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Voorwoord
De VersnellingsWenselijkheidsLijst (VWL) is ontwikkeld om
leerkrachten en andere betrokkenen te ondersteunen in de beslissing
een leerling al dan niet vervroegd naar een volgende groep te laten
gaan (halverwege het schooljaar) c.q. een groep te laten overslaan
(aan het eind van het schooljaar). De lijst kan gebruikt worden vanaf
groep 1 / 2. Hoewel het overslaan van een groep meestal in verband
gebracht wordt met hoogbegaafde leerlingen, is (gediagnosticeerde)
hoogbegaafdheid geen voorwaarde om voor een leerling de VWL in
te vullen.
De lijst is samengesteld na uitvoerig onderzoek van het Centrum
voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) van de Katholieke Universiteit
Nijmegen naar het functioneren van versnelde en niet versnelde hoog
intelligente leerlingen en adolescenten. Ze is mede gebaseerd op de
Iowa Acceleration Scale1 en op het “Multi-dimensionale Model van
Begaafdheid en Talent”2. Omdat dit de eerste uitgave is van deze
lijst, wordt u vriendelijk verzocht een kopie van de ingevulde lijst,
plus een ingevuld evaluatieformulier, naar het CBO te sturen, zodat
deze gebruikt kan worden voor verder onderzoek op dit terrein. Alle
toegezonden informatie wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld en
anoniem verwerkt.

De eigenlijke vragenlijst wordt voorafgegaan door een inleiding, waarin
achtergrond en doel van de VWL worden uiteengezet. Vervolgens
wordt een handleiding gegeven voor het invullen van de VWL. Verder
vindt u na de vragenlijst een overzicht van binnen- en buitenlands
onderzoek met betrekking tot (hoog)begaafdheid en versnelling.

1
2

Assouline, Colangelo, Lupkowski-Shoplik & Lipscomb (1998)
Ziegler & Heller (2000).
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Inleiding
Het overslaan van een groep of het doorlopen van twee groepen in één schooljaar zijn
vormen van versnelling die steeds frequenter worden toegepast in het Nederlands
basisonderwijs. Te vaak echter is ‘gebrek aan andere mogelijkheden’ de voornaamste, en
soms zelfs enige, reden om over te gaan tot een van deze maatregelen. Veel
onderwijsgevenden en ouders maken zich dan ook zorgen over het (uiteindelijke) effect van
deze vormen van versnelling. Zij maken zich zorgen over de cognitieve ontwikkeling, maar
veel meer nog over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de versnelde leerling.
Onderwijsaanpassingen, zoals `compacten en verrijken’, samenwerkend leren of het
versnellen binnen één vak, zijn voor veel (hoog)begaafde en/of zeer goed presterende
leerlingen goede oplossingen. Behalve dat niet iedere basisschool deze aanpassingen kan
bieden, zijn er echter ook kinderen waarbij een dergelijke maatregel onvoldoende is voor
een optimale ontwikkeling. Deze leerlingen zijn er het meest bij gebaat om, naast de
hierboven genoemde aanpassingen, óók te versnellen naar een volgende groep.
Omdat het hier gaat om een ingrijpende maatregel, is het van belang dat deze op
gefundeerde wijze genomen wordt, niet in de laatste plaats om de zorg bij ouders en
onderwijsgevenden weg te nemen. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat het
versnellen naar een volgende groep een effectieve interventie kan zijn in het onderwijs aan
(hoog)begaafde en/of zeer goed presterende leerlingen. Dat betekent nog niet dat deze
interventie geschikt is voor iedere leerling met hoge intellectuele capaciteiten. De
VernellingsWenselijkheidsLijst (VWL) is bedoeld om alle relevante factoren met betrekking
tot een specifieke leerling mee te laten wegen in de uiteindelijke beslissing om al dan niet tot
het versnellen naar een volgende groep over te gaan.
De VWL kan gebruikt worden als eerste instrument in de discussie over het eventueel
versnellen naar een volgende groep. De handleiding bevat informatie over het invullen,
scoren en interpreteren van het VWL formulier. De bedoeling is dat zowel de handleiding
als het formulier gebruikt worden binnen een interdisciplinair team van onderwijsgevenden
en ouders, waarbij ook de leerling zelf betrokken kan worden.
Behalve data van gestandaardiseerde testen worden ervaringen en observaties van ouders en
leerkrachten meegenomen, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. De scores dienen
als handvaten voor verdere discussie en planning.
Het voordeel van het gebruikmaken van de VWL is dat belangrijke factoren, die van invloed
kunnen zijn op het functioneren van een leerling, niet over het hoofd worden gezien. Ook
wordt aangegeven hoe zwaar verschillende factoren zouden moeten wegen in de beslissing.
Als bijlage van de VWL vindt u een overzicht van de Nederlandse situatie met betrekking
tot de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs en een korte
beschrijving van binnen- en buitenlands onderzoek met betrekking tot het versnellen van
leerlingen.
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Invullen en interpreteren van de VersnellingsWenselijkheidsLijst
(VWL)
Het is van belang dat één persoon (leerkracht of intern begeleider) verantwoordelijk
is voor het invullen van de VWL, waarbij overleg met meerdere betrokkenen
gewenst is. Geadviseerd wordt de Intern Begeleider, leerkrachten die de leerling
kennen, ouders, en eventueel een extern hulpverlener bij dit overleg te betrekken.
Als er eerder (psychologisch of pedagogisch) onderzoek is gedaan bij de leerling,
dan is het gewenst de gegevens van dit onderzoek bij het invullen erbij te houden.
Indien deze niet tot ter beschikking staan, kunnen deze door de ouders worden
opgevraagd bij de instantie waar de leerling is onderzocht.
Na het invullen van de VWL kan, door het optellen van omcirkelde waarden, worden
gekomen tot een score. Hoe hoger deze score is, hoe meer deze leerling geschikt is
om een groep over te slaan. Er is geen zogenaamde ‘cut-off’ score (waarboven wèl
en waaronder níet tot het overslaan van een groep moet worden overgegaan).
Behalve dat er op grond van de VWL score besloten wordt of de leerling al dan niet
versneld wordt naar een volgende groep, moet gekeken worden welke andere
vormen van onderwijsaanpassing naast of in plaats van de versnelling zullen worden
toegepast. Niet achter elk item staan waarden die omcirkeld moeten worden.
Het gaat hierbij om items waarvan nog niet of niet voldoende duidelijk is òf ze
van invloed zijn op het welslagen van een versnelling, of in welke mate. Het
betreft hier bijvoorbeeld vragen die te maken hebben met de persoonlijkheid of
het sociaal functioneren van een leerling. Het is van belang deze items wel in te
vullen, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Deze gegevens kunnen
bovendien worden meegenomen in verder onderzoek.

