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1. DOEL 
 

Het niveau van de leerlingen op de Delftsche Schoolvereeniging is hoog. 
Dit blijkt uit: 
 

• Schoolweging 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021: 20,76 

• Uitstroom groep 8 naar middelbare school - 2020: VWO 45,8% - HAVO/VWO 27,1 % - HAVO 
10 % - VMBO-GT-HAVO 12,5% - VMBO 2,1% -    Beroeps-Kader 2,1% 

• Trendanalyse Cito Eind 2020: gemiddelde score op niveau I 

 
Dit gegeven dwingt ons na te denken over ons onderwijsaanbod voor deze, relatief grote 
groep, meer- en hoogbegaafde leerlingen. 
 
Worden deze leerlingen op de DSV voldoende uitgedaagd? 
Mogen we tevreden zijn met onze huidige opbrengsten of laten we mogelijkheden liggen? 
Met andere woorden; zetten we de potentie van onze leerlingen voldoende om in prestaties? 
Voelen deze begaafde leerlingen zich bij ons erkend en uitgedaagd op zodanige wijze 
dat ze zich kunnen ontwikkelen en daaraan zelfvertrouwen en voldoening kunnen ontlenen? 
 
Om kennis en ervaring t.a.v. meer- en hoogbegaafdheid op te doen zijn er inmiddels 3 leerkrachten 
uit ons team geschoold tot Specialist Verrijking. 
Vanuit het managementteam is er een werkgroep Verrijking opgezet. Deze 
werkgroep is, namens de directie, verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering, de 
communicatie en de zorg voor deze leerlingen.  
 

1.1 Uitgangspunten 
De missie op onze zorg voor deze specifieke groep leerlingen vloeit voort uit onze 
onderwijsmissie voor al onze leerlingen, zoals die is opgenomen in ons huidige schoolplan. 

 

 

 

 

1.1.1 Integratie en acceptatie 
We streven op school naar een klimaat waarin alle leerlingen weten dat inzet en 
doorzettingsvermogen zwaarder telt dan intelligentie. De leerkracht moet er 
middels complimenten en effectieve feedback i voor zorgen dat dit gevoel bij de leerlingen blijft 
leven. 
De leervaardigheden ii die deel uitmaken van het onderwijsprogramma voor de  
leerlingen in de klas, worden ook ingezet voor de begaafde leerlingen. Zij kunnen deze 
leervaardigheden toepassen op hun eigen niveau en daardoor effectiever leren leren. 
 

1.1.2 Een begaafde leerling  
We spreken van een begaafde leerling wanneer de leerling op school uitzonderlijke prestaties 
levert of in staat wordt geacht om deze te leveren.  
Hiermee bedoelen we leerlingen die: 

Samen vaardig worden, groeien in onze talenten en trots zijn op onze vooruitgang. 
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- goed tot zeer goed presteren op alle reguliere methodegebonden toetsen en de CITO-
toetsen 

- een hoog werktempo hebben en weinig instructie, oefenstof of herhalingsstof nodig hebben 
- een brede algemene kennis en interesse hebben 

De leerkracht, IB-er en Specialist Verrijking overleggen samen of een leerling in aanmerking komt 
voor het krijgen van verrijking in de klas of het deelnemen aan de plusgroep. 
De criteria voor het krijgen van pluswerk in de klas of het deelnemen aan de plusgroep worden 
verderop in dit stuk beschreven.  
 

1.2 Visie op inzet Verrijking 
Op basis van onze bovenstaande uitgangspunten zijn we gekomen tot de volgende 
omschrijving van onze visie: 
 
De Delfsche Schoolvereeniging heeft als doelstelling:  
Het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs aan begaafde leerlingen met bijzondere 
aandacht voor het aanspreken van de potentie van deze leerlingen. Omdat het reguliere aanbod 
vanuit de kerndoelen geen aanspraak doet op het vermogen van deze leerling om te leren leren, 
bieden wij hen een extra uitdagend onderwijsprogramma aan. Het leren leren, d.w.z. de 
vaardigheden die het leerling zich daarvoor eigen moet maken en inoefenen staan hierin 
centraal. 
 

1.3 Doelen Onderwijsprogramma voor begaafde leerlingen  
 

• Welzijn van de leerling 
De leerlingen hebben een positief beeld van zichzelf, voelen zich erkend en mogen zijn wie ze 
zijn.  
Ze zijn zich bewust van hun talenten en weten hoe zij die in kunnen zetten.  
De leerlingen worden in hun eigen kracht gezet waarbij de nadruk ligt op de ‘growth 
mindset’iii. Een leerling moet goed in zijn vel zitten, om tot optimaal leren te kunnen komen.  
 

• Productief 
Het basisaanbod is goed op niveau zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en 
ontplooien in een veilige omgeving.  
Begaafde leerlingen krijgen verrijkingswerk aangeboden van een dusdanig hoog niveau, dat 
ze de kans krijgen om hun leervaardigheden te ontwikkelen. 
De leerlingen tonen inzet passend bij hun cognitieve en sociaal-emotionele capaciteiten. 
Dit heeft een positief effect op het welzijn van de leerlingen. 
 

• Kerndoelen 
De leerlingen voldoen aan de kerndoelen op 1S/2F-niveau en zijn na groep 8 optimaal 
voorbereid op het Voortgezet Onderwijs.  
De basisstof wordt aangeboden op een hoog niveau. Voor de getalenteerde leerlingen wordt 
de basisstof gecompact en wordt verrijking aangeboden.  
 

• De vaardigheidsplusdoelen en inhoudsplusdoelen 
De DSV let naast de leervaardigheden ook op de ontwikkeling van de executieve functies en 
hogere denkvaardigheden. 
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- Leervaardigheden: 
leren samenvatten, structuur herkennen, schema’s maken, strategieën gebruiken, 
aantekeningen maken, leren mindmappen, leren opzoeken,  etc. 

