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Samenvatting belangrijkste bevindingen 

Conclusie 
De doelstelling van deze enquête was meer zicht te krijgen op de kennis over begaafde leerlingen, de 

begeleiding die momenteel geboden wordt en verschillen daaromtrent tussen de besturen en 

scholen met verschillende schoolomvang. Met deze informatie willen we het aanbod binnen de 

Masterclasses, het leernetwerk en de intervisiegroepen optimaliseren en we willen nagaan welke 

maatregelen er nodig zijn om de begeleiding van begaafde leerlingen binnen ons 

samenwerkingsverband (nog verder) te verbeteren. Daarnaast kan de enquête als nulmeting gebruikt 

worden, om het effect van de inspanningen in een later stadium te meten.  

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verschillen tussen de besturen wat betreft het onderwijs 

aan begaafde leerlingen niet zo groot zijn. Er zijn enkele accentverschillen omtrent versnelling en de 

mate van protocollering. Het is zinvol voor de schoolbesturen om de scholen aan te sturen hun 

beleid met betrekking tot onderwijs aan begaafde leerlingen goed vast te leggen en te 

communiceren en dat waar nodig is aanpassingen in beleid worden gemaakt.  

De kennis van leerkrachten over onderwijs aan begaafde leerlingen moet binnen ieder bestuur 

vergroot worden. De intern begeleiders van de scholen lijken hier een te positief beeld over te 

hebben als het beeld wordt vergeleken met dat van de betrokkenen bij de plusklassen en voltijds 

hoogbegaafdenonderwijs. Een belangrijke factor die de kennis van leerkrachten kan vergroten, is het 

verbeteren van de koppeling tussen de plusklassen en de reguliere klassen. De leerkrachten van de 

reguliere klassen ervaren het als een gemiste kans dat er niet meer communicatie plaatsvindt.  

De extra voorzieningen voor (hoog)begaafde leerlingen zijn binnen het SWV in voldoende mate 

aanwezig. Er is een voltijdsonderwijsaanbod voor leerlingen van groep 1 tot en met 3 en voor 

leerlingen van groep 4 tot en met 8 en binnen de besturen wordt middels plusklassen extra uitdaging 

verzorgd. Het accent waar de verbetering van het onderwijs aan  (hoog)begaafde leerlingen op moet 

komen te liggen de komende periode, is op de inrichting van het onderwijs in de reguliere klassen.  

Aanbevelingen 

Voor het SWV 

1. Zorgen voor scholingsmogelijkheden: 

• Masterclasses organiseren gericht op de onderwijsbehoeften en specifieke leerkenmerken 

van (hoog)begaafde kinderen en op het signaleren van onderpresteerders (wanneer is een 

leerling ongemotiveerd en wanneer is het een onderpresteerder? Hoe om te gaan met 

hiaten in de leerstof, hoe leer je de (hoog)begaafde kinderen automatiseren?). 

• Het onderwerp versnellen behandelen in een Masterclass (Voor- en nadelen, Wanneer wel/ 

niet doen? Waarmee rekening houden? Welke mogelijkheden zijn er?)  

• Binnen de leernetwerken bespreken met de talentcoördinatoren hoe de verrijking binnen de 

scholen is georganiseerd en goede aanpakken uitwisselen, bespreken hoe je leerkrachten 

kunt ondersteunen om de instructie en feedback te organiseren en hoe je kennis kunt 

overbrengen en de mindset van leerkrachten kunt beïnvloeden. 

• Intervisiemomenten met de bovenschoolse plusklasleerkrachten organiseren waarin de 

koppeling tussen hetgeen binnen de bovenschoolse plusklas geleerd wordt en de eigen 

school een gespreksonderwerp wordt en waar uitwisseling over de inhoud van de 

plusklassen plaatsvindt.  
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2. Het (onder voorwaarden) beschikbaar stellen van middelen en ondersteuning ter verbetering 

van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in de klas.  

Voor de besturen 

• Investeer bij scholing omtrent (hoog)begaafdheid vooral in de onderwerpen “specifieke 

leereigenschappen” en “onderpresteren”. Hier valt nog een behoorlijke slag te maken.  

• Het is zinvol te investeren in de competenties van leerkrachten bij het begeleiden van 

begaafde leerlingen. Daarbij kan worden uitgegaan van het profiel beschreven door A. Bos 

(2017)1. Specifiek voor het lesgeven aan “cognitief talentvolle leerlingen” beschrijft zij:  

 

“Specifiek is de kennis die nodig is over cognitief talentvolle leerlingen en hun 

onderwijsbehoefte. Specifiek is ook de kennis van de differentiatiemogelijkheden op cognitief 

gebied en de expertise om doelen te verleggen naar wat past bij het ontwikkelingsperspectief 

van juist dit kind. De zogenaamde ‘zone van naaste ontwikkeling’ ligt vaak veel verder dan die 

van een reguliere leerling. Het stimuleren en uitdagen van de leerling en het stimuleren van 

creativiteit zijn eigenschappen die horen bij het kunnen stellen van hoge doelen. De 

didactische kennis en het kunnen voeren van een klassenmanagement dat recht doet aan de 

verschillen in de groep zijn vooral in de reguliere klas van toepassing. In een (bovenschoolse) 

plusgroep hoeft er minder tussen uitersten gelaveerd te worden. De pedagogische 

vaardigheden om een hoge kwaliteit van interactie te kunnen bieden lijken onontbeerlijk juist 

voor de relatie met deze leerling. Gewenste (extra) eigenschappen en vaardigheden van de 

leerkracht voor cognitief talentvolle leerlingen zijn: 

o Kan en wil een sterke relatie met de leerling aangaan 

o Erkent en waardeert verschillen 

o Ziet en gebruikt de zone van naaste ontwikkeling 

o Heeft hoge verwachtingen en stelt helder geformuleerde (leer)doelen 

o Kan leerlijnen, strategieën en methodes flexibel gebruiken 

o Geeft autonomie aan de leerling 

o Stimuleert kritisch denken, een onderzoekende houding en creativiteit.”  