Hieronder zullen de verschillende items worden besproken.
1.

Algemene informatie
Hier wordt gevraagd naar objectieve informatie over de leerling, het gezin en de school

2.

Capaciteiten en Vaardigheden
A. Prestaties en Vaardigheden op School: Hier wordt informatie gevraagd over de
schoolprestaties van de leerling en over speciale vaardigheden die tot nu toe zijn
opgevallen.
B. Schoolevaluaties: Hier wordt gevraagd naar de resultaten van eerder afgenomen
toetsen of vragenlijsten (geen intelligentietesten) zoals bijvoorbeeld Cito-toetsen en
de Schoolvragenlijst.
C. Professionele evaluaties: Als een leerling eerder onderzocht of behandeld is door
een psycholoog, pedagoog, psychiater, maatschappelijk werker, of ander
professioneel deskundige, wordt gevraagd dit te vermelden met toevoeging van
eventuele schriftelijke verslaglegging hiervan.
D. Intelligentie: Hier wordt gevraagd naar de resultaten van eventueel afgenomen
intelligentietesten.
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3.

Specifieke Factoren
Hierbij wordt gevraagd naar specifieke factoren, zoals broers en zussen,
medicijngebruik, groepskenmerken, het profiel van de leerling, die van invloed kunnen
zijn op het functioneren van een leerling na het overslaan van een groep.
Bij de beslissing om een leerling al dan niet versneld naar een volgende groep te laten
gaan speelt ook mee wat eventuele alternatieven zijn. Als die er niet zijn, zal eerder tot
deze vorm van versnelling moeten worden overgegaan, omdat géén
onderwijsaanpassing in veel gevallen schadelijker zal zijn dan een aanpassing die
misschien niet optimaal is. Zijn er geschikte alternatieven, dan zal men bij een lagere
score op de VWL eerder daarvoor kiezen. Overigens is versnellen alléén nooit
voldoende als maatregel: ook na het overslaan van een groep zal aanpassing (in meer of
mindere mate, afhankelijk van de leerling en de schoolse organisatie) van het
lesprogramma noodzakelijk zijn.

4.

Attitude en ondersteuning
Hier wordt gevraagd aan te geven in hoeverre direct betrokkenen staan tegenover de
beslissing de leerling te laten versnellen. Als de leerling hier zelf negatief tegenover
staat, betekent dit dat niet zonder meer tot versnellen kan worden overgegaan. Het is
echter van belang de reden van de negatieve houding te achterhalen. Veel leerlingen die
niet willen versnellen, willen dat niet uit angst voor het onbekende. Die angst kan
verminderd worden door met de leerling te bespreken waarom de versnelling wordt
overwogen, en wat de voor- en nadelen kunnen zijn. Ook kennismaking met de
eventueel ontvangende leerkracht kan een deel van de angst of onzekerheid wegnemen.
Het is ook van belang dat de ouders een positieve houding hebben tegenover de
versnelling. Is die niet aanwezig dan kan dat voortkomen uit een gebrek aan kennis en
daardoor onterechte aannames (zoals: versnelling leidt altijd tot sociaal emotionele
problemen). In dat geval kan het verschaffen van kennis op dit gebied de ouders van
mening doen veranderen.Het is ook mogelijk dat de ouders gegronde redenen hebben
om niet met een versnelling in te stemmen. Dit kan duidelijk worden in een gesprek
met ouders en betrokkenen van de school. In dat geval wordt de versnelling dan ook
afgeraden.
Het zal in grote mate van de leerkracht afhangen of de leerling na de versnelling goed
zal functioneren. Het is dan ook van groot belang dat met name de ontvangende
leerkracht positief staat tegenover de versnelling, en dat zij of hij daarin gesteund wordt
door het schoolteam. Ook hier speelt kennis over (hoog)begaafdheid en versnelling een
belangrijke rol. De bijlage “De begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in het
basisonderwijs” kan zowel ouders als leerkrachten een duidelijker beeld geven van
(hoog)begaafdheid en versnelling.

5.

Samenvatting en planning
In dit deel staan, naast enkele leerlinggegevens, de scores van de afzonderlijke delen
van de VWL. De beslissing(en) ten aanzien van het te volgen programma voor de
leerling word(t)(en) duidelijk aangekruist en/of opgeschreven evenals de namen en
functies van de personen die bij het programma betrokken worden. Er wordt
aangegeven wanneer en op welke manier er geëvalueerd zal worden. Dit formulier
wordt door alle betrokkenen ondertekend.
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VersnellingsWenselijkheidsLijst (VWL)
1.

Algemene informatie
A. Leerling informatie
Naam leerling: _____________________________________________________________
School:______________________

Huidige Groep:____

Voorgestelde groep: ____

Datum van invullen

Jaar
____

Maand
_____

Dag
___

Geboortedatum leerling

____

_____

____

Leeftijd leerling

____

_____

____

B. Gezinsinformatie
Naam vader:
Naam moeder:
Gezinsinformatie:

O leerling woont bij beide ouders
O leerling woont bij moeder (wel/geen contact met vader)
O leerling woont bij vader (wel/geen contact met moeder)
O er is sprake van co-ouderschap

Broers/zussen:

Leeftijd

School

Groep

1.

________________

m/v _______

______________________ _____

2.

________________

m/v _______

______________________ _____

3.

________________

m/v _______

______________________ _____

4.

________________

m/v _______

______________________ _____
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C. Schoolinformatie
Betrokkenen bij de beslissing tot eventueel versnellen1 (namen invullen):
O Directeur:____________________________________________________________ 1
O Ouder/verzorger:_______________________________________________________1
O Huidige leerkracht:_____________________________________________________1
O Ontvangende leerkracht:_________________________________________________1
O Andere betrokkene(n): __________________________________________________ 1
Dit formulier is ingevuld door______________________________________________
(functie________________________________________________________________)
Het initiatief voor een eventuele versnelling is genomen door (maar één antwoord
aankruisen!):
O de leerling zelf

1

O de ouders

1

O school (naam:______________, functie: _________________________)

2

O anders, nl. ___________________________________________________

1

Score deel 1:
(min:2 - max: 7)

1

Aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk
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2.