- Executieve functies:   
planning, organisatie, timemanagement, werkgeheugen, metacognitie, responsinhibitie, 
emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, flexibiliteit, doelgericht gedrag 

- Hogere denkvaardigheden: 
creatief denken, probleemoplossend denken, analyseren, evalueren, creëren 

 
Het plusmateriaal selecteren we op basis van deze vaardigheidsdoelen. Het inhoudsdoel van 
het plusmateriaal is hieraan ondergeschikt. 

 

2. SIGNALEREN  
 

2.1 Signaleren van meer- en hoogbegaafdheid bij aanmelding  
Bij aanmelding op de Delftsche Schoolvereeniging, wordt een aanmeldingsformulier meegegeven 
aan de ouders van de toekomstig geplaatste leerling.  

2.1.1 Intakeformulier 
Wanneer de leerling geplaatst kan worden in de kleuterklas, wordt een intakeformulier naar de 
ouders verstuurd samen met de opdracht van de menstekening (2.1.3).  
Het intakeformulier wordt tijdens het intakegesprek besproken. 
 
Het is voor de leerling van groot belang dat het signaleren van meer- en ( hoog) begaafdheid in 
een zo vroeg mogelijk stadium gebeurt, zodat de leerling onderwijs aangeboden kan krijgen, dat 
aansluit bij zijn capaciteiten, zodat de leerling zich niet zal gaan aanpassen aan de andere 
leerlingen en de sociale omgeving. Het gevaar kan ontstaan dat leerlingen zich gaan aanpassen 
aan de gemiddelde leerling, aan het lage tempo, aan de vaste volgorde van het leren en aan het 
niveau en aard van de gegeven leerstof. Dit kan leiden tot onderpresteren en vervelen en 
daardoor kan de leerling niet meer geïnteresseerd zijn.  
 

2.1.2 Menstekening 
De leerling maakt de opdracht een mens te tekenen thuis, en de ouders nemen dit mee naar het 
intakegesprek. Voor het kind is thuis de veilige omgeving waarin hij kan laten zien wat hij kan.  
De leerkracht heeft op deze manier al voordat de leerling start al een signaal gekregen.  
 
Het is van belang om de opdracht te geven als ‘teken een mens’ en niet als ‘teken jezelf’. 
Sommige kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben een perfectionistische instelling en 
realiseren zich op voorhand dat het poppetje dat ze kunnen tekenen, niet zal lijken op hun 
spiegelbeeld. De opdracht ‘teken een mens’ biedt vrijheid: de kenmerken van een mens zijn twee 
armen, twee benen, een lijf en een hoofd. 
De menstekening wordt gescoord volgens de normen van ‘Goodenough’. 
Het principe van deze test is: hoe meer details het leerling tekent, hoe meer punten het scoort.  
Wanneer een nieuwe kleuter hoog scoort, kan gesproken worden van een 
ontwikkelingsvoorsprong. 
We zetten dit onderdeel in om globaal een ontwikkelingsvoorsprong te kunnen constateren als 
onderdeel van meer instrumenten.  
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2.1.3 Screening door leerkracht 
De groepen 1-2 maken gebruik van het registratieprogramma Mijn Kleutergroep.  
Daarin komen de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong duidelijk naar voren. 
 

2.1.4 Handelingsadviezen  
Bij positieve signalering van de meer- en hoogbegaafde leerling, worden er handelingsadviezen 
voorgesteld aan de leerkracht, door en met de ondersteuning van de Specialist Verrijking en IB-
er. De Specialist Verrijking , IB-er en leerkracht gaan in gesprek over de manier van leren van de 
leerling, welke wordt verwerkt in de planning van de leerkracht.  
 

2.2 Signaleren van meer- en ( hoog) begaafdheid tijdens de schoolloopbaan  
Op de Delftsche Schoolvereeniging maken we gebruik van SIDI-PO. Dit is een 
signaleringsinstrument voor leerlingen van groep 1 tot en met 8, waarin de hele procedure in 
stappen is weergegeven.  
Het bevat instrumenten om de ontwikkelingsvoorsprong bij leerlingen en de mate van hoge 
begaafdheid in kaart te brengen.  
 
Wanneer na het invullen van de snelle screening in  SIDI-PO blijkt dat een leerling mogelijk meer- 
en/ of hoogbegaafd is, wordt de volgende stap in SIDI-PO genomen. Hierin worden ook de 
ouders betrokken. 
Naast de toetsresultaten, de observaties van leerkrachten en de informatie van ouders, komen 
we tot een volledig beeld van het leerling. Hierop kunnen onderwijsdoelen en een 
handelingsplan worden vastgesteld.  
 

2.3 Signaleren van meer- en hoogbegaafdheid voor de Plusklas  
Het belangrijkste uitgangspunt voor de Delftsche Schoolvereeniging is:  
 

2.3.1 Goed en passend onderwijs bieden binnen de groep  
Goed en passend onderwijs, dat vraagt van de Delftsche Schoolvereeniging dat het weet welke 
onderwijs- en leerbehoeften ieder afzonderlijke leerling heeft.  
 