 

• Inventariseer bij de scholen op welke manier de leerling zelf wordt betrokken bij de 

signalering van (hoog)begaafdheid. Deze informatiebron blijkt vaak niet te worden 

geraadpleegd. 

• Geef de scholen de gelegenheid de onderwijsbehoeften van gesignaleerde leerlingen breder 

in kaart te brengen dan alleen door gebruik te maken van de resultaten van het 

leerlingvolgsysteem. 

• Zorg dat de scholen binnen het bestuur beschikken over vastgelegd beleid omtrent de 

signalering en begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen, waarbij aandacht is besteed aan de 

redenen/ het moment om over te gaan tot versnellen of compacten & verrijken.  

• Zorg voor een goede communicatie over de inhoud van de bovenschoolse plusgroep en voor 

mogelijkheden tot contact tussen de plusgroepleerkracht en eigen leerkracht, zodat 

aangeleerde vaardigheden ook in de eigen groep geoefend en toegepast kunnen worden.  

  

 

1 A. Bos (2017). Passend onderwijs: slim leren voor cognitief talentvolle basisschoolleerlingen met een 
persoonlijk leerplan; de leerkracht.  
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Aanleiding 
In november 2019 zijn verschillende enquêtes uitgezet om meer zicht te krijgen op het onderwijs aan 

begaafde leerlingen in SWV LHA. De aanleiding voor de enquêtes is de wens om de samenwerking 

tussen de schoolbesturen op het gebied van het onderwijs aan begaafde leerlingen in het SWV te 

vergroten. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we ervoor zorgen dat er geen hiaten zijn in het 

aanbod, overlappingen verminderen en we kunnen profiteren van elkaars kennis en voorzieningen 

op dit vlak. Met de toekenning van de subsidie voor onderwijs aan begaafde leerlingen aan het SWV 

is er de kans om het onderwijs aan deze doelgroep verder vorm te geven, of te verbeteren. Belangrijk 

is dan om een goed beeld te krijgen van de startsituatie, zodat duidelijk is waaraan gewerkt moet 

worden en om later de resultaten van inspanningen te kunnen evalueren.   

Doelstellingen  
Het SWV krijgt zicht op:  

• de hiaten in  kennis over de doelgroep “begaafde leerlingen”; 

• de begeleiding die op de scholen gegeven wordt aan begaafde leerlingen en hiaten in de 

begeleiding; 

• de verschillen tussen besturen; 

• de verschillen in mogelijkheden van verschillende typen scholen (klein, middel, groot); 

• de kwaliteit van de bovenschoolse voorzieningen en voltijds onderwijs voor (hoog)begaafde 

leerlingen; 

• de tevredenheid over de bovenschoolse voorzieningen en voltijds onderwijs voor 

(hoog)begaafde leerlingen; 

• informatie waarmee de visie ten aanzien van onderwijs aan deze groep leerlingen kan 

worden aangescherpt; 

• de lacunes met betrekking tot het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen binnen ons SWV, 

zodat duidelijk wordt wat er verder ontwikkeld dient te worden voor deze doelgroep; 

• de samenhang tussen de verschillende bevraagde onderdelen. 

Hiermee wordt het aanbod binnen de Masterclasses, het leernetwerk en de intervisiegroepen 

verbeterd en wordt nagegaan welke maatregelen er nodig zijn om de begeleiding van begaafde 

leerlingen binnen het samenwerkingsverband (nog verder) te optimaliseren. 
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Inleiding 
Er zijn vier verschillende enquêtes uitgezet, waarmee de scholen (intern begeleiders), de leerlingen 

van de plusklassen en voltijds hoogbegaafdenonderwijs, ouders van deze leerlingen en leerkrachten 

van de reguliere groep van de plusklasleerlingen zijn ondervraagd.  

De enquête die onder intern begeleiders is uitgezet, is gebaseerd op de nulmeting van de SLO. Er is 

ervoor gekozen om niet de gehele nulmeting van de SLO in te zetten, omdat deze zeer uitgebreid is 

en niet alle vragen relevant zijn voor het SWV. Met deze ingekorte versie hebben we geprobeerd de 

intern begeleiders zo weinig mogelijk te belasten, met een zo hoog mogelijk rendement. Door de 

vragenlijst op de meting van de SLO te baseren, hebben we één schoolbestuur niet opnieuw hoeven 

te belasten met een vragenlijst, aangezien de scholen van dit bestuur de vragenlijst recent nog 

hebben ingevuld.  

Naast deze enquête voor de scholen zijn  verschillende enquêtes uitgezet om meer zicht te krijgen op 

de tevredenheid over de verschillende onderwijsvoorzieningen aan begaafde leerlingen in SWV LHA. 