Capaciteiten en Vaardigheden
A. Prestaties en Vaardigheden op School
Prestaties, vergeleken met groepsgenoten1:
boven gemiddeld

gemiddeld

onder gemiddeld

Lezen

2

1

0

Taal

2

1

0

Rekenen

2

1

0

Wereld-oriëntatie

2

1

0

boven gemiddeld

gemiddeld

onder gemiddeld

Creatieve vakken

2

1

0

Sport

2

1

0

Leiderschap

2

1

0

Vaardigheden, in vergelijking met groepsgenoten1:

Toelichting:

Score item 2A:

1

Omcirkel het getal dat van toepassing is

8
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B. Schoolevaluaties
Vragenlijsten
Geef hieronder aan welke vragenlijst(en) en/of toets(en) bij de leerling zijn afgenomen tot nu
toe, en in welke groep dat is gebeurd (eventuele verslagen toevoegen):
O SchoolVragenLijst, in groep _____
LG: ….., CK: ….., HA: …..,RL:……. SA: ……, PS: ……., ZP : …., UV : ……., SV : …….., SW : …1

O Andere vragenlijst of toets, nl: ____________________________________in groep _____
Cito-toetsen2
toets

score

toets

score

toets

Ordenen

Leesttechniek & tempo

SVS Werkwoorden

Ruimte en Tijd

Lezen met Begrip-SBR

Taalschaal

Taal voor Kleuters

Lezen met Begrip-SVR

Woordenschattoets

toets Tweetaligheid

Toetsen Begrijpend Lezen

Leeswoordenschat

Begrippentoets

Luisteren

Rekenen-Wiskunde

DMT

SVS Niet-Werkwoorden

Wereldorientatie

score

Entreetoets

Score: aantal A’s x 12 / aantal afgenomen toetsen = __________
(bijvoorbeeld: 4 keer een A en 2 keer een B: 4 x 12 = 48 / 6(aantal toetsen) = 8)

Score item 2B:

(0-12)

1

LG = leertaakgerichtheid, CK = concentratie in de klas, HA = huiswerkattitude, RL = relatie met de leerkracht,
SA= sociaal aanvaard worden, PS: plezier op school, ZP= zelfvertrouwen bij proefwerken, UV=
uitdrukkingsvaardigheden, SV= sociale vaardigheden , SW = sociale wenselijkheid

2

Sommige toetsen worden op meerdere momenten afgenomen. De bedoeling is de score van de laatst
afgenomen cito-toets te vermelden, mits deze op het geïndiceerde moment is afgenomen. Als er is doorgetoetst
(bijvoorbeeld een toets van midden groep 3 is afgenomen in groep 2) dan wordt deze score niet meegenomen in
de berekening (een eventuele B-score zou dan namelijk geen goede indicatie zijn voor de vaardigheden van deze
leerling).
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C. Professionele evaluaties
Is de leerling onderzocht door een psycholoog / pedagoog?

Nee
Ja

6

Wanneer vond het onderzoek plaats? ___________________
Wat was de reden van onderzoek? _______________________
Een groep overslaan werd

Aangeraden
Afgeraden
Geen uitspraak over gedaan

Score item 2C:

12
0
6

(0-12)

D. Intelligentie
Op een individuele intelligentie test (naam van de test: ________________) afgenomen in de
afgelopen drie jaar, behaalde de leerling de volgende (totaal) IQ scores1 (a.u.b. omcirkelen):
er is geen IQ test afgenomen

8

gemiddeld (85 - 114)

0

boven gemiddeld (115-129)

4

hoog (130-144)

8

zeer hoog (145+)

12

Was er een significant verschil tussen het verbale en performale IQ?2
O Nee
O Ja: VIQ = _________ is hoger dan PIQ = ____________
O Ja: PIQ = _________ is hoger dan VIQ = ____________

Score item 2D:

1
2

IQ- scores kunnen door de ouders worden opgevraagd bij het instituut waar de leerling onderzocht is.
Als er een significant verschil is wordt dit in de verslaglegging van de testafname vermeld.
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Capaciteiten en Vaardigheden
Tel de itemscores 2A t/m 2D bij elkaar op, om te komen tot de capaciteiten en
vaardigheidsscore.

Score deel 2 (2A t/m 2D) : _____________
Een subtotaal lager dan 27 (max. = 50) indiceert te weinig capaciteiten en/of vaardigheden
om een versnelling te doen slagen. Er kan echter sprake zijn van onderpresteren. Om daar
meer duidelijkheid over te krijgen is verder (psychologisch) onderzoek gewenst. Als dat al
heeft plaatsgevonden en er geen versnelling is aangeraden, dan wordt geadviseerd niet te
versnellen.
Bij een score van 27 of hoger, kan overgegaan worden tot het invullen van de rest van het
formulier.
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3.

Specifieke factoren

De leerling heeft een broer en/of zus, en komt na een eventuele versnelling in
dezelfde groep als broer en/of zus.

0

De leerling heeft broer(s) en/of zus(sen), maar komt na een eventuele versnelling
niet in dezelfde groep

1

De leerling is enig kind

1

De groep waarnaar eventueel versneld wordt
is een gecombineerde groep

1

is geen gecombineerde groep

0

Na de eventuele versnelling gaat de leerlingen naar groep 2 of 3

2

groep 4, 5 of 6

1

groep 7 of 8

0

Leerling past het best in het volgende profiel (zie bijlage):
O succesvolle leerling
O uitdagende leerling
O onderduikende leerling
O drop-out
O leerling met leer- en/of gedragsproblemen
O zelfstandige leerling
Heeft de leerling een gediagnosticeerd leerprobleem (bijv. dyslexie, dyscalculie)?
O Nee

2

O Ja, namelijk ......

0

De leerling ….
O …. gebruikt medicatie, die gericht is op het verbeteren van gedrag of
sociaal-emotioneel functioneren, namelijk _________________________________
O …. gebruikt medicatie, die als bijwerking van invloed kan zijn op het
functioneren, namelijk _________________________________________________
O …. heeft een gediagnosticeerd lichamelijk probleem dat zijn of haar
functioneren op school kan beïnvloeden, namelijk ___________________________
O …. heeft speciale onderwijskundige begeleiding (gehad), namelijk _________________
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O …. neemt deel aan aangepast programma voor (hoog)begaafde leerlingen
O …. is reeds versneld in een of meerdere vakken, namelijk _________________________
O ….is vervroegd naar groep 3 gegaan
O …. heeft reeds een groep overgeslagen, nl. groep ____
O …. is nooit versneld/gedoubleerd en is jarig tussen 1 okt. en 1 jan.

2

O …. is nooit versneld/gedoubleerd en is jarig tussen 1 jan. en 1 juli

1

O …. is nooit versneld / gedoubleerd en is jarig tussen 1 juli en 1 okt.
O …. heeft een jaar extra gekleuterd
O …. is een keer blijven zitten, nl. in groep ____
O …. is groot voor zijn/haar leeftijd

1

Alternatieven voor versnelling die op school mogelijk zijn:
O versnelling binnen één of enkele vakken
O compacting en verrijking, nl. ....