Deze onderwijs- en leerbehoeften kunnen op verschillende manieren vastgesteld worden, door 
informatie te halen uit o.a. toetsing, analyse, observatie, leerling gesprekken en 
oudergesprekken.  
Kortom: het is belangrijk om iedere leerling vanaf de aanmelding op school tot de overgang naar 
het VO goed te blijven volgen in zijn ontwikkeling en daarbij aan te sluiten met het 
leerprogramma. 
Leerlingen in de kleuterklassen krijgen de kans om te experimenteren met 
ontwikkelingsmateriaal waardoor ze uitdagender onderwijs krijgen aangeboden. In de 
kleuterklassen zijn de leerlingen al erg bezig met “out of the box”/ “buiten de kaders” denken.  
Ze leren ook omgaan met frustraties, wat uitdagender onderwijs met zich meebrengt.  
De leerling leert pas wanneer hij de onzekerheden opzoekt en de uitdagingen aangaat. Het gaat 
niet altijd om het product, maar juist om het proces. Fouten maken mag, daar leer je juist veel 
van. 
Dit uitdagend onderwijs wil de Delftsche Schoolvereeniging doortrekken in het totale onderwijs 
aanbod.  
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Intelligentie behelst immers de totale ontwikkeling van de leerling namelijk: cognitieve, 
intuïtieve, affectieve en fysiek zintuiglijke ontwikkeling.  
 

2.3.2 Passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen  
Ook passend onderwijs voor de begaafde leerlingen vraagt een goed overzicht van de onderwijs- 
en leerbehoeften van deze specifieke groep leerlingen.  
Deze leerlingen vragen al vanaf de eerste schooldag een juiste aanpak, waardoor de kans op 
bijvoorbeeld onderpresteren en gedragsproblemen wordt verkleind en voorkomen kan worden. 
Het is daarom belangrijk zo breed mogelijk geïnformeerd te zijn over de ontwikkeling van de 
begaafde leerling tot dan toe. 
 

 

3. KERNDOELEN  
Binnen de wettelijke vereiste te voldoen aan de kerndoelen, kunnen we op schoolniveau nog 
keuzes maken t.a.v. het niveau en de snelheid.  

3.1 Het niveau  
Voor het bepalen van het niveau maken we gebruik van:  

• Observatie- en Registratiesysteem Mijn Kleutergroep bij de groepen 1-2 

• De scores op de CITO-toetsen voor de vakken rekenen, taal en spelling 

• De scores op de methodegebonden toetsen 

• Het oordeel van de leerkracht 

 
We werken in de groep met 3 niveaus; de minimale stof, de reguliere stof en extra 
stof/verdiepingsstof. Dit geldt voor de groepen 1 t/m 8.  
Deze niveaus worden twee keer per jaar vastgesteld en verwerkt in het groepsplan en vervolgens 
uitgewerkt in een handelingsplan en/of individuele leerlijn.  
 
Wanneer een leerling op een vak een A of A+ scoort krijgt het leerling pluswerk (verdiepingsstof) 
voor dat vak aangeboden. Dit werk wordt in de klas gemaakt.  
Tijdens het zelfstandig werken kunnen alle leerlingen het werk op eigen niveau (verdieping en/of 
herhalingsstof) maken.  
De leerkracht kan op deze momenten gedifferentieerde instructie geven aan deelgroepen van de 
klas op basis van de niveaus en de opgestelde handelingsplannen.  
Een leerling kan dus op basis van het vastgestelde niveau in de klas, per vak, herhalings/ 
remediëringsstof of verdiepingsstof krijgen aangeboden.  
Wanneer de prestaties teruglopen kan het aanbod worden bijgesteld.  
 
Als de leerkracht vermoedt dat een leerling onderpresteert, kan er ook voor  pluswerk worden 
gekozen. 

Leerlingen die niet genoeg hebben aan de verrijking binnen de groep komen in aanmerking voor 
de plusgroep. In de plusgroep krijgen de leerlingen verbredingsstof aangeboden.  
De criteria voor toelating, de doelen, werkwijze en materiaal worden verderop in dit stuk 
beschreven.  
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3.2 De snelheid  
Leerlingen die (hoog)begaafd zijn, hebben in de regel minder behoefte aan instructie en aan 
herhalings- en oefenstof. Ze zijn in staat leerstof in een hoog tempo te verwerken.  
De leerstof in methoden zal dus niet altijd passen bij deze leerlingen, er zullen aanpassingen 
nodig zijn. Die aanpassingen worden aangegeven met de term ‘compacten’: het indikken van de 
reguliere lesstof waarbij de stof beperkt wordt tot de essenties.  
Compacten heeft enerzijds als doel te voorkomen dat leerlingen zich gaan vervelen en 
gedemotiveerd raken wanneer zij steeds leerstof moeten oefenen en herhalen die ze al 
beheersen. Anderzijds komt door het indikken tijd vrij die anders gevuld kan worden, namelijk 
met leerstof die meer een beroep doet op de intellectuele capaciteiten van deze leerlingen. 
Leerstof die ervoor zorgt dat ze ‘leren te leren’ in de vorm van alternatieve, ‘rijke’ taken. Door de 
compactere instructie en minder herhalingsstof ontstaat tijd voor verrijkingswerk. Verrijkingsstof 
bestaat uit verdieping en/of verbreding.  

 

3.3 Versnellen  
In de praktijk blijkt dat als je een leerling een groep laat overslaan, dit na 1 of 2 jaar weer 
opnieuw zou moeten gebeuren. Een hoogbegaafde leerling heeft een grote leercapaciteit 
waardoor er opnieuw een voorsprong ontstaat op zijn klasgenoten.  
Versnellen heeft ook tot gevolg dat een leerling eerder naar het voortgezet onderwijs gaat wat 
op sociaal-emotioneel gebied problemen kan geven.  
Min of meer hetzelfde probleem ontstaat wanneer je een leerling in de eigen groep laat, maar 
wel met de stof van de volgende groep laat doorgaan.  
Wat bied je aan wanneer een leerling na groep 6 klaar is met de basisschoolstof en hoe sluit het 
voortgezet onderwijs hierbij aan? Bovendien vergt dit veel individuele begeleiding. Wij kiezen er 
daarom voor leerlingen niet op deze wijze te laten versnellen. Mochten hierover bij een 
individuele leerling toch twijfels zijn dan maakt de school gebruik van de 
versnellingswenselijkheidslijst op basis waarvan we, in overleg met de ouders en mogelijk m.b.v. 
externen, een besluit kunnen nemen.  
 