Het eerste deel van de vragen uit deze enquêtes is gebaseerd op de onderdelen leren leren, leren 

denken en leren leven; punten waaraan verrijkend onderwijs moet voldoen zoals beschreven door 

het SLO2. Het leren leren heeft betrekking op de werkhouding, het werken volgens plan en manieren 

van leren. Het leren denken behelst analytisch denken, creatief denken en kritisch denken. Het leren 

(voor het) leven bevat aspecten die gericht zijn op het ontwikkelen van inzicht in jezelf en de omgang 

met anderen. Het tweede deel van de vragenlijst heeft betrekking op de voordelen die de plusklas of 

fulltime hoogbegaafdenonderwijs voor de leerling brengt in vergelijking met onderwijs zonder 

plusklas of in het “reguliere” onderwijs. 

In dit rapport worden de resultaten van de vier enquêtes eerst afzonderlijk gepresenteerd. 

Vervolgens wordt een samenvattend beeld gegeven en volgen conclusie en aanbevelingen voor het 

vervolg.  

  

 

2 https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/doelen-verrijkend-onderwijs 
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De stand van het onderwijs aan begaafde leerlingen volgens de scholen 
Analyse nulmeting november 2019  

Respons 
Van de 49 scholen die gevraagd zijn de lijst in te vullen hebben 38 scholen gereageerd, een 

responspercentage van 77,5%. De scholen zijn ingedeeld in 3 categorieën, om na te kunnen gaan of 

er verschil is in het onderwijs aan begaafde leerlingen op een kleine, middelgrote en grote school: 

• Klein (minder dan 120 leerlingen) 

• Middel (120 tot 230 leerlingen) 

• Groot (meer dan 230 leerlingen) 

De verdeling van de respons is 10 kleine scholen (26 %), 13 scholen in de categorie middel (34%), 14 

grote scholen (37%) en bij 1 school zijn de algemene gegevens niet ingevuld (3%).  

Resultaten 

Draagvlak 

80% van de scholen geeft aan dat er voldoende draagvlak is voor specifieke ondersteuning aan 

hoogbegaafde leerlingen bij zowel het team als de directie (35 van de 38 scholen). 77% geeft aan dat 

er bij het bestuur voldoende draagvlak is.  

Als gekeken wordt naar het draagvlak voor specifieke ondersteuning per bestuur, dan blijkt dat de 

gevallen waarbij wordt aangegeven dat er geen draagvlak  is, verspreid zijn over een aantal 

verschillende besturen.  

Kennis doelgroep 

Met betrekking tot de kennis over de doelgroep geven de intern begeleiders het volgende aan:  

 

 

Als de antwoorden per bestuur worden bekeken, dan valt op dat bij Leerrijk 6 van de 13 scholen 

aangeven dat er te weinig kennis is met betrekking tot specifieke leereigenschappen van 

(hoog)begaafde leerlingen.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

leerkrachten weten dat gemiddeld 10% van de 
leerlingen kenmerken vertoont van 

(hoog)begaafdheid. 

leerkrachten zijn op de hoogte van de kenmerken en 
specifieke leereigenschappen van (hoog)begaafde 

leerlingen.

leerkrachten kennen de kenmerken en specifieke 
leereigenschappen van (hoog)begaafde 

onderpresteerders.

leerkrachten erkennen verschil in gedrag thuis en op 
school, niet altijd duidend op een 

ontwikkelingsvoorsprong/(hoog)begaafdheid. 

Kennis van leerkrachten over (hoog)begaafde leerlingen
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Met betrekking tot kennis van kenmerken en specifieke leereigenschappen van onderpresteerders 

blijkt het volgende beeld: 

Bestuur Ja Nee Totaal 

Bravoo 3 3 6 

CBS De Rank 1 0 1 

De Brug 0 1 1 

De Leijestroom 1 0 1 

De Stroming 0 2 2 

Leerrijk 6 7 13 

Scala 4 4 8 

Soolva 1 2 3 

Willem van Oranje 0 3 3 

Totaal 16 22 38 

Bij de meeste besturen geldt dat in ieder geval de helft van de scholen behoefte heeft aan scholing 

op dit vlak. Naast de verschillende besturen is ook gekeken of er een verband is tussen de grootte 

van de school (klein, middel, groot) en de kennis van de doelgroep. Dit blijkt niet het geval te zijn.  

Signalering 

Voor de signalering van hoogbegaafde leerlingen wordt door 48% van de scholen een binnen school 

vastgestelde eenduidige werkwijze of protocol gehanteerd. Bij de aanmelding van nieuwe leerlingen 

besteedt 66% van de scholen aandacht aan mogelijke kenmerken van hoogbegaafdheid, middels een 

vragenlijst of tijdens de intake. Gedurende het schooljaar worden (hoog)begaafde leerlingen of 

leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong gesignaleerd op basis van de volgende aspecten: 

 

Opvallend is, dat eigen producten van een leerlingen en gesprekken met de leerling veel minder als 

signaleringswijze worden gekozen dan de andere opties. Tussen de verschillende besturen blijkt geen 

significant verschil in de wijze van signaleren. De grootte van de school blijkt eveneens geen invloed 

te hebben op de wijze van signaleren.  
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Op het moment dat er signalen van (hoog)begaafdheid worden opgemerkt, geeft 76% van de scholen aan 

gericht aanvullende informatie te verzamelen om de onderwijsbehoefte van de leerling vast te stellen. 90% van 

de scholen maakt hierbij gebruik van de gegevens van het leerlingvolgsysteem, 32% gebruikt (ook) DLE-toetsen 

en 63% toetst de leerling individueel door. Uit de vergelijking van de verschillende besturen komt naar voren, 

dat bij Bravoo, De Stroming en De Leijestroom significant minder gebruik wordt gemaakt van de gegevens in 

het leerlingvolgsysteem.  