O verrijking (extra stof zonder compacting van de reguliere stof), nl. ……….

1

O anders, nl. ......
O geen van bovenstaande alternatieven zijn mogelijk

2

Score deel 3:
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4.

Attitude en ondersteuning
Hoe staan de onderstaande personen tegenover een eventuele versnelling? (omcirkel het getal
dat van toepassing is). Als de houding onbekend is, wordt “1”(neutraal) gescoord.
positief

neutraal

negatief

leerling zelf

2

1

0

ouder(s)

2

1

0

school algemeen

2

1

0

leerkracht groep van waaruit versneld werd

2

1

0

ontvangende leerkracht

2

1

0

ander(en), namelijk1:

2

1

0

Score deel 4:

1

Indien geen anderen bij het proces zijn betrokken, scoor 1

14
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5.

Samenvatting en Planning
Leerling informatie
Naam leerling: _____________________________________________________________
School:____________________________________________________________________
Huidige Groep: ____

Voorgestelde groep: ____

Jaar

Maand

Dag

Datum van invullen

____

_____

___

Geboortedatum leerling

____

_____

____

Leeftijd leerling

____

_____

____

Scores VWL
1. Algemene informatie:

____ (2 – 7)

2A. Prestaties en Vaardigheden op school:

____ (0 - 14)

2B. Testresultaten:

____ (0 – 12)

2C. Professionele evaluaties:

____ (0 –12)

2D. Intelligentie:

____ (0 – 12)

3. Specifieke factoren:

____ (0 – 11)

4. Attitude en Ondersteuning:

____ (0 – 12)

Totaalscores:

____ (29 – 80)

Interpretatie van de totaalscore:
> 67

versnelling in de vorm van het overslaan van een groep wordt sterk aangeraden

54 - 67

het overslaan van een groep wordt aangeraden

41 - 54

het overslaan van een groep kan worden overwogen, maar er wordt aangeraden
eventuele alternatieven goed te bestuderen.

< 41

Het overslaan van een groep wordt afgeraden
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Beslissing m.b.t. ________________________ (naam leerling)
o

versnelling naar groep ______1

o

leerling blijft in huidige groep

Overige onderwijsaanpassing(en) naast of in plaats van de versnelling:
o

versnelling in een of meerdere vakken, namelijk __________________________

o

compacten en verrijken 2______________________________________

o

andere aanpassing van het schoolprogramma, namelijk _____________________

Het handelingsplan n.a.v. bovengenoemde beslissing zal worden samengesteld door:_______
__________________________________________________________________________

Betrokkenen bij de uitvoer van genoemd handelingsplan zijn _________________________
___________________________________________________________________________

Moment van versnelling / start aangepast schoolprogramma: _____________________

Evaluatiemomenten:
De inhoud en de frequentie van evaluatiemomenten zullen afhangen van de leerling en de situatie: als een van
de partijen (leerling, leerkracht, ouders) aanwijzingen ziet voor mogelijke problemen, dan is het wenselijk zeer
regelmatig bij elkaar te komen (bijvoorbeeld eens of eventueel zelfs twee keer per maand). Als iedereen het idee
heeft dat het goed gaat met de leerling is een evaluatie eens per drie maanden voldoende. Ook de inhoud van de
bijeenkomst zal afhangen van de situatie: het is van belang zowel de leerprestaties als het sociaal emotioneel
functioneren van de leerling aan bod te laten komen. Aanwezigheid van ouder(s) en leerkracht is bij iedere
bijeenkomst gewenst. Bovenbouw-leerlingen kunnen zelf ook bij de evaluatie aanwezig zijn, mits er geen
sprake is van zware problemen: dan kan de aanwezigheid voor de leerling te belastend zijn. Als er geen
problemen zijn is de aanwezigheid van anderen (zoals de remedial teacher, intern begeleider of extern
deskundige) maar af en toe nodig.

Datum

Aanwezigheid gewenst van:

Verslaglegging door:

1

Verslag naar:

Een versnelling zal altijd in combinatie ‘compacting en verrijking’ moeten plaatsvinden. Deze
combinatie van maatregelen kan in het handelingsplan worden uitgewerkt.
2
Bijvoorbeeld m.b.v. “Anders kijken naar je methode. Compacting van taal-/leesonderwijs” van Bronkhorst en
Drent (zie referentielijst)
16

VersnellingsWenselijkheidsLijst CBO-KUN Nijmegen

Betrokkenen bij de genomen beslissing (namen invullen):
Huidige leerkracht(en): ______________________________________________________________________
Extra aandacht voor1: _______________________________________________________________________

(Eventueel) ontvangende leerkracht(en): _________________________________________________________
Extra aandacht voor: _______________________________________________________________________

Andere betrokkene (bijv. RT, IB): ______________________________________________________________
Extra aandacht voor: _______________________________________________________________________

Ouder(s): _________________________________________________________________________________
Extra aandacht voor: _______________________________________________________________________

Schooldirectie: ____________________________________________________________
Extra aandacht voor: _______________________________________________________________________

Leerling: ____________________________________________________________
Extra aandacht voor: _______________________________________________________________________

____________________

_________________________

Plaats en Datum

Handtekening eindverantwoordelijk

____________________________
Functie
1

Hier kan de betreffende betrokkene uiting geven aan eventuele twijfels bij de genomen beslissing
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De Begeleiding van (hoog)begaafde
Leerlingen in het Basisonderwijs
Op scholen wordt steeds gezocht naar mogelijkheden om ook de leerlingen, die op een
of andere manier afwijken van de gemiddelde leerling, passend onderwijs te bieden.
Leerlingen, die (zeer) intelligent zijn, maken deel uit van deze groep.
Dàt er iets gedaan moet worden met betrekking tot (hoog)begaafde leerlingen, staat
voor veel mensen vast. Om welke kinderen het nu precies gaat, is echter vaak minder
duidelijk.

1.

De (hoog)begaafde leerling

Het meest gangbare model van (hoog)begaafdheid in Nederland is het prestatie-gerichte
Meer Factoren Model van Hoogbegaafdheid1 (zie figuur 1).
Figuur 1: Meer-factoren-model van hoogbegaafdheid (Mönks, 1995)
School

Vrienden

|Motivatie

Creativiteit

Hoge
intellectuele
capaciteiten

Hoogbegaafdheid
Gezin

Een ander prestatiegericht model, het “Multidimensionale Model van Begaafdheid en
Talent” van Heller2 (zie figuur 2), krijgt ook steeds meer bekendheid. (In de
informatiebrochure “(Hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs”3, verkrijgbaar
via de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), worden deze twee modellen
beschreven)4.

