In gesprek met de leerling
werken aan verrijking
Elke school streeft naar een brede ontwikkeling van haar leerlingen en daar
zijn verschillende benaderingen voor. Naast veel inspiratie, biedt dit artikel
praktische handvatten om, in samenwerking met de leerling, verrijkend
onderwijs vorm te geven.

Tekst: Nora Steenbergen-Penterman, Desirée Houkema en Yvonne Janssen

In gesprek met de leerling doelgericht onderwijs afstemmen
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worden als ankerpunten. Ze bieden leerkrachten houvast bij het vormgeven van verrijkend onderwijs.

onderzoek en expertmeetings is het ‘Kader voor Ontwikkeling’
(Steenbergen-Penterman & Houkema 2013) ontwikkeld, met
vaardigheden die in dit proces aan bod komen. Dit kader (zie
figuur 1) vormt een aanvulling op de huidige kerndoelen. De
vermelde vaardigheden kunnen gezien worden als ankerpunten. Ze bieden leraren houvast bij het vormgeven van verrijkend onderwijs voor alle leerlingen, dus inclusief de (hoog-)
begaafde leerlingen.

Toelichting op het ‘Kader voor ontwikkeling’
Per vaardigheid wordt voor de leerling beschreven wat ermee
bedoeld wordt, zodat dit in gesprek met de leerling verder
verkend kan worden.
Denken over denken
Je denkt bewust na over je eigen werk en hoe dat tot stand is
gekomen. Je weet wat sterke punten en verbeterpunten van
je aanpak en product zijn. Uit feedback haal je informatie voor
toekomstig leren.
Zelfsturing
Je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces
en voor een verzorgd resultaat. Je stelt haalbare doelen die
uitdagen, en werkt volgens een zelfgemaakt plan. Je vraagt op
tijd hulp als je er zelf niet uitkomt. Je focust op je doel en stelt
plannen bij als het nodig is.
Afbeelding 1: Kader voor ontwikkeling (Steenbergen-Penterman & Houkema, 2013),

Figuur 1: Kader voor ontwikkeling
(Steenbergen-Penterman & Houkema, 2013)
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ICT-vaardigheden
Je past digitale hulpmiddelen toe om informatie te vinden, te
gebruiken en te presenteren. Je ontwikkelt digitale producten,
gebruikt multimedia en leert bijvoorbeeld programmeren.

worden dit de hogere orde denkvaardigheden genoemd, zie afbeelding 2. Denkvaardigheden komen
bij rijke leeractiviteiten allemaal aan bod. Denk bijvoorbeeld aan projectmatig werk of tijdens het
filosoferen. Er is dus geen volgorde waarin een bepaalde denkvaardigheid aan bod zou moeten
komen.

Samen leren
Je richt je met elkaar op een gemeenschappelijk doel. Je
werkt samen om dit doel te bereiken. Je zet je in voor een
goede onderlinge sfeer. Je maakt een product waaraan iedereen heeft kunnen bijdragen.
Analytisch denken
Je weet welke informatie nodig is om een probleem op te
lossen. Ingewikkelde problemen deel je op in kleinere onderdelen. Zo zorg je voor meer overzicht in het geheel. Je herkent
verschillen en overeenkomsten en ziet verbanden. Je trekt
logische conclusies.
Kritisch denken
Je controleert veronderstellingen en toetst de betrouwbaarheid van informatie. Je mening onderbouw je met argumenten. Je kunt verschillende perspectieven innemen en kiest de
meest geschikte oplossing.
Figuur 2: Zes 'niveaus' van het model van Bloom
Zelfinzicht
Je onderzoekt waar je goed en minder goed in bent. Je weet
wat je leuk vindt en wat het beste bij je past. Je kunt met je
gevoelens omgaan en stemt af op anderen. Kritiek gebruik je
in je voordeel en je begrijpt dat je van tegenslagen kunt leren.
Je weet wat je wilt en gaat daar ook voor.
Motivatie
Je onderzoekt waarom je iets doet en wat je drijfveren zijn. Je
zet door en leert jezelf te motiveren voor jouw doelen en die
van anderen. Uitdagingen ga je aan om van te leren!
Creatief denken
Je kunt flexibel inspelen op nieuwe omstandigheden en doorziet problemen. Je bedenkt veel nieuwe ideeën en komt met
nieuwe vragen. Ook kun je ideeën aan elkaar verbinden. Bij
problemen creëer jij originele oplossingen.
Communiceren
Je maakt in begrijpelijke taal je mening en ideeën duidelijk. Je
luistert actief naar wat anderen vertellen en stelt vragen. Je
geeft en ontvangt feedback.