4. VERRIJKING  
Verrijkingswerk is van essentieel belang om een (hoog)begaafde leerling gemotiveerd te houden. 
De stof moet gericht zijn op de ontwikkeling van leervaardigheden, de executieve functies en 
hogere denkvaardigheden. 

Verrijkingswerk is een verzamelnaam voor verdiepings- en verbredingsstof.  
 
Verdiepingsstof is vakgebonden, er wordt letterlijk dieper ingegaan op de stof. Vrijwel elk 
onderwerp op school heeft mogelijkheden om te verdiepen.  
Verdiepingsstof wordt in de klas aangeboden.  
Door in de klas te werken met 3 niveaus en de stof vanuit de kerndoelen voor de betere 
leerlingen te compacten hebben deze leerlingen tijd voor het maken van verdiepingsstof.  
Voor dit werk geldt dat het een middel is om de begaafde leerling de leervaardigheden aan te 
leren en te oefenen met de hogere denkorde van de Taxonomie van Bloom.  
 
Benjamin Bloom verdeelt het denken in zes niveaus, waarin hij onderscheid maakt tussen het 
“lager orde denken” en het “hoger orde denken”. Hij onderscheidt daarin 6 verschillende 
(cognitieve) processen. Het gaat bij het “hoger orde denken” vooral om het leren onderzoeken, 
analyseren, evalueren en creëren. 
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Voor de verdiepingsstof is per vak een doorgaande lijn opgezet voor groep 3 t/m 8.  
 
Bij verbredingsstof gaat het om extra vakken, zoals bijv. een andere taal of een vak als filosofie, 
of om vakoverstijgende projecten.  
De verbredingsstof kiezen we aan de hand van de executieve vaardigheden.  Dit zijn alle 
vaardigheden die de leerling nodig heeft om zijn leren te organiseren en uit te voeren.  
Te denken valt aan; plannen, organiseren, timemanagement, taakinitiatie, volgehouden 
aandacht, reguleren van gedrag en emoties, trainen van het geheugen.  
Het kan gaan om het aanleren van een vreemde taal, projectgerichte thema’s, filosofie, het 
geven van een presentatie etc.  

Ze kunnen hiermee aan de slag wanneer ze de opdrachten van hun weektaak, met daarin 
opgenomen hun verdiepingswerk hebben afgerond.  

In de kleutergroepen wordt gewerkt met materialen uit de kisten 1 en 2 van Talentenlijn. Deze 
worden aan de leerling aangeboden als uit observatie en intake gebleken is dat de leerling dit 
nodig heeft. 

 

4.1 Verrijkingsniveaus 
Alle leerlingen worden voor de kernvakken in niveaugroepen verdeeld zodat de leerlingen werk 
krijgen aangeboden van een dusdanig hoog niveau, dat ze de kans krijgen om hun 
leervaardigheden te ontwikkelen. 
 
De verrijking bestaat uit drie niveaus. De leerkracht doorloopt de stappen met elke leerling en 
verwerkt die in het groepsoverzicht en de groepsplannen. Op basis van observaties en toets 
resultaten bepaalt de leerkracht bij welke vaardigheid of vaardigheden een leerling extra 
uitdaging en begeleiding nodig heeft. Naast het vaststellen wat er minimaal geoefend moet 
worden, wordt besloten hoe de leerstof te compacten.  
Bij het compacten worden de richtlijnen van de methodes gevolgd. 
 

• Verrijkingsniveau 1:  

Dit biedt de leerkracht zelf aan in de klas. Het gaat hier om de verrijking die aansluit bij 

de methodes.  

 

• Verrijkingsniveau 2:  

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan de normale verrijking van de leerstof 

komen terecht in verrijkingsniveau 2.  

Verrijking op dit niveau betreft een korte instructie in de klas of buiten de klas, eventueel 

met behulp van een ondersteuner.  

De activiteiten kunnen vervolgens in de klas door de leerling zelf worden uitgevoerd. De 

leerkracht blijft betrokken en eindverantwoordelijk.  

 

• Verrijkingsniveau 3:  

Leerlingen die ondanks alle extra verrijking toch geen uitdagende leeromgeving hebben. 

Deze leerlingen zijn gebaat bij een extra intensieve en systematische aanpak door het 

inzetten van een verrijkingsprogramma.  

Leerlingen zullen voor deze begeleiding buiten de klas activiteiten ondernemen die 

aansluiten bij hun niveau van ontwikkeling.  
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Vanaf het schooljaar 2022-2023 zal er een interne plusgroep “De Werkplaats” worden 

opgestart voor leerlingen van de groepen 2 t/m 8. 

Het doel van de plusgroep is het ontwikkelen van executieve vaardigheden.  

 

 4.1.1 Verrijkingsniveau 1  
 
Na het maken van de gedifferentieerde basistaken werken de leerlingen verder met 
verrijkingswerk die aansluit bij de methodes.  
Leerlingen komen in aanmerking voor verrijkingsniveau 1 wanneer zij snel en goed werken en 

hierdoor tijd over hebben. 