1

Mönks (1992)
Ziegler & Heller (2000)
3
Hulsbeek, Steenbergen-Penterman, & Bronkhorst (2002)
4
Voor een meer uitgebreide omschrijving van deze verschillende definities van hoogbegaafdheid wordt
verwezen naar het artikel van Mönks & Mason (2000).
2
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Terwijl het “Meer Factoren Model van Hoogbegaafdheid” overzichtelijk is en beknopt
aangeeft wat belangrijke factoren zijn die hoogbegaafdheid bepalen (namelijk hoge
intellectuele capaciteiten, motivatie en creativiteit) en beïnvloeden (school, thuis en
vrienden), geeft het “Multidimensionale Model van Begaafdheid en Talent” van Heller
Coping met stress

Prestatie-motivatie

Leer- en
Werkstrategieën

Faalangst

Locus of Control

Wiskunde
Intellectuele
capaciteiten

Niet cognitieve
persoonlijkheids
kenmerken
(moderators)

Creatieve
capaciteiten

Natuurwetenschapp
en
Techniek

Sociale
competentie
Praktische
Artistic
abilities
intelligentie

Talent factoren
(voorspellers)

Computervaardigh
eden, schaken

Prestatiegebieden (criteria)

Kunst (Muziek,
Tekenen)
Artistieke
capacteiten
Talen
Muzikaliteit

Omgevingsfactoren
(moderators)

Sport

Psychomotorische
capaciteiten

Bekende
leeromgeving

Sociale relaties

Gezinsklimaat

Kwaliteit van
instructie

Sfeer in de
klas

Kritische
Levensgebeurtenissen

Figuur 2: Multi-dimensionaal model van begaafdheid en talent
duidelijker het verschil aan tussen capaciteiten en prestaties. Naast cognitieve
capaciteiten worden ook andere capaciteiten genoemd, zoals sociale competentie,
praktische intelligentie en muzikaliteit. Creativiteit is zowel bij Mönks als bij Heller een
voorwaarde voor hoogbegaafdheid,

terwijl Heller aangeeft dat Motivatie
,QJURHSZRUGW6LQWHUNODDVJHYLHUG(UOLJW
van invloed is op het presteren, net
HHQ VWDSHO PHW FDGHDXWMHV PHW RS LHGHU
als ‘omgaan met stress’, ‘leer- en
FDGHDXWMHHHQQDDP'HNOHXWHUVZDDUYDQGH
werkstrategieën’ en ‘faalangst’. Het
PHHVWH KXQ HLJHQ QDDP NXQQHQ KHUNHQQHQ
voordeel van het model van Heller is
PRJHQ RP GH EHXUW KXQ FDGHDXWMH SDNNHQ
dat duidelijk wordt dat het gedrag dat
(VWKHU GLH DO JRHG NDQ OH]HQ EHVOXLW KHW
wordt waargenomen geen weerslag is
FDGHDXWMH YDQ KDDU YULHQGLQQHWMH WH SDNNHQ
van de capaciteiten alléén, maar een
RP KHW KDDU WH JHYHQ ,V (VWKHU VRFLDDO
gevolg van de combinatie van Talent,
FRPSHWHQW" 'H OHHUNUDFKW GHQNW YDQ QLHW
Persoonlijkheid en Omgeving. Zo
YRRUGDW (VWKHU KDDU SODQ NDQ XLWYRHUHQ
kan verklaard worden dat een leerling
QHHPW GH MXI KDDU FDGHDXWMH DI JHHIW KDDU
met hoge intellectuele capaciteiten
KDDU HLJHQ FDGHDXWMH HQ ]HJW ODWHU WHJHQ
soms laag presteert op school, omdat
(VWKHUVPRHGHUGDWKDDUGRFKWHUDOVHHQYDQ
zij of hij bijvoorbeeld te weinig
GH ZHLQLJHQ KDDU HLJHQ QDDP QRJ QLHW NDQ
gemotiveerd is of omdat hij of zij
KHUNHQQHQ
faalangstig is, maar het verklaart ook
dat een sociaal competente leerling
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soms problemen ondervindt in sociale relaties.
Het is niet eenvoudig de sociale competentie van een kind te beoordelen. Want wat is
nu precies sociale competentie? Sommigen noemen gedrag sociaal competent als een
kind op dezelfde manier reageert als zijn of haar leeftijdgenoten5. De meeste mensen
zijn het er over eens dat de omgeving van invloed is: het is mogelijk dat een bepaalde
omgeving stimulerend is voor de sociale ontwikkeling van bepaalde kinderen, terwijl
andere kinderen door dezelfde omgeving sociaal geremd worden.
De omgeving heeft invloed op het sociaal emotioneel functioneren, maar interpreteert
ook dit functioneren. (Hoog)begaafde leerlingen kunnen, afhankelijk van leerling èn
leerkracht, heel verschillend ervaren worden. In het model van Heller spelen
persoonlijkheid en omgeving hierbij een rol.
Profielen van (hoog)begaafde leerlingen
Gebaseerd op jarenlange praktijkervaring in de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in het onderwijs maakten Betts & Neihart (1988) een indeling van profielen van
(hoog)begaafde leerlingen. In hun omschrijving geven zij niet alleen aan welk gedrag
kenmerkend is voor elk profiel, maar ook welke begeleiding van school uit gegeven zou
moeten worden. Zij komen tot zes profielen (zie ook bijlage A): De succesvolle leerling
werkt hard en levert goede prestaties, maar zoekt ook bevestiging van de leerkracht en
is afhankelijk. De uitdager vertoont irritant gedrag en kan in de groep behoorlijk lastig
zijn. De onderduiker probeert niet als (hoog)begaafd te worden herkend. Deze leerling
zoekt het sociale verkeer als een vluchtweg. Bij de groep horen is een belangrijke
doelstelling. De drop-out is behoorlijk ver van het goede spoor geraakt; zij of hij
isoleert
zichzelf
en
bekritiseert zowel zichzelf 5LN YDQ  LV HHQ W\SLVFKH XLWGDJHQGH OHHUOLQJ +LM URHSW
als anderen. De leerling UHJHOPDWLJKHW JRHGH DQWZRRUGGRRUGHNODVRRNQDGDW
met leer- en/of gedrags- KLM GDDU DO YHUVFKLOOHQGH NHUHQ RS LV DDQJHVSURNHQ  'H
problemen valt op door OHHUNUDFKWKHHIWQXEHVORWHQKHPWHQHJHUHQLQGHKRRS
inconsistenties. Hij of zij GDWRSGLHPDQLHU]LMQJHGUDJYHUDQGHUW+HODDVLQSODDWV
is storend en kan zich YDQ GDW KHW JHGUDJ PLQGHU ZRUGW ZRUGW 5LN VWHHGV
afreageren op anderen De GUXNNHU HQ LV KLM HUJ VWRUHQG YRRU ]LMQ PHGHOHHUOLQJHQ
zelfstandige
leerling $OVGHOHHUNUDFKWLQHHQJHVSUHNPHW5LNGXLGHOLMNPDDNW
tenslotte,
is het meest GDW ]H ZHHW GDW 5LN YHHO NHQQLV KHHIW OLMNW GLW HHQ
evenwichtig van allemaal; RSOXFKWLQJ YRRU KHP WH ]LMQ +LM KHHIW PLQGHU GH
zij of hij heeft goede EHKRHIWH RP ]LMQ NHQQLV YRRUWGXUHQG WH HWDOHUHQ HQ LV
sociale vaardigheden, doet EHUHLG VDPHQ PHW GH OHHUNUDFKW WH ]RHNHQ QDDU DQGHUH
mee, maar komt ook op PDQLHUHQ RP WH ODWHQ ZHWHQ ZDW KLM DOOHPDDO DO ZHHW HQ
voor eigen opvattingen.
NDQ ]RQGHU GDW KLM GDDUELM VWRUHQG LV YRRU DQGHUH
OHHUOLQJHQ

