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Hanna Beuling / SLO, Amersfoort

Hoogbegaafd
Hoe bied je (hoog)begaafde leerlingen passend 
onderwijs in jouw lessen?

In je 4 havo-klas zit Yuna, een meisje dat het 
gezellig heeft in de klas. Ze maakt haar werk en 
haar cijfers zijn rond de 5,5. Ze valt je op omdat 
ze af en toe een vraag stelt waaruit blijkt 
welke verbanden ze allemaal kan leggen en hoe 
creatief ze denkt. Je vraagt je af wat je kunt 
doen om Yuna te bieden wat ze nodig heeft en 
of ze een (hoog)begaafde leerling is.

DIDACTIEK

den afgeremd door uitdagingen in zichzelf of belemmeringen 
in hun omgeving.
Om de ontwikkeling van begaafde leerlingen te stimuleren 
hebben zij, net als alle andere leerlingen, passend onderwijs 
nodig. Door hun cognitieve capaciteiten en hun creatieve 
denkvermogens, sluit onderwijs dat op een gemiddelde 
leerling gericht is, over het algemeen niet bij hen aan. Als het 
onderwijs niet aansluit, kunnen leerlingen hun motivatie 
verliezen en gaan onderpresteren. Daarnaast ontwikkelen ze 
dan niet de vaardigheden die ze nodig hebben om uitdagin-
gen aan te gaan, zoals doorzetten en plannen. Als een leerling 
al langer dan een jaar niet zijn natuurlijke gedrevenheid, 
creatief denkvermogen en cognitieve capaciteiten laat zien, is 
dit door een individuele docent binnen zijn vak niet meer op 
te lossen. In die gevallen is het belangrijk om ook de zorgkant 
binnen het onderwijs te betrekken. 

Passend onderwijs
Aangezien hoogbegaafdheid domeinspecifiek is, kan een 
leerling getalenteerd zijn op het gebied van jouw vak. Merk je 
dat een leerling enthousiast wordt als je ingaat op de context 
van een probleem en/of verbanden binnen jouw vakgebied, 
dan is het goed om meer ruimte te bieden voor dit talent in 

Sinds het begin van de twintigste eeuw is onderzoek 
gedaan naar (hoog)begaafdheid, wat verschillende defi-
nities van het fenomeen heeft opgeleverd, waaronder:

•  Iemand die in potentie in staat is uitzonderlijke prestaties te 
leveren (Mönks & Ypenburg, 2011).

•  Iemand met een hoge intelligentie, een hoge mate van crea-
tiviteit en een groot doorzettingsvermogen (Renzulli, 1978).

Om handvatten te bieden voor de praktijk heeft het infor-
matiepunt hoogbegaafdheid en talentontwikkeling in 2016 
vanuit de literatuur een werkdefinitie met kenmerken opge-
steld (zie tabel 1). Deze werkdefinitie helpt je om begaafde 
leerlingen te herkennen.

Ontwikkeling van aanwezig potentieel
Om van talenten, die in aanleg aanwezig zijn, tot prestaties te 
komen waarin de talenten zichtbaar zijn, maakt de leerling 
een ontwikkeling door, waar de omgeving en zijn eigen 
persoonlijkheid invloed op uitoefenen. Het model ‘Talent in 
ontwikkeling’ (Houkema en Kaput, 2011) laat zien welke fac-
toren op deze ontwikkeling van invloed zijn (zie figuur 1). Om 
het potentieel van leerlingen verder te ontwikkelen zijn de 
persoonlijke kwaliteiten en de kansen in de omgeving, waar-
onder onderwijs, belangrijke aanknopingspunten. Dit werkt 
echter ook de andere kant op: bij leerlingen kan de groei wor-
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Hoogbegaafd figuur 1 talentontwikkeling 

 

Figuur 1.
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jouw lessen; ook als de cijfers van een leerling hier niet naar 
zijn. Het bieden van ruimte voor talent doe je bijvoorbeeld 
door een leerling verrijkingsopdrachten te geven in plaats 
van het reguliere werk. Als deze uitdaging aansluit bij de 
behoeften van de leerling, zal dit bij hem voor meer motivatie 
zorgen voor jouw vak in het geheel.

Uitdaging bepalen
Als je kansen wilt bieden aan leerlingen om zich verder te 
ontwikkelen, is het belangrijk om met hen in gesprek te gaan. 
Doel van dit gesprek is om samen de vorm en de inhoud van 
de uitdaging te bepalen. Luister hierbij goed naar waar een 
leerling behoefte aan heeft, want dit verschilt per leerling. 