Rekenen: Wereld in Getallen – Plustaken, Rekenplein, Pluslessen 
Taal: Taal Actief 4 - **/ *** ster opdrachten, Denkwerk 
Spelling: Taal Actief 4 - **/*** ster opdrachten, Denkwerk 
 

 

4.1.2 Verrijkingsniveau 2  
 

Leerlingen komen in aanmerking voor verrijkingsniveau 2 wanneer blijkt dat ze niet genoeg 
uitdaging hebben in Verrijkingsniveau 1.  
Daarnaast hebben ze voor een bepaald vakgebied op Cito een 1+ score hoge scores op methode 
gebonden toetsen.  
Ook wordt gekeken naar werkhouding, motivatie en doorzettingsvermogen.  
De leerkracht bespreekt met de IB-er of een leerling kan aansluiten bij dit niveau.  
 
De basistaken worden gecompact en de leerling krijgt verrijkingswerk met opdrachten gericht op 
de hogere orde denkvragen. 
Hier zijn in het team duidelijke afspraken over gemaakt. 
 

Rekenen: RekenXL 
Taal: Taal Actief 4 - Plusboek 
Spelling: Taal Actief 4 - Plusboek 

 

4.1.3 Verrijkingsniveau 3  
 

Leerlingen die in het verrijkingstraject reeds stap 1 en 2 zijn doorlopen en desondanks meer 

behoeften hebben aan verrijking kunnen in aanmerking komen voor verrijking stap 3: ‘De 

Werkplaats’.  

In een periode van 12 weken wordt wekelijks gewerkt aan een thema. Leerlingen komen na 

screening en bij voldoen aan bepaalde criteria in ‘De Werkplaats’.  

Na iedere periode volgt een evaluatie waarin wordt bepaald welke leerlingen opnieuw een 

periode aan de plusklas meedoen.   
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Aan de volgende criteria moet verplicht worden voldaan voor aanmelding van de Werkplaats:  

• Overleg met IB-er en HB-specialist 

• Compacten / verdiepen binnen de klas is niet voldoende 

• SIDI-PO: ingevuld door leerkracht en ouders 

• Leerlingen die anders denken maar niet persé hoog scoren 

• Kijken naar:  

- Cito 

- Zijnsluik van Tessa Kieboom 

- Zes profielen van Bett en Neihart 

- Meer- en hoogbegaafd vastgesteld 

 

Procedure:  

1. Als genoemde criteria van toepassing zijn, dan bespreekt de leerkracht de leerling eerst 

met de intern begeleider. De IB ’er bepaalt of de leerling inderdaad in aanmerking komt 

voor verrijking op verrijkingsniveau 3.  

2. De IB ‘er meldt de leerling aan bij de Specialist Verrijking.  

De IB ‘er communiceert aan de leerkracht dat het kind in aanmerking komt voor 

verrijking op verrijkingsniveau 3, waarop de leerkracht ouders informeert.  

3. Hierna gaat de Specialist Verrijking in gesprek met de leerkracht om het volgende af te 

stemmen:  

o de doelen waaraan gewerkt worden tijdens de verrijking;  
o de materialen waarmee gewerkt gaat worden;  
o hoe de doelen geëvalueerd gaan worden;  
o het tijdstip van de ondersteuning  

 

De leerlingen die in aanmerking komen voor de verrijkingsgroep gaan een periode meedraaien. 

Daarna wordt steeds per periode geëvalueerd en bepaald of voortgang kan plaatsvinden. Bij de 

evaluatie zijn de leerkracht, de Specialist Verrijking en de IB’ er betrokken.   

 

5. IN DE KLAS 
We hebben als doel dat een leerling de kerndoelen binnen een leerjaar haalt. De resterende tijd 
na het behalen van de kerndoelen wordt besteed aan pluswerk binnen het vakgebied.  
 
Alle leerlingen worden voor kernvakken in niveaugroepen verdeeld.  
Na het maken van de gedifferentieerde basistaken werken de leerlingen verder met 
verrijkingswerk.  
Wanneer dit niet voldoende is worden de basistaken gecompact en krijgt de leerling 
verrijkingswerk met opdrachten gericht op de hogere orde denkvragen. 
Hier zijn in het team duidelijke afspraken over gemaakt. 
 
 
De leerkracht zorgt binnen zijn groep voor:  
 
1. Faciliteren van ruimte zowel in tijd als fysiek 
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2. Creëren van acceptatie en integratie: 
De leerkracht draagt er zorg voor om alle leerlingen deel te laten uitmaken van de groep.  
Door complimenten te richten op de inzet en niet op de intellectuele prestatie of een resultaat 
(punt), kun je dit gevoel bij de leerlingen versterken. Dit levert een klassenklimaat waarin 
leerlingen hard werken en op hun inzet worden afgerekend. Het is dan niet meer relevant of je 
bij de snelle of de langzame leerlingen zit en of je nu extra herhalingsopdrachten rekenen doet of 
werkt aan RekenXL. Als je maar je best doet, dan is iedereen trots op je. 
 
3. Gedifferentieerd lesgeven: 
Gedifferentieerd lesgeven, vraagt om specifiek klassenmanagement. Het team werkt met 
Formatieve Evaluatie. 
Hierbij is het zaak om de differentiatie ook door te voeren in de instructiemomenten en de 
weektaken, zodat leerlingen instructie op maat krijgen en van elk leerling evenveel inzet 
gevraagd wordt. Binnen de weektaak vallen dan ook verrijkingsopdrachten en ook hierbij geldt 
dat indien de weektaak af is, er dan ook ruimte is voor vrije keuze. Dit verrijkingswerk wordt, net 
zoals ander werk, beoordeeld. Het resultaat en de ontwikkeling komt ook op het rapport terug.  
 
 
 

6. BUITEN DE KLAS 
Naast het compacten en verrijken van lesmateriaal wat aangeboden wordt in de klassen, is er 
een plusklas binnen de school.  
Hierin zullen meer- en/of hoogbegaafde leerlingen apart les krijgen, waarbij andersoortig 
verrijkingsmateriaal ter verbreding zal worden aangeboden.  
Het doel van de plusklas is het ontwikkelen van executieve vaardigheden. 
 