Belangrijk is te weten dat
een leerling niet een profiel `voor het leven' heeft. Door verschillende oorzaken kan hij
of zij van het ene type in het andere veranderen. Dat kan zowel in positieve als in
negatieve richting. Ook hier zal de omgeving een grote rol spelen.
In hoeverre het profiel van een leerling het welslagen van een versnelling voorspelt is
nog niet duidelijk en zal nader onderzocht worden.
5

Jackson (1994)
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2.

Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen

Ruim vijftien jaar geleden gaven de meeste leerkrachten aan wel eens te maken te
hebben met hoogbegaafde leerlingen6. Een meerderheid vond dat speciale maatregelen
en voorzieningen voor begaafde leerlingen noodzakelijk waren. Er waren weinig
voorstanders voor groepen overslaan, verbreding of een groter vakkenaanbod.
Onderzoekers constateerden dat “begaafde leerlingen, meer dan strikt noodzakelijk
voor hen is, te maken krijgen met extra leer- en oefenstof en verdieping” (p. 209).
In een meer recente publicatie “Een slimme aanpak voor slimme leerlingen” 7 worden
een aantal scholen van nu beschreven, die in staat zijn gebleken hun curriculum zo in te
richten dat ook (hoog)begaafde leerlingen meer op hun eigen niveau worden
aangesproken. Er lijken echter nog steeds maar weinig basisscholen te zijn met
duidelijke maatregelen ten aanzien van (hoog)begaafde leerlingen.
Als er gesproken wordt over onderwijsaanpassing voor (hoog)begaafde leerlingen gaat
het meestal over verrijking versus versnelling8. Vaak worden deze twee
onderwijsmaatregelen als tegengesteld gezien, terwijl je zou moeten zoeken naar een
combinatie van beide. Je zou zelfs kunnen stellen dat het geen verschillende
maatregelen zijn. Zo vindt Keating9 dat versnelling altijd verrijkend is en dat
verrijkingsprogramma’s kinderen sneller laat leren. Mönks, Heller en Passow (2000)
stellen voor om in plaats van ons af te vragen of verrijken of versnellen het meest
wenselijk is, ons de vraag te stellen: Op welk moment is het meer zinvol om het tempo
aan te passen, op welk moment is het meer zinvol de diepte of de breedte in te gaan, en
hoe kan dit worden gerealiseerd?

2.1.

Versnelling

Vaak wordt “versnelling” geassocieerd met ‘een groep overslaan’. Er zijn echter andere
vormen van versnelling mogelijk10, waarvan er hieronder een aantal worden genoemd.
Early entrance (het vroeger naar school of naar groep 3 gaan)
In Nederland is het in principe niet mogelijk om een kind vóór het vierde jaar naar
school te laten gaan. Versnelling naar groep 3 is wèl mogelijk. Onderzoek in de
Verenigde Staten en Australië laat zien dat het vroeger naar groep 1 of 3 gaan zeker
positief kan zijn voor kinderen, zowel wat betreft schoolse vaardigheden als op sociaal
emotioneel gebied, mits een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden11. Overigens
wijst Gross (1992) erop dat vooral voor de zeer begaafde leerlingen een ‘early entrance’
zeker niet voldoende is, en dat een aangepast programma noodzakelijk blijft.

6

Van Boxtel, Broekman en Roelofs (1987)
Doornekamp, Drent, & Bronkhorst (1999)
8
bijvoorbeeld in Doornekamp et al. (1999); van Gerven (2001); Drent (1998)
9
geciteerd door Feldhusen (1983)
10
Rogers & Kimpston (1992)
11
McCluskey, Marsey & Baker (1997); Rogers & Kimpston (1992); Gross (1999)
7
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Nongraded classroom
Binnen een ‘nongraded classroom’ zitten leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar
in een lokaal en kan iedereen het curriculum doorlopen op een tempo dat past bij zijn of
haar motivatie en capaciteiten. Aina (2001) noemt als een van de voordelen van een
‘nongraded’, of ‘multiage
$QWRQ ]LW RS HHQ 0RQWHVVRULVFKRRO 9DQDI JURHS 
classroom’,
dat
de
ZHUNW KLM QHW DOV GH DQGHUH OHHUOLQJHQ RS HLJHQ
prestatieverwachtingen
WHPSR,QJURHS]RURQGGHNHUVWEOLMNWKLMRSKHW
individueel zijn en dat er
QLYHDX WH ZHUNHQ YDQ GH PHHVWH ]HYHQGH JURHSHUV
daardoor minder sprake is van
$OV EOLMNW GDW RRN ]LMQ PHHVWH YULHQGMHV ]HYHQGH
competitie. Een combinatieJURHSHUV ]LMQ EHVOXLW GH OHHUNUDFKW QD RYHUOHJ PHW
klas,
zoals
bijvoorbeeld
GHRXGHUV$QWRQYDQDIMDQXDULRRNWHEHVFKRXZHQDOV
binnen
het
Montessori]HYHQGH JURHSHU +LM GRHW PHH PHW GH HQWUHH WRHWV
onderwijs, kan functioneren
als een `nongraded class- HQ PHW KHW YHUNHHUVH[DPHQ $OV KLM DQGHUKDOI MDDU
ODWHUGHVFKRROYHUODDWLVELMQDLHGHUHHQYHUJHWHQGDW
room’.
$QWRQHHQYHUVQHOGHOHHUOLQJLV