Begeleiding
Het aangaan en volbrengen van een uitdaging gaat lang niet 
altijd vanzelf. De leerlingen hebben mogelijk begeleiding no-
dig bij de verdere ontwikkeling van hun executieve vaardig-
heden. Veel van deze leerlingen hebben de ervaring dat leren 
niet moeilijk is. Hun executieve vaardigheden worden minder 
aangesproken en zijn daardoor minder ver ontwikkeld. Uit-
dagingen bieden levert leermomenten op die voor ontwikke-
ling zorgen, mits de leerling goed begeleid wordt. Begeleiding 
kan bijvoorbeeld gericht zijn op het bieden van overzicht, het 
geven van stappenplannen en het aanreiken van uitgewerkte 
voorbeelden van hoe anderen het aanpakken. De begeleiding 
kan ook worden gedaan door bijvoorbeeld een leerling uit 
een hogere klas met goede executieve vaardigheden. 

Verrijking
Wil je passend onderwijs aanbieden door te verrijken, dan 
zou je een vierstappenplan kunnen hanteren.
Herkennen 
Maak ruimte in je lessen om de context van een onderwerp te 
bespreken en de verbanden te laten zien met andere vakken 
of andere onderwerpen binnen je vakgebied. Bepaal welke 
leerlingen hier enthousiast van worden. 
Bespreek binnen het team welke leerlingen extra uitdaging 
voor jouw vak aan zouden kunnen. 
Opzetten
Bespreek met de leerling(en) die uit stap 1 naar voren komen 
waar de uitdaging aan moet voldoen. 
Bedenk samen met de leerling(en) een uitdagende opdracht.
Uitvoeren
Laat de leerling(en) de uitdagende opdracht maken.
Begeleid dit goed door handvatten te bieden en feedback te 
geven op het proces en de inhoud.
Beoordeel op proces en prestatie. 
Evalueren
Bespreek hoe de leerling de uitdaging heeft ervaren.
Maak plannen voor een vervolg op basis van de ervaring. 

Maatwerk
Over het algemeen geldt voor begaafde leerlingen dat, als ze 
minder herhalingsopdrachten moeten maken en sneller bij 
de complexiteit van het vak komen, de motivatie voor het 

vak stijgt. Dit doe je door de leerling een versneld program-
ma te laten doorlopen. Hoe je voor leerlingen een versneld 
programma opzet, maar ook andere praktische tips voor het 
bieden van maatwerk, vind je op de themapagina van SLO: 
werk maken van maatwerk. (zie QR-code).

Door op deze manier ruimte te bieden, kan een leerling als 
Yuna haar talenten binnen jouw vak verder ontwikkelen. 
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Kenmerk Toelichting 

Sterk potentieel 

(Hoog)begaafde leerlingen beschikken over een in aanleg 
aanwezig potentieel om tot uitzonderlijke prestaties te komen, 
behorend bij de beste 10% van de leerlingenpopulatie, op één of 
meerdere begaafdheidsgebieden. (Mönks) 

Dynamisch 

De ontwikkeling van talent is een langdurig en dynamisch proces. 
Zowel persoonlijkheidseigenschappen als de interactie met de 
omgeving zijn medebepalend voor de mate waarin het aanwezige 
potentieel tot zijn recht komt. (Mönks, Heller en Gagné) 

Creatief 
denkvermogen 

Een (hoog)begaafde leerling beschikt over een hoge intelligentie 
in combinatie met een creatief denkvermogen. (Renzulli, Mönks, 
Sternberg) 

Intrinsieke 
motivatie 

Daarnaast is er sprake van een intrinsieke motivatie 
(doorzettingsvermogen) om een taak te volbrengen, wat 
zich onder andere uit in een sterke gedrevenheid wanneer iets zijn 
interesse heeft. (Renzulli, Mönks) 

Domein- 
specifiek 

(Hoog)begaafdheid is domeinspecifiek. (Gardner, Heller en 
Gagné) 

Meer- 
dimensioneel 

(Hoog)begaafdheid is geen eendimensionaal begrip dat is uit te 
drukken in een criterium als een IQ-‘score’ > 130. Een hoge score 
is wel een sterke indicatie voor een hoge intelligentie, maar een 
lagere score sluit dit niet uit. (Hoog)begaafdheid omvat in ieder 
geval meer dan een hoge intelligentie en intelligentie omvat meer 
dan een IQ-test meet. (Gardner, Sternberg) 

Kenmerken 
begaafdheid 

Op een gemiddelde populatie heeft 10% van de leerlingen 
kenmerken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid (Mönks), 
waaronder indicaties die duiden op een hoge intelligentie. 

Zijnskenmerken 

Kenmerken die (mede) het 'zijn' van een begaafd kind bepalen, 
kunnen zijn: de lat hoog leggen (perfectionisme), kritische 
instelling, groot rechtvaardigheidsgevoel en 
gevoeligheid/sensitiviteit (Kieboom) en o.a. intensiteit, non-
conformiteit en een hoge mate van zelfbewustzijn. (Silverman). 

 
Tabel 1.