Onderwijs en begeleiding 

Kennis van begeleidingsmaatregelen 

Tussen de besturen blijkt er geen verschil te zijn waar het kennis over versnellen, compacten en 

verrijking in de groep betreft. De Brug en De Leijestroom wijken af waar het kennis over verrijking 

buiten de groep betreft. Met betrekking tot kennis over overige begeleidingsmogelijkheden wordt 

verschillend gescoord. Hier blijkt het verschil tussen de besturen significant. Vooral binnen Leerrijk 

geven veel meer scholen aan kennis over overige begeleidingsmogelijkheden te hebben. De grootte 

van de school is niet van invloed op de kennis over de verschillende begeleidingsmaatregelen.  

Versnellen 

Met betrekking tot het vervroegd instromen in groep 1, blijkt dat er bij een aantal besturen geen 

enkele school is waar dit tot de mogelijkheden behoort, namelijk Bravoo, De Rank, De Leijestroom, 

De Stroming, Scala en Soolva. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de  Wet primair onderwijs artikel 

39, lid 3: In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 

4 jaar kan het bevoegd gezag kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Deze kinderen zijn 

geen leerlingen in de zin van de wet. 

Met betrekking tot groep 1 of 2 overslaan wordt wel een significant verschil gemeten tussen de 

besturen. Bij Bravoo, De Rank, De Stroming, en Willem van Oranje behoort dit bij geen enkele school 

tot de mogelijkheden. Bij Scala en Soolva is dit bij enkele scholen mogelijk, maar bij de meerderheid 

niet. Bij De Brug, De Leijestroom en Leerrijk behoort dit bij de meerderheid van de scholen wel tot de 

mogelijkheden. Groep 1 en 2 in één schooljaar doorlopen behoort bij de meeste scholen wel tot de 

mogelijkheden. Enkele scholen van Leerrijk (33%), Scala (50%) en een school van Willem van Oranje 

(50%) geven aan dat dit niet mogelijk is op hun school.  

Een groep overslaan in de groepen 3 t/m 8 is op de meeste scholen wel mogelijk. Ook hier geven 

enkele scholen van Scala (38%) en Leerrijk (25%) aan dat dit niet mogelijk is op hun school. In totaal 

geven tien scholen aan dat het niet mogelijk is een groep over te slaan, op 28 scholen is dit wel 

mogelijk. 19 scholen geven aan dat halverwege het schooljaar een groep overslaan niet mogelijk is. 

Ook hierbij wordt dit vooral aangegeven bij scholen van Leerrijk (58%) en Scala (63%). Meerdere 

groepen in één schooljaar doorlopen is bij de meeste scholen niet mogelijk. Er is een vrij eenduidig 

beeld tussen de besturen op dit gebied.  

Bij het versnellen voor een vakgebied wordt ook een eenduidig beeld tussen de besturen 

waargenomen; de scholen staan hier binnen de besturen verdeeld tegenover. Bij 49% is dit niet 

mogelijk, bij 51% wel.  

Als gekeken wordt naar de mogelijkheden tot versnellen in de verschillende groepen, dan blijkt er 

geen verschil tussen mogelijkheden in de onderbouw en de bovenbouw.  

Er blijkt een significant verschil tussen de besturen waar het gaat om het gebruik van een 

instrument/vragenlijst om te besluiten of er moet worden versneld. Bij de besturen Bravoo, De Rank, 

De Brug, De Stroming, Soolva en Willem van Oranje geeft 100% van de scholen aan een dergelijk 

instrument hiervoor te gebruiken. Bij de overige besturen zijn er ook scholen die geen instrument 
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gebruiken, waaronder Leerrijk en Scala, waarbij het versnellen bij een aantal scholen ook niet tot de 

mogelijkheid behoort.  

De grootte van de school heeft op de meeste mogelijkheden van versnelling geen invloed, behalve bij 

het versnellen op een bepaald vakgebied. Dit is op de kleine scholen meestal niet mogelijk, slechts bij 

één school wel. Bij de middelgrote en grote scholen behoort dit meestal wel tot de mogelijkheden. 

Het verschil blijkt significant.  

Uit de analyse van gegevens komt naar voren dat een school met veel mogelijkheden voor 

versnellen, niet minder mogelijkheden voor compacten en verrijken heeft. Over het algemeen zijn er 

op meer scholen mogelijkheden voor compacten en verrijken dan voor versnellen.  

Uit de antwoorden op de open vraag met betrekking tot de aanpassingen in het onderwijsaanbod en 

de begeleiding geven 21 van 25 scholen compacten en verrijken aan, slechts twee scholen geven 

versnelling aan. Op drie van de 25 scholen wordt op de open vraag aangegeven dat er gewerkt wordt 

aan de persoonlijke doelen (waaronder de executieve functies) van de leerling en wordt gesteld dat 

het onderwijs op maat wordt aangeboden. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat slechts 

25 scholen de open vragen hebben beantwoordt, deze waren niet opgenomen in de vragenlijst van 

Leerrijk. 

 

Compacten en verrijken in de groep 

45% van de scholen geeft aan dat er schoolbreed geïmplementeerde richtlijnen zijn voor het 

compacten van de leerstof. Er zijn geen grote verschillen tussen de besturen. Bij Leerrijk is er in 69% 

wel sprake van schoolbreed geïmplementeerde richtlijnen.  

De tijd die vrijkomt met compacten wordt bij veruit de meeste scholen (84%) gebruikt om te 

verrijken. Het bieden van afgestemde instructie lukt daarbij in 53% van de gevallen. Er is geen 

verschil tussen de besturen.  