Grade telescoping
De leerling doorloopt meerdere leerjaren in een kortere periode, bijvoorbeeld drie
leerjaren in twee jaar tijd. Er wordt dus geen groep overgeslagen, maar de leerstof
wordt, gecomprimeerd, in kortere tijd wordt aangeboden.
Versnelling van een bepaald vak
Bij deze vorm van versnelling blijft een leerling in zijn eigen (leeftijds)groep, maar
doorloopt een bepaald vak, bijvoorbeeld rekenen, in een versneld tempo.
In de Verenigde Staten bestaan minstens 17 vormen van versnelling binnen het
onderwijs12 In Nederland wordt ook op meerdere manieren versneld. Systematisch
bepaalde versnellingsprogramma’s zijn echter nog niet opgezet13 .
De effecten van versnelling
Zolang leerlingen op school versneld worden, is er discussie over de mogelijke
verdiensten en gevaren van het versnellen. Veel mensen maken zich zorgen over de
negatieve consequenties.
In
verschillende
landen
maken 
onderwijsgevenden zich zorgen ´$QGHUHQPHHQGHQGDWKHWKHHOVOHFKWYRRU
over mogelijke sociale problemen, 1DQHWWHZDVRPDOVYLMIMDULJHQDDUJURHSGULHWH
te veel stress en het verlies van JDDQ+RHNRQGHQZLMDOVRXGHUV]R·QEHVOLVVLQJ
belangrijke ervaringen uit de QHPHQYRRURQVNLQG":HGHGHQRQVNLQGWRFKWH
kindertijd. Ook in Nederland NRUW«6RFLDDOHPRWLRQHHO]RXRQVNLQGVFKDGH
klinken geluiden van bezorgdheid, RSORSHQ«µ IUDJPHQWXLW´+HOSPLMQGRFKWHULV
bij onderwijsgevenden, maar ook KRRJEHJDDIGµ %RXODQJHU3HWHUV +RRJHYHHQ
bij ouders14. In tegenstelling tot  
deze bezorgdheid, rapporteert de
12

Southern, Jones & Stanley (1993)
Mönks (1995)
14
Hoogeveen (2000)
13
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literatuur sterke positieve gevolgen van versnelling15 en blijken de geuite zorgen niet
gebaseerd te zijn op de realiteit. Uit vele onderzoeken is gebleken dat leerlingen na een
versnelling beter functioneren op cognitief gebied en zeker niet minder, volgens
sommige onderzoeken zelfs beter, op sociaal emotioneel gebied16 . Bij onderzoek naar
Nederlandse hoogintelligente versnelde en niet versnelde leerlingen blijken er
nauwelijks verschillen in zelfconcept te bestaan17. Versnelde leerlingen, jonger dan 10
jaar oud, blijken alleen wat betreft rekenen een positiever zelfconcept te hebben dan
hun niet versnelde, hoogintelligente leeftijdgenootjes. Versnelde hoogintelligente
leerlingen van primair en secondair onderwijs in Nederland blijken ook niet meer of
minder contacten te hebben of andere activiteiten te hebben dan niet versnelde hoog
intelligente leerlingen17. Tenslotte worden versnelde hoogintelligente leerlingen door
hun ouders en leerkrachten wat betreft de meeste gedragskenmerken hetzelfde (of
positiever) beoordeeld als niet versnelde hoogintelligente leerlingen18.
Toch blijken nog veel mensen, ook onderwijsgevenden die ervaring hebben met
(hoog)begaafde leerlingen, sterke bezwaren te hebben tegen versnelling, omdat ze één
of meerdere van de hierboven genoemde problemen verwachten.
Het is dan ook niet voor iedere hoogintelligente leerling op ieder willekeurig moment
per definitie goed om te versnellen naar een volgende groep. Verschillende factoren
spelen een rol bij het al dan niet welslagen van een versnelling. Wat in ieder geval van
belang is dat, als de beslissing tot het overslaan van een groep genomen wordt, alle
betrokkenen hier achter staan. Uit onderzoek19 is gebleken dat leerkrachtverwachtingen
van grote invloed kunnen zijn op het functioneren van een leerling en dat gedrag, dat
verwacht wordt dat zal optreden, juist dóór die verwachting ook daadwerkelijk optreedt
(“self-fulfilling prophecy”).
Hoewel uit internationaal onderzoek blijkt dat (hoog)begaafde kinderen over het
algemeen ook in sociaal emotioneel opzicht op hun leeftijdgenoten vooruit zijn,
signaleren leerkrachten toch sociaal-emotionele problemen bij versnelde leerlingen.
Ook uit onderzoek bij Nederlandse versnelde leerlingen in de eerste twee klassen van
1LQD   LV HHQ YUROLMNH HQWKRXVLDVWH HQ YHUEDDO ]HHU YDDUGLJH NOHXWHU =H NDQ ELMQD
QLHWZDFKWHQWRW]HQDDUVFKRROPDJ$OVKHWGDQ]RYHULVNRPW]HVWUDOHQGGHNODVLQ
=H EDEEHOW PHW LHGHUHHQ HQ KHHIW DOOHUOHL SODQQHQ HQ LGHHsQ RP PHW KDDU QLHXZH
YULHQGMHV HQ YULHQGLQQHWMHV WH JDDQ VSHOHQ $O JDXZ YHUGZLMQW GH YUROLMNKHLG HFKWHU
$QGHUH NOHXWHUV YLQGHQ 1LQD PDDU ´VWRPµ HQ VWHHGV YDNHU ORRSW ]H DOOHHQ RS KHW
VFKRROSOHLQ 6RPV YUDDJW ]H GH MXI RI ]H GH SDX]H QLHW ELQQHQ PDJ EOLMYHQ PDDU GDW
YLQGWMXIQLHWJRHG$DQGHRXGHUVYHUWHOWMXIGDW1LQDQRJZHOHHQKHHOMRQJNOHXWHUWMH
LV ZLHQV VRFLDOH YDDUGLJKHGHQ DFKWHU ORSHQ RS GH UHVW YDQ GH JURHS 2S KDDU
VFKDDNFOXEMH ZDDU KDDU RXGHUV KDDU QD ODQJ ]HXUHQ QDDU WRH ODWHQ JDDQ KHHIW 1LQD
HFKWHUKHHOYHHOYULHQGLQQHWMHVPDDUGLH]LMQZHOYHHORXGHUGDQ]LM«