Hogere-orde-denkvaardigheden
In het ‘Kader voor ontwikkeling’ staan rondom de kerndoelen
de denkvaardigheden creatief denken, analytisch denken en
kritisch denken. In de gereviseerde taxonomie van Bloom
(Anderson et al., 2001) worden dit de hogere-orde-denkvaardigheden genoemd, zie figuur 2. Denkvaardigheden komen bij
rijke leeractiviteiten allemaal aan bod. Denk bijvoorbeeld aan
projectmatig werk of tijdens het filosoferen. Er is dus geen
volgorde waarin een bepaalde denkvaardigheid aan bod zou
moeten komen.
Het stimuleren van hogere-orde-denkvaardigheden wordt
bevorderd, door in lessen open vragen en opdrachten op te
nemen die stimuleren tot:
– verder nadenken (out-of-the-box);
– kritisch nadenken;
– probleemoplossend denken;
– een onderzoekende houding;
– een reflectieve houding.

Afbeelding 2: Zes 'niveaus' van het model van Bloom
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Daardoor staan op dit platform nu diverse concrete lessen
over de hogere-orde-denkvaardigheden. Deze lessen kun je
snel vinden door te zoeken op ‘Bloom’ en dan te klikken op
het filter ‘leermiddelen’. Zo is bijvoorbeeld ook de Bloom-Gardner-matrix uit het Engels vertaald en toegevoegd als hulpmiddel om rijke leeractiviteiten te ontwikkelen die een beroep
doen op meerdere talentgebieden.

Signalering
Het bieden van rijke opdrachten is tevens van belang om begaafde leerlingen te signaleren. Door rijk, uitdagend onderwijs
te bieden, komen talenten bovendrijven en is de kans om begaafde leerlingen te signaleren groter. Op de eerdergenoemde
website staat onder het kopje ‘Stimulerend signaleren’ de integrale visie en aanpak beschreven. Het gesprek met de leerling,
gericht observeren en het beter benutten van beschikbare
gegevens, zijn belangrijke ingrediënten in het cyclische proces
van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.

Vaardigheden voor persoonlijke ontwikkeling
Naast de hogere-orde-denkvaardigheden, bevat het ‘Kader
voor ontwikkeling’ vaardigheden die van belang zijn voor
persoonlijke ontwikkeling, te weten: zelfinzicht, zelfsturing en
motivatie. Deze vaardigheden zijn van belang om zicht te krijgen op wie je bent, waar je voor staat, wat je belangrijk vindt
en wat je wilt bereiken in het leven. Het ontdekken daarvan
gaat gepaard met vallen en opstaan. Juist van fouten maken
en bedenken hoe het beter kan, leer je het meest. De andere
vaardigheden die van belang zijn voor het leerproces zijn: samen leren, ict-vaardigheden, communiceren en ‘denken over
denken’ (metacognitieve vaardigheden).
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Figuur 3: Poster Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (Steenbergen-Penterman, Houkema, Janssen, 2017)
Via de QR-code rechtsonder kun je de afbeelding downloaden.