Voordelen van verrijken buiten de klas: 

• Contact met ontwikkelingsgelijken.  
Een plusklas zorgt allereerst voor contact met ontwikkelingsgelijken (zogenaamde peers). 
Door om te gaan met andere (hoogbegaafde) leerlingen, krijgen de leerlingen een stuk 
reflectie op hun eigen identiteit: ‘Ik ben niet raar, omdat ik aan deze vragen denk’, ‘Eindelijk 
iemand die mijn humor snapt’, ‘Leuk om eindelijk mijn best eens doen’. 

• Reality check. 
Het kan dienen als een reality check, die, vooral als er al vroeg mee begonnen wordt, een 
negatieve vorm van perfectionisme kan voorkomen. Het wordt immers al snel duidelijk dat ik 
misschien slim en goed ben, maar niet per definitie de beste. Voor veel beste-van-de-klas-
leerlingen is dit het moment waarop ze in de middelbare school andere leerlingen 
tegenkomen die even slim, of zelfs slimmer zijn, een ego-vernietigend moment. Door dit 
moment eerder plaats te laten vinden, is de impact minder groot.  

• Centrale expertise.  
Het vergaren van kennis en kunde over elk onderwerp is een kostbare aangelegenheid in tijd 
en geld. Om die reden is het logisch om, net zoals je bepaalde zorgtaken bij de Remedial 
Teacher en Intern Begeleider neerlegt, ook een deel van de zorgtaken voor hoogbegaafden 
bij één of twee personen neer te leggen. Zo kun je intern meer diepgaande expertise en 
begeleiding bieden bij de mensen die uit zichzelf de interesse hebben om hier verder op in te 
gaan.  

• Gerichte uitdaging.  
Zoals eerder genoemd is het belangrijk om voldoende uitdaging te bieden om een leerling te 
leren leren. De stof die voor langzame of zelfs reguliere leerlingen blokkerend kan werken, 
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omdat het teveel of te moeilijk is, kan voor hoogbegaafde leerlingen de eerste impuls zijn om 
echt aan de slag te gaan. Het leren van een taal kan bijvoorbeeld een leerling leren gericht uit 
het hoofd te leren. Moeilijkere werkstukken kunnen het kritische denkvermogen van 
leerlingen stimuleren. Groepsopdrachten kunnen leerlingen leren samenwerken. Door hier 
heel gericht mee om te gaan kunnen leerlingen zich verder ontwikkelen in een voor hen 
veilige omgeving. Hiermee wordt de basis gelegd voor toekomstige uitdagingen, zonder dat 
ze zich nu hoeven te vervelen. 

6.1 Welke leerlingen komen in aanmerking  
De leerlingen die in aanmerking komen zijn; 

- Leerlingen voor wie compacten / verdiepen niet voldoende is 

- Leerlingen die anders denken maar niet persé hoog scoren 

- Er wordt gekeken naar:  

• Cito: A of A+ op alle ontwikkelingsgebieden 

• SIDI 

• Zijnsluik van Tessa Kieboom 

• Zes profielen van Bett en Neihart 

• HB vastgesteld via IQ-test 

De leerkracht bepaalt samen met de specialist hoogbegaafdheid en IB-er, welke leerlingen aan 
deze criteria voldoen en daarmee in aanmerking komen voor deelname aan de plusklas. 
Voor elke leerling kan de onderwijsbehoefte anders zijn, dus een leerling kan op verschillende 
onderwijs behoefte worden aangemeld.  
Een daling in scores kan beteken dat de leerling weer uit de plusklas kan gaan.  

6.2 Materiaal 
- Kisten van de Talentenlijn (groepen 2-3) 

- Pittige Plus Torens (groepen 4-8) 

- Spelletjes t.b.v executieve vaardigheden 

- Denksleutels 

 

6.3 Waar is de plusklas  
In school is een apart leslokaal gerealiseerd.  

- Groep 2-3: gezamenlijke speelleerruimte voor de leerlingen van 3 tot 7 jaar 

- Groep 4-8: plek waar de nieuwe keuken komt  

• vlakbij ruimte Plusklas groep 2 t/m 3 

• nodig: ruimte waar de leerlingen hun werk kunnen bewaren 

• nodig: kast voor materiaal Pittige Plus Torens 

• visitekaartje voor de school 

-  of Groep 4-8 op zolder 

• Nodig: ruimte waar de leerlingen hun werk kunnen bewaren 

• Nodig: kast voor materiaal Pittige Plus Torens 

 

6.4 Periodes  
De plus klas werkt met in- en uitstroom in drie periodes, namelijk:  
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• september tot en met december 

• januari tot en met maart 

• april tot en met juli  

 

Per periode wordt gekeken hoe het met de leerling gaat. In overleg wordt besloten of de leerling kan 
bliven bij de Plusklas of dat hij stopt. Dit is afhankelijk van de resultaten in de groep, het tonen van 
inzet en het aankunnen van het niveau van de plusgroep. 

 

 

7. EIGENAARSCHAP 
 

7.1 Uitgangspunten 
Voor een goede uitvoering van ons begaafdenbeleid, is het van belang het eigenaarschap  
goed te definiëren, zodat duidelijk is waar de verantwoordelijkheid ligt voor het beleid,  
uitvoering en zorg. 
 
Uitgangspunten voor het eigenaarschap zijn: 

• Het beleid moet door meerdere mensen gedragen worden; 

• Leerkrachten hebben inspraak in het beleid en de uitvoering daarvan; 

• Voor leerkrachten, ouders en leerlingen is het duidelijk waar zij met vragen terecht kunnen; 

• Feedback van ouders en leerlingen zijn niet leidend, maar geven mogelijk wel aanleiding tot 
het verscherpen van het beleid. 