15

Gallager,1991)
Gross (1992); Silverman (1989); Heinbokel (1997)
17
Hoogeveen (in voorbereiding)
18
Van Poppel (2002)
19
Dusek (1985); Rosentahl (1994)
16
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het voortgezet onderwijs blijkt dat het niet altijd even goed gaat met deze kinderen. Een
verklaring is te vinden juist in het feit dat ze vaak hun leeftijdgenoten (ook op dit
gebied) vooruit zijn. Daar heb je niet zo veel aan als er toch van je verwacht wordt te
functioneren op het niveau van je groepsgenoten.
Belangrijk is dat leerkrachten sociaal-emotionele problemen op de juiste wijze weten te
interpreteren, wat in de praktijk vooral neerkomt op het niet te snel denken dat een kind
sociaal-emotioneel zwak is of achter loopt, omdat hij of zij jonger is dan de andere
kinderen in de groep of klas. Op het moment dat er begrip is voor het probleem, kan er
ook beter op worden ingespeeld. Een manier om een hoogbegaafde leerling te
ondersteunen is voor deze leerling binnen de groep een “maatje” te zoeken”, een kind
dat sociaal sterk is en daar wel mee uit de voeten kan. Door de leerling hiermee te laten
werken, zal hij of zij zich in de eerste plaats veiliger voelen en ook van de ander kunnen
leren.
Een regelmatig terugkerend gesprekje met de leerkracht blijkt eveneens een positief
effect te hebben. In veel gevallen zal de versnelde leerling namelijk zelf óók denken dat
hij of zij een sociaal probleem heeft, wat de situatie alleen maar verergert. In regelmatig
terugkerende gesprekjes kan de leerkracht duidelijk maken het anders te zien, zodat ook
de leerling zijn/haar eigen gedrag leert kennen en leert met zijn of haar hoge
intelligentie om te gaan.
Zoals al eerder gesteld werd: alléén maar versnellen is geen voldoende aanpassing van
het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast zal de leerstof moeten worden
aangepast. Uit een inventarisatie van hoe scholen met hoogbegaafde leerlingen
omgaan20 bleek dat, naast versnelling, het aanbieden van extra leerstof het meest werd
toegepast. Het aanbieden van extra stof, zonder aanpassing van de reguliere leerstof,
komt echter te weinig tegemoet aan de leerbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen21
2.2.

Compacting enVerrijking

Met compacting en verrijking wordt bedoeld dat het reguliere curriculum van een of
enkele vakken wordt aangepast aan de sterke en eventueel zwakkere punten of
specifieke hiaten van de individuele leerling. Dit wil zeggen dat een leerling bepaalde
stof kan overslaan omdat die al beheerst wordt. In de tijd die gewonnen wordt met het
overslaan van bepaalde onderdelen van de stof, richt hij of zij zich op nieuwe leerstof.
Hij of zij kan daardoor sneller door het curriculum gaan22 of er kan een verrijkt
programma worden aangeboden, zonder versnelling naar een volgende groep.
Verrijken kan op verschillende manieren. Drie vormen van verrijking zijn; ‘verdieping’
(de reguliere stof wordt met opdrachten uitgebreid), ‘verhoging’ (kennis en
vaardigheden worden op een hoger abstractieniveau aangeboden) ‘en verbreding’
(presentatie van vakken die niet direct behoren tot het onderwijsaanbod)23.
Praktische richtlijnen voor ‘compacting en verrijking’ in het Nederlands basisonderwijs
worden onder andere gegeven in publicaties van Drent (1998), Bronkhorst en Drent
20

Doornekamp, Drent en Bronkhorst (1999)
Bronkhorst & Drent (2001)
22
Rogers & Kimpston (1992)
23
De Hoop en Janson (1993), vertaling van ‘enrichment’, ‘sophistication’ en ‘novelty’ (Gallagher, 1985)
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(2001) en van Gerven (2001). Het tijdschrift Vooruit24 biedt lessen die als verrijking
kunnen worden gebruikt.

2. 3 Versnellen of verrijken?
Volgens Resing en Blok (2002) beschikt 6.4% van de leerlingen over een intelligentie
op begaafd en 2.1% op zeer (of hoog-) begaafd niveau. In tegenstelling tot wat zij zelf
vaak denken, heeft dus zonder twijfel iedere leerkracht te maken met (hoog)begaafde
leerlingen. Deze leerlingen vragen om een aanpassing binnen het onderwijs: dit varieert
van een kleine aanpassing (zodanige verrijking van de leerstof dat deze uitdagend is),
tot ingrijpend aanpassen (versnelling, een apart programma, intensieve begeleiding).
Een eerste stap is de erkenning van de aanwezigheid, en een juist beeld van deze
leerlingen. “Een leerling die door zijn ouders gedwongen wordt hoog te presteren”, of
“Een leerling die niet met andere kinderen om kan gaan”25 zijn geen adequate
beschrijvingen van een (hoog)begaafde leerling, hoewel er natuurlijk (hoog)begaafde
(en niet (hoog)begaafde) leerlingen zijn die door hun ouders gedwongen worden hoog
te presteren of die niet met andere kinderen kunnen omgaan. Op het moment dat het
functioneren van (hoog)begaafde leerlingen op juiste wijze geïnterpreteerd wordt, zijn
de stappen die daarop moeten volgen niet meer dan logisch. Hoe eerder er op juiste
wijze gereageerd wordt, hoe minder ingrijpende maatregelen nodig zullen zijn.
Zoals al vermeld werd gaat het in het onderwijs aan (hoog)begaafden niet om de vraag
of je moet versnellen of verrijken, maar meer op welke manier en op welk moment je
(een van) beide moet doen. ‘Compacten en verrijken’ is altijd noodzakelijk en in veel
gevallen zal een versnelling positief werken als onderdeel van het handelingsplan.
Om met name leerkrachten, maar ook ouders, te ondersteunen bij de beslissing of er
(alleen) verrijkt moet worden of dat ook een groep overslaan gewenst is, biedt de VWL
de mogelijkheid op objectieve wijze te kijken of, en in welke mate, een leerling aan
bepaalde voorwaarden voldoet, die het welslagen van het overslaan van een groep
waarschijnlijk maken.
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Uitgeverij Kluwer
Uitspraken van docenten uit het voortgezet onderwijs, op de vraag hoe ze een hoogbegaafde leerling
zouden omschrijven (Hoogeveen, 2002).
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