Afbeelding 3: Poster Doelen en Vaardigheden voor ontwikkeling (Steenbergen-Penterman, Houkema,
Janssen, 2017)
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SLO heeft nog meerdere gespreksplaten ontwikkeld, om het onderwijs samen met de leerling vorm
te geven. Al deze hulpmiddelen zijn ook online te downloaden. Hieronder volgt een kort overzicht.
Wat is jouw denkprofiel?
Analytische, creatieve en praktische (denk)vaardigheden zijn allemaal
belangrijk. Vaak heb je een voorkeur voor wat je het liefst of meest gebruikt.
Dit verschilt per leerling. Laat leerlingen hun eigen denkprofiel ontdekken
via de online e-learning module. Door hierover in gesprek te gaan ontstaat
meer zelfinzicht en kun je bewuster sterke én minder sterke kanten verder
ontwikkelen.

Wat zijn jouw talenten en leervoorkeuren?
Je kunt op verschillende gebieden talenten hebben. Onderzoek samen met
je leerlingen op welke manieren je kunt leren en hoe je optimaal gebruik
kunt maken van meerdere talenten. Maak gebruik van de talenten van je
leerlingen door in te spelen op hoe zij graag leren. Bied keuzemogelijkheden
bij de manieren waarop ze in producten zichtbaar maken wat ze geleerd
hebben.

Doelgericht je talenten verder ontwikkelen

Welke vaardigheden ga jij verder ontwikkelen?
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Voor het leren - nu én in de toekomst - is het nodig jezelf breed te
ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces.
Bijvoorbeeld door te leren heldere doelen te stellen, te reflecteren op wat
beter kan, kansen te benutten en mogelijkheden te creëren om leerlingen
hun eigen koers te laten bepalen. Hiermee help je hen zelf richting te geven
aan hun toekomst!
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Meer informatie en hulpmiddelen op www.talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling

Wat herken jij in de profielen van begaafde leerlingen?
PYSCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN

Iedere leerling is uniek en heeft verschillende talenten. Het ontwikkelen en zichtbaar worden van
je talenten wordt voortdurend beïnvloed door hoe je omgaat met je ervaringen, jouw kwaliteiten en
uitdagingen en door de kansen en belemmeringen in je omgeving.

Iedere leerling heeft behoefte aan competentie, autonomie
en relatie. Dit zijn de drie psychologische basisbehoeften.

Betts en Neihart hebben zes profielen samengesteld die kenmerken beschrijven van begaafde
leerlingen. Hierbij wordt aangegeven hoe een leerling (h)erkend kan worden en hoe de omgeving
(thuis en school) kan ondersteunen. Het is goed mogelijk dat je iets herkent in meerdere profielen.

AUTONOMIE: RUIMTE OM ZELF TE
KIEZEN EN VERANTWOORDELIJKHEID
TE DRAGEN

Wat herken jij in deze profielen? Zie jij aanknopingspunten die jou verder helpen?

Wanneer aan deze behoefte wordt voldaan,
ervaren leerlingen

ONAANGEPAST

SOCIAAL

TE AANGEPAST

De verschillende profielen worden hieronder weergegeven in relatie tot sociaal functioneren en
in relatie tot zichtbare talenten en prestaties passend bij de potentie en keuzes van de leerling.

GOED

ZELFSTUREND AUTONOOM
heeft goede sociale vaardigheden, ontwikkelt
eigen doelen, werkt enthousiast voor passies, is
creatief, komt op voor eigen opvattingen ,
neemt risico, durft te leren, weet wat hij kan en
laat dit ook zien.

AANGEPAST SUCCESVOL
levert goede prestaties, maar niet naar
eigen vermogen, is perfectionistisch,
vermijdt risico's, stelt zich afhankelijk op,
zoekt bevestiging, is gericht op voldoen
aan wat anderen verwachten.

• ruimte om zelf (mede) te bepalen hoe ze iets aanpakken
• ruimte om hun ideeën te uiten
• dat er rekening wordt gehouden met hun gevoelens en
opvattingen
• dat ze regelmatig eigen keuzes mogen maken
• betrokkenheid bij belangrijke zaken in hun leef- en
leeromgeving

COMPETENTIE: VERTROUWEN EN
PLEZIER IN EIGEN KUNNEN
Wanneer aan deze behoefte wordt voldaan,
ervaren leerlingen

UITDAGEND CREATIEF
is eerlijk, duidelijk over eigen mening en (te)
direct, werkt inconsistent met wisselende
resultaten, ziet uitzonderingen (ook op de
regels), heeft behoefte aan erkenning met
name voor zijn creativiteit.