Verrijkingsmaterialen zijn op de meeste scholen voor alle groepen aanwezig. Er is wel een verschil 

tussen groep 1 en 2, waarvan rond de 85% van de scholen aangeeft dat er verrijkingsmateriaal voor is 

en de groepen 3 t/m 8, waarvan zo’n 96% van de scholen aangeeft dat er verrijkingsmateriaal voor 

aanwezig is.  In driekwart van de gevallen betreft het specifieke leerstof voor (hoog)begaafde 

leerlingen. De leerstof is vaak een vast onderdeel van de week en staat in veel gevallen op de 

weektaak.  

In de meeste gevallen (rond 83%) wordt de verrijkingsstof met de leerling besproken en worden er 

eisen gesteld aan het werken met verrijkingsstof. Bij de meerderheid van de scholen wordt zowel het 

proces als het product beoordeeld. Bij Scala is dit echter slechts bij 38% van de scholen het geval. De 

eigen leerkracht geeft in 63% van de gevallen instructie aan de leerling. Bij Scala is dit slechts bij 25% 

van de scholen het geval.   

De grootte van de school blijkt niet van invloed te zijn op de mogelijkheden voor compacten en 

verrijken in de groep.  
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Verrijken buiten de eigen groep (plusklas) 

Binnen de besturen zijn verschillen met betrekking tot het verrijken buiten de eigen groep. In groep 1 

en 2 gebeurt dit bij de meeste scholen niet. In groep 3 is er een grotere verdeeldheid tussen en 

binnen de besturen. In totaal is er op 14 scholen wel de mogelijkheid tot verrijking buiten de groep, 

op 24 scholen niet. Groep 4 laat eenzelfde beeld zien, met 17 scholen waar verrijking buiten de groep 

wel mogelijk is en 21 scholen niet. Vanaf groep 5 is verrijking buiten de groep op de meeste scholen 

wel mogelijk (35 van de 38 scholen in groep 5, 6 en 7). In groep 8 daalt het aantal scholen weer waar 

verrijking buiten de groep mogelijk is (31 van de 38 scholen).  

De selectiecriteria voor de plusgroep en het overleg met betrokkenen, de onderwijsbevoegdheid van 

de plusgroepleerkracht, affiniteit en extra scholing van de plusgroepleerkracht is vrijwel overal goed 

op orde.  

De inhoud van de plusgroepen is bevraagd met het volgende item: 

“Binnen de plusgroep: 

• Wordt gewerkt aan specifiek op (hoog)begaafden gerichte doelen en vaardigheden; 

• Wordt per leerling gewerkt aan individuele doelen en vaardigheden vanuit de individuele 

behoeften; 

• Worden deze individuele doelen en vaardigheden vooraf met de leerling besproken; 

• Worden op basis van de gestelde doelen en vaardigheden eisen gesteld aan de leerling voor 

het werken binnen de plusgroep; 

• Zijn de pedagogiek en didactiek afgestemd op de leereigenschappen en kenmerken van 

(hoog)begaafde leerlingen.” 

Bij Bravoo en Leerrijk geven alle scholen alle 5 antwoordmogelijkheden aan. Bij De Rank en de Brug 

worden 2 antwoorden aangegeven, bij de Leijestroom 4 van de 5 mogelijkheden en bij de overige 

besturen komt een wisselend beeld naar voren; de scholen hebben een verschillend beeld van de 

inhoud van de plusgroep.  
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Overleg met de begeleider van de plusgroep en de leerkracht vindt bij twee derde van de scholen 

plaats. Bij de grotere besturen, Bravoo, Leerrijk en Scala, is dit echter iets minder, slechts bij de helft 

van de scholen. De samenhang tussen hetgeen in de plusklas gebeurt en in de eigen groep is lang 

niet altijd aanwezig (dit is in een aantal gevallen opzettelijk zo georganiseerd, er worden heel andere 

vaardigheden geoefend dat wat er in de klas aangeboden wordt):  

 

 

Beleid 

Tussen de besturen blijkt een significant verschil waar het specialisatie van minimaal 1 teamlid op het 

gebied van begaafdheid betreft. Bij de besturen Bravoo, De Rank, De Brug, De Stroming en Leerrijk is 

dit bij alle scholen het geval. Bij de andere besturen is dit bij de helft of minder scholen het geval. De 

coördinatie van het onderwijs aan begaafde leerlingen blijkt bij Scala en Willem van Oranje in de 

helft van de gevallen niet door een teamlid van de school zelf te gebeuren.  

Evaluatie op leerlingniveau vindt op de meerderheid van de scholen minimaal tweemaal per jaar 

plaats. De evaluatie op schoolniveau vindt in de helft van de gevallen minimaal eenmaal per jaar 

plaats. Ongeveer twee derde van de scholen hebben het beleid rondom (hoog)begaafde leerlingen 

vastgelegd in het zorgplan of schoolplan. Er blijken geen verschillen tussen de besturen. 