7.2 Commissie hoogbegaafdheid 
Ons begaafdenbeleid is opgesteld door de commissie hoogbegaafdheid. De  
verantwoordelijkheid voor het beleid ligt niet bij één persoon, maar bij de commissie. Zo  
blijft de continuïteit van het beleid gewaarborgd.  

7.2.1 Samenstelling 
De volgende personen nemen zitting in de commissie hoogbegaafdheid: 

• Coördinator Verrijking 

• Specialisten Verrijking 

• IB-er onderbouw 

• IB-er bovenbouw 

• Teamleider 

• Directeur-Bestuurder 

7.2.2 Taken 
De taken die worden uitgevoerd door de commissie zijn: 

• Opzet beleid 

• Bijsturen van het beleid 

• Verantwoordelijkheid beleid 

• Communicatie naar het team (zie hoofdstuk 8, Communicatie) 

• Beantwoorden vragen 

• Evalueren voortgang 
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• Besluiten rond uitzonderingen maken 

• Controleren of materialen nog voldoende aanwezig zijn 

• Controleren of materialen nog voldoen 

• Voorstellen doen om materialen te vervangen 

7.2.3 Leerkrachten 
• Zorgt voor een ingevulde weektaak 

• Zorgt voor leerstof op maat voor elke leerling 

7.3 Besluiten rond uitzonderingen 
Bij de uitvoering van het beleid, zullen er vragen komen over het maken van uitzonderingen.  
Zo zou het kunnen zijn dat leerlingen niet meteen opvallen vanuit de gebruikte methodes,  
maar mogelijk wel een plek zouden kunnen krijgen in een verrijkingstraject.  
De commissie spreekt zich uit, met de verzamelde kennis, of er mogelijk een aanpassing in het 
onderwijs zal moeten plaatsvinden. 

7.4 Evaluatie 
Het is belangrijk het beleid voor onze begaafde leerlingen, jaarlijks kritisch tegen het licht te  
houden. Het beleid krijgt jaarlijks een plaats in de borgingsvergadering, waarna er mogelijk  
aanpassingen worden gedaan in het beleid.  

7.5 Borging 
Uitkomsten zullen worden meegenomen in schoolplan, mogelijk zelfs aangepast.  
Tenslotte moet een inschatting worden gemaakt of beoogde doelen nog toepasbaar zijn.  
De verantwoordelijke commissieleden voor dit beleidsstuk, zorgen ervoor dat het uit te voeren  
beleid up-to-date blijft. 
 

8. COMMUNICATIE  
Als het gaat om het uitvoeren van beleid, willen we open en transparant zijn. Communicatie is bij 
voorkeur tweerichtingsverkeer. Enerzijds willen we ouders informeren over de onze plan van aanpak, 
anderzijds willen we luisteren naar de zorg en de vragen beantwoorden over de zorg.  

De communicatie richten we in voor de hoogbegaafdheidscommissie, intern begeleider, team van 
leerkrachten , leerlingen (HB en niet-HB) en ouders.  

8.1 Verrijkingscommissie  
De verrijkingscommissie komt vier keer per jaar samen om het opzetten, uitvoeren en evalueren van 

het beleid te bespreken. 

8.2 Werkgroep Verrijking 
De werkgroep Verrijking bestaat uit drie Specialisten Hoogbegaafdheid, waarvan één de rol 

Coördinator heeft. 

Het streven is om maandelijks samen te komen, dat is afhankelijk van de vragen die er spelen van 
leerkracht en ouders. Het doel is om minimaal eens in de twee maanden samen te komen en de 
feedback van ouders hierin mee te nemen.  

8.3 Intern begeleider  
De intern begeleider heeft zitting in de Verrijkingscommissie. Dat is niet zonder reden. De intern 
begeleider draagt zorg voor de begeleiding van onze zorgleerlingen. Verder ziet de intern begeleider 
er op toe, dat de communicatie tussen de plusklasleerkracht en de groepsleerkracht in stand blijft.  
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8.4 Team van leerkrachten  
De leerkrachten worden direct geïnformeerd over het beleid. Zij zijn tenslotte degene die het beleid 
tot uitvoering gaan brengen. De bouwvergaderingen zijn daarvoor uitermate geschikt. Twee keer per 
jaar worden de leerlingen doorgesproken in de leerlingbespreking. De leerkracht heeft een overleg 
met de intern begeleider. Dit is een moment om leerling specifiek afspraken te maken over de 
begeleiding van de leerling.  

8.5 Leerlingen (HB en niet-HB)  
De leerlingen in de klas zullen vanzelf in aanraking komen met het beleid voor hoogbegaafde 
klasgenoten. Het is aan de groepsleerkracht dit in goede banen te leiden.  

Op het moment dat een leerling gesignaleerd wordt als hoogbegaafd, wordt er voorzichtig mee om 
gesprongen om zo geen valse verwachtingen te scheppen. We drukken ons uit in neutrale 
bewoordingen. Mogelijk testen we nog door, waarna een (tijdelijke) conclusie wordt besproken met 
de ouders en de leerling. De verdere begeleiding wordt afgestemd met de coördinator Verrijking.  

8.6 Ouders  
Contact met de ouders loopt in eerste instantie via de normale kanalen. Leerkracht, website, 
schoolgids, nieuwsbrief en het kind. Naarmate er meer duidelijk wordt over de alternatieve 
begeleiding van het kind, zoeken we ook meer contact met de ouders. Net als in de vorige paragraaf 
beschreven, drukken we naar ouders ook uit in neutrale bewoordingen. “Uw kind vertoont een 
voorsprong….” en “om uw kind zoveel mogelijk op eigen tempo te laten werken, willen we het exacte 
niveau bepalen.” We kunnen van daaruit altijd nog aangeven dat het kind begaafd is, zonder direct 
de lading van het begrip erbij te halen.  