ONDERDUIKEND
ontkent zijn begaafdheid, vermijdt uitdaging, is
faalangstig, ziet het halen van hoge prestaties
als onverenigbaar met sociale acceptatie,
verliest (zicht op) zichzelf.
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DUBBEL BIJZONDER
werkt inconsistent, presteert gemiddeld of
minder, begaafdheid moeilijk te herkennen, laat
kenmerken zien van leer- en/ of gedragsproblemen, verstoort en reageert af, is onzeker over
kwaliteiten.

RELATIE: JE VEILIG, GEACCEPTEERD
EN VERBONDEN VOELEN
Wanneer aan deze behoefte wordt voldaan,
ervaren leerlingen

Door te onderzoeken wat je herkent in de profielen van talentvolle en
begaafde leerlingen, kun je meer inzicht krijgen in de onderliggende
behoeften van leerlingen. Ga na of aan de psychologische basisbehoeften
competentie, autonomie en relatie wordt voldaan. Verken dit verder in
gesprek met de leerling en stem de begeleiding thuis en op school zo goed
mogelijk af op wat nodig en mogelijk is.

• verbinding met ‘peers’ en volwassenen in hun leer- en
leefomgeving
• dat anderen hen (willen) begrijpen
• dat anderen hen waarderen om wie ze zijn
• dat hun inbreng op prijs wordt gesteld en wordt verwacht
• dat met elkaar in gesprek gaan waardevol is

RISICOLEERLING
is creatief, zoekt buitenschoolse uitdaging, is
een absolute onderpresteerder (presteert onder
het gemiddelde), geeft blijk van een negatief
zelfbeeld, bekritiseert zichzelf en anderen, voelt
zich niet betrokken bij school, risico op
schooluitval (drop-out).

SLECHT
www.talentstimuleren.nl

Talent in Ontwikkeling

Welke mogelijkheden zie jij voor jezelf?
Ben je nieuwsgierig en bereid je in te zetten om te ontdekken
hoe jij je talenten verder kunt ontwikkelen?
Verken dan wat nodig is om dit te bereiken,
benut beschikbare mogelijkheden en zet door!

Zingeving

Welke vragen helpen jou op weg?

Identiteit

Wat waardeer je in jezelf? Wat waardeer je in anderen?
Hoe kun jij iets voor anderen betekenen? Hoe kunnen
anderen iets voor jou betekenen? Wat kenmerkt jou?
Hoe zie je jezelf (in een bepaalde situatie)? Zou je iets
willen veranderen en zo ja, wat zou dit zijn? Wat is
waardevol voor jou en hoe past dit bij wie je bent?

Overtuigingen

Wat zijn jouw normen en waarden? Waar geloof je in?
Wat zijn voor jou belangrijke uitgangspunten? Waarom
doe je bepaalde dingen? Wat motiveert jou? Wat remt
jou af? Hoe beïnvloeden jouw overtuigingen wat je
doet?

Vaardigheden

Waar ben je goed in? Maak je daar gebruik van? Waar
ben je minder goed in? Wat kun je doen om daaraan te
werken? Wat zou je willen kunnen? Hoe kun je dat
aanpakken op een manier die bij jou past?

Gedrag

Welk gedrag laat je anderen zien? Past dit bij jou?
Gedraag je je zoals je bent? Wat is het effect van wat je
doet? Zou je iets anders willen en kunnen laten zien?
Hoe zou je dit kunnen doen? Hoe reageer je op je
omgeving? Pas jij je aan? Verzet je je? Stribbel je mee?

?

Wat wil ik?
Wie ben ik?
Wat vind ik?
Wat kan ik?