Gesprekken met ouders vinden op een aantal scholen plaats op basis van het DHH-protocol, tijdens 

de reguliere oudergesprekken, wanneer een leerling ander werk krijgt aangeboden of wanneer een 

leerling in aanmerking komt voor deelname aan de plusgroep buiten de groep. Meestal worden 

ouders uitgenodigd op school voor een gesprek. Slechts zelden gebeurt de communicatie hierover 

via mail of telefoon.  
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De beleving van de leerlingen van de plusklassen en het voltijds 

begaafdenonderwijs 
 

Respons 
In totaal hebben 144 leerlingen de enquête ingevuld. De verdeling van deze leerlingen was als volgt: 

Voorzieningen 
Aantal 
leerlingen 

Athena Onderwijs 78 

Breinrijk van Leerrijk 18 

Plusklas van Bravoo 16 

Plusklas Willem van Oranje 10 

Plusklas De Hoeksteen 3 

Plusklas Stichting Scala 19 
 

Kwaliteit  
De kwaliteit van de plusklassen en het voltijds begaafdenonderwijs is in kaart gebracht door na te 

gaan of de kinderen ervaren dat er wordt gewerkt aan de verrijkingsdoelen van leren leren, leren 

denken en leren (voor het) leven. De vragen per categorie zijn gemiddeld. In onderstaande grafiek 

wordt het percentage aangegeven waarin de leerlingen de vragen met ja beantwoord hebben, dus 

dat een bepaald aspect geleerd wordt in de plusklas/op de school.  

  

Op basis van de verrijkingsdoelen komt geen verschil in kwaliteit naar voren tussen de plusklassen. 

Opvallend is, dat het aspect “leren leven” in de beleving van de leerlingen bij vrijwel alle 

voorzieningen minder aan bod komt dan de overige aspecten.  

Het leren denken komt bij de meeste plusgroepen in de beleving van de leerlingen goed aan bod, 

echter wordt aspect dit bij Athena veel minder gescoord. Dit komt vooral doordat de vraag: “Binnen 

deze plusgroep leer ik nieuwe vaardigheden (denk aan plannen, informatie opzoeken, onderzoek 

doen, je mening geven enz.)”door geen enkele leerling met ja wordt beantwoord.  
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Wat bij een verdere analyse van de antwoorden opvalt, is het wisselende beeld dat leerlingen van 

eenzelfde plusklas/school laten zien. Het lijkt erop dat er binnen alle plusklassen en binnen Athena 

wordt afgestemd op de persoonlijke leerdoelen van het kind.  

De volgende stellingen zijn het meest met “ja” beantwoord:  

• Binnen deze plusgroep leer ik op mijn werk reflecteren (terugkijken hoe het is gegaan en 

bedenken wat ik de volgende keer anders zou doen). 81% 

• Binnen deze plusgroep leer ik hoe het is om te werken met kinderen die denken net als ik. 

80% 

De volgende stelling is het minst met “ja” beantwoord: 

• Binnen deze plusgroep leer ik hoe ik om kan gaan met oneerlijkheid. 32% 

Tevredenheid 
De tevredenheid van de leerlingen over de plusklas of voltijdsvoorziening is in kaart gebracht met de 

volgende stellingen: 

1. Binnen de plusgroep krijg ik ruimte voor mijn persoonlijke leerdoelen. 

2. In de plusgroep voel ik mij meer op mijn plaats dan in een reguliere klas. 

3. Door de plusgroep ga ik met meer plezier naar school. 

4. Ik heb goed contact met mijn klasgenootjes uit de plusgroep (ook als ze van een andere 

school komen). 

5. Ik zou graag iedere dag les krijgen in de plusgroep 

Het totaalbeeld van tevredenheid kan worden weergegeven met onderstaande grafiek. 

 

Uit de resultaten valt op te maken dat de tevredenheid over de meeste plusklassen en Athena groot 

is. De plusklas van Willem van Oranje valt in negatieve zin op. Er wordt vooral laag gescoord bij de 

derde en vijfde stelling.   
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Aanscherping visie en verbetering onderwijs 
In de enquête zijn twee open vragen gesteld, namelijk: “Wat is voor jou het belangrijkste van je 

deelname aan de plusgroep?” en: Wat zou het onderwijs voor jou nog beter maken?” Met de 

antwoorden op deze vragen is getracht informatie ter aanscherping van onze visie op het onderwijs 

aan (hoog)begaafde leerlingen en punten voor verbetering van het onderwijs op te halen bij de 

leerlingen. De volgende cirkeldiagram geeft de belangrijkste redenen voor deelname aan over het 

totaal gezien. In de bijlage is een uitsplitsing per plusklas opgenomen.  

 

 

Uitgesplitst naar voltijds hoogbegaafdenonderwijs en de plusklassen geeft het volgende beeld: 

 Voltijds onderwijs Plusklassen 

Dat ik mij meer op mijn plek/fijn voel. 9 1 

Dat je leert (samenwerken met) kinderen die hetzelfde 
denken, dat je je begrepen voelt. 

22 13 

Dat je kunt leren wat je wilt leren, uitdagend werk, geen 
verveling. 

33 43 

Leren leren. 7 6 

Dat je dingen anders leert bekijken/anders leert denken en 
leert omgaan met fouten. 

0 8 

 

 

 

 

Belangrijkste redenen voor deelname aan een plusklas of 
voltijds HB-onderwijs

dat ik mij meer op mijn plek / fijn voel

dat je leert(samenwerken met) kinderen die hetzelfde denken, dat je je begrepen voelt

Dat je kunt leren wat je wilt leren, uitdagend werk, geen verveling

leren leren

dat je dingen anders leert bekijken/ anders leert denken en leert omgaan met fouten
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Op de vraag: “Wat zou het onderwijs voor jou nog beter maken?” geven de leerlingen creatieve, 

uiteenlopende antwoorden. De volgende clustering is gemaakt: 

 

 

Citaat één van de leerlingen:  
“Een gewone school die snapt dat ik andere dingen nodig heb dan de meeste kinderen uit mijn klas. Ik 
zou het fijn vinden als alle leraren bij mij op school met mij om kunnen gaan en snappen dat ik anders 
denk. Voordat ik naar de plusklas mocht, werd er helemaal geen rekening met mij gehouden, nu iets 
meer, maar nog steeds niet genoeg. De leraren denken bijvoorbeeld dat ik helemaal geen uitleg nodig 
heb, omdat ik naar de plusklas ga, maar ik vind het wel fijn om dit te krijgen. Ik ben dan misschien wel 
iets slimmer dan de andere kinderen, maar ook ik heb uitleg nodig om iets te snappen, ik snap het 
alleen vaak wel een stuk sneller dan de andere kinderen. Ik ben geen wonderkind omdat ik in de 
plusklas zit, maar ik leer en denk vaak wel anders. Dit moeten ze op mijn eigen school nog steeds 
leren.” 

