvol zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat de 

ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen zeer divers zijn. 

Het bestaande aanbod is wellicht niet voor alle hoogbegaafde leerlingen 

toereikend. Voor de hoogbegaafde leerlingen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften, kan individuele ondersteuning/begeleiding  

nuttig zijn. 

- Cognitieve uitdaging in de reguliere klas. Steeds meer scholen creëren een 

binnenschoolse plusklas en bij een groot aantal scholen kunnen 

hoogbegaafde leerlingen deel nemen aan een bovenschoolse plusklas. De 

aanwezigheid van een binnen- of bovenschoolse plusklas mag echter niet 

betekenen dat er dan in de reguliere lessen geen aanpassing meer 

plaatsvindt voor hoogbegaafde leerlingen. Het is belangrijk dat de 

hoogbegaafde leerlingen de rest van de week ook cognitief uitgedaagd 

worden, omdat zij  zich anders in de reguliere klas mogelijk minder in 

kunnen gaan zetten. 

- hoogbegaafde leerlingen die niet op hun plek zijn op hun school omdat er 

niet voldaan kan worden aan hun ondersteuningsbehoeften, kunnen 

wellicht ook naar een andere reguliere basisschool met een goed aanbod 

voor hoogbegaafde leerlingen. Bijvoorbeeld hoogbegaafde leerlingen die op 

een school zitten zonder binnen- of bovenschoolse plusklas zouden 

makkelijk moeten kunnen overstappen naar scholen mét zo’n voorziening. 

Het is daarvoor wenselijk dat het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen 

van de scholen in Amsterdam en Diemen inzichtelijk is voor ouders. 
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Vervolgonderzoek 

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het primair onderwijs in Amsterdam en 

Diemen. De doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs is niet bekeken. 

Mogelijk zijn de ondersteuningsbehoeften van leerlingen in het voortgezet 

onderwijs anders dan in het primair onderwijs, of krijgen zij hier andere 

onderwijsaanpassingen. Voor vervolgonderzoek in Amsterdam en Diemen is 

dit een relevante vraag. 
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