Wat is voor jou belangrijk in het leven? Waar draait het
om voor jou? Welke doelen, ideeën, plannen heb je?
Welk verschil wil je maken? Hoe kun je jouw talenten
inzetten om (meer) betekenis te geven aan wat je wilt?
Hoe kun je met jouw kwaliteiten betekenisvol zijn voor
jezelf en anderen? Waartoe ben je op aarde?

Wat doe ik?
Waar ben ik?

Omgeving

Talentontwikkeling is een complex proces. Onderzoek met leerlingen welke
persoonlijke kwaliteiten en kansen in hun omgeving bijdragen aan een
positieve ontwikkeling. En welke uitdagingen en belemmeringen er zijn om
mee te leren omgaan? Verken samen welke vragen je op weg helpen: wat
wil ik? wie ben ik? wat vind ik? wat kan ik? wat doe ik? waar ben ik? Zo krijgt
leren meer betekenis!

Hoe zie jij jouw omgeving? Waar heb je mee te maken?
Wat kom je tegen? Zie je kansen? Ervaar je belemmeringen? Bij wie kun je terecht? Wat raakt jou in je
omgeving? Wat gebeurt er dan, wanneer en met wie?
Wat moet de omgeving bij jou wel doen of juist niet
doen? In welke omgeving voel jij je als een vis in het
water?

Meer informatie en hulpmiddelen op www.talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/talent-in-ontwikkeling

Op welke gebieden heb jij extra ondersteuning nodig?
Je kunt op meerdere gebieden belemmeringen en uitdagingen
ervaren. Waarbij heb jij ondersteuning nodig? Waar wil je extra
aandacht aan besteden? Kun je misschien meer bereiken door
anders te leren? Hoe kun je hierbij gebruik maken van je
talenten en kwaliteiten? Zijn er kansen in je omgeving die je
nog beter kunt benutten?
Onderzoek samen wat je sterke en minder sterke
kanten zijn en hoe jij kan werken aan
jouw leerpunten.

EMOTIONELE ONTWIKKELING

SOCIALE ONTWIKKELING

Het kan zijn dat je moeite hebt met het begrijpen van je
eigen emoties en die van anderen. Je voelt je anders
dan anderen en misschien voel je je niet begrepen.
Je kunt het lastig vinden om nieuwe dingen aan te
gaan. Raak je gefrustreerd als iets niet meteen lukt?

Je zou graag op een prettige manier met anderen
willen omgaan en daarbij jezelf willen blijven. Het
kan zijn dat je dit lastig vindt, bijvoorbeeld met
samenwerken of in het maken van contact.
Misschien wordt jouw manier van feedback geven
niet altijd goed ontvangen.

Durf je te werken aan dingen die je moeilijk vindt,
te leren van fouten of hulp te vragen?

Wat betekent vriendschap voor jou?
Heb jij vertrouwen in jezelf en anderen?

zelfvertrouwen, zelfbeeld, perfectionisme, angst, faalangst, emoties herkennen,
tonen en controleren, gepast gedrag, terugtrekken, agressie

omgaan met conflicten, gepast gedrag, aanpak bij samenwerken,
aansluiting vinden, autoriteit, oogcontact

WELKE LEERPUNTEN GELDEN VOOR JOU?
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WERKHOUDING
Als je aan het werk bent, is het belangrijk je
aandacht hierop te richten. Het kan zijn dat je hier
moeite mee hebt, bijvoorbeeld door dagdromen of
doordat je snel afgeleid bent.
Is er sprake van verveling, gebrek aan uitdaging,
of lukt het je niet jezelf te motiveren? Lukt het je
om door te zetten, ook als iets niet je interesse
heeft? Kan het zijn dat jouw overtuigingen je
belemmeren in het leren?
concentratie, zelfstandig werken, uitgestelde aandacht, plannen,
organiseren, leren in stappen, motivatie, zelfreflectie, hulp vragen
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Heb jij voor sommen eigen manieren bedacht
om ze op te lossen? Kun je dit uitleggen?
rekeninzicht, ruimtelijke oriëntatie, werktempo, werkgeheugen,
tellen, automatiseren
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Het kan zijn dat je je bij rekenen bepaalde
dingen nog lastig vindt. Het frustreert je misschien dat dit niet vanzelf gaat, of dat je moeite
hebt om eenvoudige sommen te automatiseren.
Het kan ook zijn dat je niet bewust bent van
tussenstappen die je moet uitvoeren bij
complexere opdrachten.
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LEZEN EN/ OF SPELLEN
Vind je lezen en/of spellen lastig?
Lees je niet graag of weinig? Lees je langzaam? Haak je af bij lange teksten? Heb je
moeite met technisch lezen, bijvoorbeeld bij
onbekende woorden?
Vind je het bij (multiple choice) vragen over
een tekst lastig om te begrijpen wat er eigenlijk
gevraagd wordt en om te bepalen waar de
tekst vooral over gaat?
technisch lezen, begrijpend lezen , spelling, grammatica,
leesplezier, werkgeheugen