Dit citaat geeft duidelijk weer wat blijkt uit de antwoorden van veel leerlingen. De plusklassen 

worden in zeer hoge mate gewaardeerd, maar voor de helft van de leerlingen geldt, dat binnen het 

onderwijs op de eigen school nog aanpassingen gewenst zijn.  
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De beleving van ouders van de leerlingen van de plusklassen en het voltijds 

begaafdenonderwijs 

 

Respons 
In totaal hebben 140 ouders de enquête ingevuld. De verdeling was als volgt: 

Voorzieningen Aantal ouders 

Athena Onderwijs 54 

Breinrijk van Leerrijk 33 

Plusklas van Bravoo 10 

Plusklas Willem van Oranje 13 

Plusklas De Hoeksteen 5 

Plusklas Stichting Scala 20 

Talentgroep de Stroming 2 

Onbekend 3 
 

Kwaliteit  
Bij de ouders is de kwaliteit van de plusklassen en het voltijds begaafdenonderwijs gemeten door de 

onderstaande stellingen door te lopen. In onderstaande grafiek wordt het totaalpercentage 

aangegeven waarin de ouders de stellingen met ja beantwoord hebben, dus dat een bepaald aspect 

naar hun beleving geleerd wordt in de plusklas/op de school. In de Bijlage is een opsplitsing per 

stelling opgenomen.  

Wat heeft de plusgroep/HB-school veranderd in de onderwijsbeleving/ het gedrag van uw kind? 

1. Hij/zij is beter in staat zelf te plannen en organiseren; 

2. Hij/zij durft beter nieuwe of moeilijke dingen aan te gaan; 

3. Het zelfbeeld van mijn kind is verbeterd; 

4. Mijn kind kan beter omgaan met kritiek; 

5. Hij/zij is flexibeler geworden in zijn/haar denken; 

6. Hij/zij kan beter samenwerken; 

7. Mijn kind gaat met meer plezier naar school. 
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Tevredenheid 
De tevredenheid over het onderwijs in de plusgroep is gemeten met de open vraag waarover ouders 

tevreden zijn in de plusgroep. De antwoorden zijn ondergebracht in de volgende categorieën (in de 

bijlage zijn de antwoorden per plusklas/Athena opgenomen): 

De kwaliteit van de onderwijzers 18% 

Tijd en aandacht voor het sociaal-emotionele aspect 20% 

Diversiteit in het aanbod, begeleiding bij het aangaan van uitdagingen, het onderwijs 
sluit beter aan. 

43% 

Het op een andere manier denken en werken met elkaar, samenwerken met 
gelijkgestemden. 

16% 

Niet van toepassing 2% 

Vervolgens is er gekeken in welke mate volgens de ouders zaken van de plusgroep worden 

meegenomen naar de eigen school. Bij deze vraag is Athena als voltijds hoogbegaafdenonderwijs 

buiten beschouwing gelaten.  

 

Naast de tevredenheid over de plusklas is ook de vraag gesteld waar ouders tevreden over zijn 
betreffende de eigen school of vorige school met betrekking tot het onderwijs aan begaafde 
leerlingen.  

Drieëntwintig ouders van Athena hebben bij deze vraag niets ingevuld. Zeven ouders geven aan dat 
ze tevreden zijn over het feit dat de oude school voor ieder kind een goede leerlijn probeert te 
bieden en uitdaging bood voor zover dat mogelijk was. Vijf ouders zijn tevreden over de inzet van de 
leerkrachten van de oude school. Vier ouders zijn tevreden over de plusklas die er was (dit was 
echter vaak te weinig). Vier ouders geven aan dat er op de oude school veel te weinig kennis was 
over hoogbegaafdheid en zijn niet tevreden over de vorige school.   
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Vanuit de plusklassen worden de volgende positieve punten van de eigen school genoemd: 

 

Aanscherping visie en verbetering onderwijs 
De vraag: “Wat mist u op de eigen school (of vorige school) in het onderwijs aan begaafde 

leerlingen?” kan worden ondergebracht in de volgende categorieën: 
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Een aantal citaten van ouders illustreren mogelijk beter welke tekortkomingen er momenteel nog 

zijn: 

“Erkenning en aandacht. Ik kreeg op een ouder gesprek waar ik mijn zorgen over onze dochter uitte 
letterlijk te horen: ze heeft genoeg te doen in de klas en haar werk is echt niet foutloos... Ik ging er 
huilend weg, want ondertussen heb ik een kind wat elke ochtend met buikpijn en hoofdpijn uit bed 
komt en met zeer grote tegenzin naar school gaat.”  
 
“Vorige school heeft geen plan liggen wat te doen met hoogbegaafde leerlingen. Er wordt individueel 
gekeken. Met mijn 2e zoon, die nog op de oude school zit, moet ik nu weer het hele traject door. Weer 
alle gesprekken, weer zelf aantonen dat hij niet alleen maar slim is, weer aantonen dat er grotere 
problemen zijn, weer vechten voor erkenning.” 
 