We gaan uit van zgn. educatief partnerschap. Zeker op de momenten dat het kind gefrustreerd raakt, 
wordt de relatie ouder-leerkracht dusdanig op de proef gesteld. We willen de ouders graag uitleggen, 
dat frustratie onderdeel van het leerproces is. We verwachten van ouders dat ze vertrouwen hebben 
in de aanpak zoals die is afgesproken. Ouders morgen erop vertrouwen dat de school alles in het 
werk stelt het programma zodanig af te stemmen op de leerling en tijdig worden geïnformeerd over 
de voortgang.  

In gesprek met de ouders worden de aanpassingen, waarbij is aangesloten bij de onderwijsbehoefte 
van de leerling en bij de ontwikkelingsmogelijkheden op cognitief, sociaal en emotioneel gebied, 
besproken. Daarnaast worden handreikingen gegeven welke eventueel ook in de thuissituatie 
toegepast kunnen worden. De leerling wordt structureel gevolgd en het onderwijs wordt 
voortdurend afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. 

 
 

9. Uitvoering – Bijsturen  

9.1 Uitvoering 
Vier keer per jaar gaat de Verrijkingscommissie bij elkaar zitten om te kijken hoe het proces tot nu 
toe verloopt. Verschillende zaken kunnen bekeken worden:  

• leerresultaten  

• volgen en ondersteunen doorgaande lijn van compacten, verdiepen, verrijken en verbreden 

• klassenobservaties regulier en in specifieke situaties (op afroep) 

• hoe verloopt de verrijking in de klas  

• hoe verloopt de verrijing in De Werkplaats 

• tevredenheidonderzoek leerlingen  
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• tevredenheidonderzoek ouders  

 
Aan het begin van het schooljaar controleert de Werkgroep Verrijking of leerlingen gesignaleerd zijn 
in de nieuwe klas na de overdracht.  
Binnen drie maanden na de start van het schooljaar bespreekt de Werkgroep Verrijking de nieuwe 
resultaten. Ook wordt gekeken hoe het met de leerlingen gaat die naar een nieuwe klas zijn gegaan.  
 

9.2 Bijsturen beleid  

Jaarlijks bekijken we welke afspraken we hebben gemaakt ten aanzien van ons beleid.  
Zijn de afspraken nog steeds passend? Worden de beleidsregels nog goed uitgevoerd? Op basis van 
de resultaten wordt er bijgestuurd in het proces.  
 

9.3 Bijsturen doel  
Dit gebeurt elke vijf jaar. De directie bekijkt welke doelen we hebben t.a.v. hoogbegaafdheid en of 
we willen/moeten bijstellen. 
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Bijlage 1 – Taxonomie van Bloom 
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Bijlage 2 – Zijnsluik van Tessa Kieboom 
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Bijlage 3 De zes profielen van Betts en Neihart 
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Bijlage 4 Stroomdiagram Verrijking   
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i Effectieve Feedback: 
Drie vormen van effectieve feedback (Hattie & Timperley, 2007) die helpen met groeien van de leerlingen: 
Feed-up: 
Hierbij bespreek je vooraf waar de leerling naar toe gaat werken. Effectief leren begint altijd met de vraag waar 
je heen wilt, wat je doel is. Feed-up wordt vaak op taakniveau gebruikt, maar je kunt ook bespreken wat de 
leerling aan vaardigheden gaat leren en hoe hij dat wil gaan aanpakken. Voordeel hiervan is dat een leerling 
weet wat er van hem verwacht wordt en een richting heeft waar hij naar toe kan werken. 
Feedback: 
Bij feedback bespreek je voornamelijk hoe de leerling tot het punt waar hij nu is, is gekomen. Je kijkt terug hoe 
het leerproces is doorlopen, zoals de aanpak van de taak en de inzet van de leerling. Het voordeel hiervan is dat 
je lessen kunt trekken uit de aanpak. Je kunt bespreken wat wel of niet werkte en wat je kunt meenemen voor 
een volgende keer. Feedback wordt veel toegepast in ons huidige onderwijs.  
Feed-forward: 
Bij feed-forward staat de leerling wellicht op hetzelfde punt in het leerproces als bij het feedback-moment. Hij 
kijkt echter niet naar het verleden, maar naar de toekomst: waar ben ik ten opzichte van mijn leerdoel? En 
waar wil ik heen? Wat is een volgende stap om verder te komen? Wat heb ik nodig? Hoe kan ik het aanpakken? 
Etc. 
 
ii Leervaardigheden: 

- Cognitieve leervaardigheden:  
bijvoorbeeld woordjes leren, leren samenvatten, structuur herkennen, schema’s maken, 
gestructureerd aantekeningen maken, leren mindmappen, leren opzoeken, leren onderzoeken, 
strategieën aanleren, enzovoort.  

- Metacognitieve leervaardigheden: 
bijvoorbeeld plannen, monitoren, evalueren en reflecteren 

- Affectieve leervaardigheden: 
bijvoorbeeld omgaan met kritiek, jezelf motiveren, nadenken over het eigen leerproces en de best 
passende leervaardigheid (wat werkt voor mij goed en wat verbeterd kan worden) is een belangrijke 
stap om talent te ontwikkelen. 
 

iii Growth mindset: 
Iemand met een op groei gerichte mindset gelooft dat kwaliteiten, intelligentie en persoonlijkheid niet vast 
staan, maar dat je je verder kunt ontwikkelen door te leren en ervaringen op te doen.  