De bijzonder begaafde leerling
Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of
gedragsproblemen worden niet altijd als zodanig (h)erkend. Bespreek met
deze ‘dubbelbijzondere’ leerlingen op welke aandachtsgebieden zij extra
ondersteuning nodig hebben. Dit draagt bij om deze leerlingen eerder en
beter te zien, te horen, te begrijpen en te ondersteunen.

ZINTUIGEN

SPRAAK EN/ OF TAAL
Je kunt best slim zijn en toch moeite hebben met
spreken en taal. Zo kan het zijn dat je het lastig vindt
om de goede woorden te vinden. Of dat je moeite hebt
met het verwerken van informatie, het luisteren naar
instructies of het verwoorden van je gedachten.
woordvindingsproblemen, uitdrukkingsvaardigheid, informatieverwerking,
auditieve waarneming

Het kan zijn dat allerlei zintuiglijke indrukken op
een heel intense manier bij je binnen komen. Dat
je bijvoorbeeld sterker ruikt, gevoelig bent voor
harde geluiden of onrust om je heen. Je kunt echt
'vollopen' in je hoofd of in je gevoel door prikkels
van buitenaf.
Het kan ook zijn dat je juist erg bewust bent van
wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Heb je
vaak behoefte aan bewegen en/of friemelen?
beweeglijk, voelen, schrijfmotoriek, spierspanning, jezelf afsluiten,
sensorische integratie, handelingen automatiseren,

andere gespreksplaten

RISICOLEERLING
is vertrouwen in zichzelf en in school/ omgeving
kwijtgeraakt, steeds vaker ziek, blijft thuis op
grond van angsten, trekt zich terug in eigen
(virtuele) wereld, risico op schooluitval
(drop-out).

• dat ze interessante en nieuwe vaardigheden kunnen leren
• dat ze dingen die ze doen met succes tot een goed einde
brengen
• dat ze in hun leven veel mogelijkheden hebben om te
laten zien wat ze kunnen
• dat ze onbelemmerd en met inzet nieuwe taken aangaan
• zelfvertrouwen en waardering van anderen, thuis en op
school

Profielen van leerlingen

Meer informatie en hulpmiddelen op www.talentstimuleren.nl/thema/dubbel-bijzonder
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Kennis en ervaringen delen?
Jaarlijks organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling diverse regionale en landelijke conferenties.
Hierin delen leraren, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals kennis met elkaar, volgen ze workshops en lezingen en wisselen ervaringen uit. Het thema van de regionale
conferenties op 14 en 15 november 2017 is ‘Dubbel bijzonder’.
Tijdens deze bijeenkomsten worden DVO-posters, gespreksplaten en ander hulpmiddelen gratis uitgereikt.
Wil je automatisch op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en bijeenkomsten op het gebied van onderwijs en
talentontwikkeling? Registreer je dan op www.talentstimuleren.nl. Wij zien je graag op een van onze bijeenkomsten of op
het platform.

Literatuur

In de materialenbank op www.lbbo.nl vind je onder
meer het volgende artikel over verrijking:
– Differentiëren is te leren (september 2014)
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