“- Inzicht in de problemen waar begaafde leerlingen tegenaan lopen. 
- Aandacht voor begaafde leerlingen die 'het niet laten zien' (onderpresteerders). Zij hebben geen 
toegang tot een plusklas tot ze bewijs hebben geleverd van hun capaciteiten.” 
 

“Ik vind het niet juist dat deelname aan de plusklas wordt gezien als een gunst voor begaafde 
leerlingen. Ik ben van mening dat deelname aan de plusklas net zo noodzakelijk is als extra 
ondersteuning voor andere kinderen. Het besef dat de leerlingen in de plusklas onderwijsaanbod 
krijgen  wat zij nodig hebben, maar niet in de reguliere groep krijgen, ontbreekt blijkbaar en dat vind 
ik erg jammer. Verder mag er meer contact en overleg zijn tussen de leerkrachten, omdat dit kan 
leiden tot beter onderwijsaanbod en begrip. Nu lijkt het alsof de plusklas losstaat van de reguliere 
groep/leerkracht. Dit vind ik een gemis.” 
 

“Instructie aan de begaafde kinderen mis ik echt, mijn kind "modderde" daardoor soms wat aan. Ook 
hoeft mijn kind niet echt te leren op zijn school. Ik zou het fijn vinden als hij zijn neus eens zou stoten, 
doordat hij stof kreeg die ook hij moet leren en waarbij 1x doorlezen niet voldoende is.” 
 

“In algemene zin (dus niet alleen op de eigen school) vinden wij dat het basisonderwijs nog erg gericht 
is op alle kinderen "binnen boord houden". Dat betekent dat mijn kind vaak naast kinderen wordt 
gezet die lastig meekomen en op deze manier de kinderen moeten helpen bij lastige taken. Dit is lang 
niet altijd leuk en hierdoor ontwikkelt mijn kind zich niet zoals ze zelf zou kunnen. Ze heeft behoefte 
aan meer informatie maar krijgt minder.” 
 
“Er is levelwerk, maar ik weet uit ervaring dat kinderen hier meer begeleiding bij nodig hebben dan 
dat ze daadwerkelijk krijgen. Gevaar schuilt dat kinderen dit “op de gang” als bezigheidstherapie aan 
het doen zijn zonder dat er voldoende gereflecteerd en begeleid wordt. Het werk in de plusklas zet 
meer tot denken aan, is minder plat.” 
 

Van de groep ouders waarvan hun kind een plusklas bezoekt, zou 57% overstappen op voltijds 

hoogbegaafdenonderwijs als dit beschikbaar was in hun woonplaats. Als redenen om het niet te 

doen worden vooral genoemd dat de leerling goed in zijn/haar vel zit met de huidige aanpassingen 

en dat ouders het belangrijk vinden dat kinderen opgroeien in een wereld die een afspiegeling is van 

de maatschappij.  
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De ouders hebben in de enquête aangegeven wat het onderwijs binnen het SWV volgens hen nog 

beter zou kunnen maken.  De volgende punten komen daaruit naar voren: 

1. Uitbreiding van voorzieningen 

• Meer locaties voltijd hoogbegaafdenonderwijs (5); 

• Toegankelijker maken van het voltijd begaafdenonderwijs; 

• Een plusklas op iedere school (10); 

• Meer uren plusklas (6); 

• Voltijdsplusklassen in de school; 

• Meer voorzieningen voor jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong; 

• Vroegtijdige signalering en start met ondersteuning, al vanaf peuters/kleuters (4). 

 

2. Verbeteren kennis en ondersteuning binnen de scholen 

• Vergoten van kennis en begrip over hoogbegaafde leerlingen bij alle groepsleerkrachten (10); 

• Mogelijkheden voor ambulante begeleiding op school voor hoogbegaafde kinderen (3); 

• Meer begeleiding van leerkrachten; 

• Kennis delen en uitwisselen, netwerk met specialisten om in te schakelen wanneer nodig (3); 

• Meer kennis van dubbel bijzondere leerlingen binnen het onderwijs; 

• Per school een specialist waar de kinderen terecht kunnen; 

• Meer samenwerking plusklas-reguliere klas / transfer naar de klas (leerkrachten zijn vaak niet 

op de hoogte van wat er gebeurt) (21); 

• Onderwijsaanbod verrijken in eigen klas (4); 

• Meer aandacht voor talentontwikkeling in de brede zin; 

• Meer begeleiding voor de meerbegaafde leerlingen (ook die met IQ kloof of 

onderpresteerders) op de gewone school; 

• Op iedere basisschool goed beleid over hoe om te gaan met de leerlingen die meerbegaafd 

zijn; 

• Samenwerking tussen scholen; 

• Pro-actiever informeren over het bestaan van bepaalde voorzieningen. 
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De beleving van de leerkrachten over de plusklassen. 
Leerkrachten van leerlingen die naar een plusklas gaan zijn gevraagd hun visie te delen met 

betrekking tot de kwaliteit, tevredenheid en mogelijkheden tot verbetering van het onderwijs aan 

(hoog) begaafde leerlingen.     

Respons 
In totaal hebben 47 leerkrachten de enquête ingevuld. De verdeling was als volgt: 

Voorzieningen Aantal leerkrachten 

Breinrijk van Leerrijk 13 

Plusklas van Bravoo 9 

Plusklas Willem van Oranje 3 

Plusklas Stichting Scala 11 

Talentgroep de Stroming 1 

Onbekend 10 

 

Kwaliteit  
De kwaliteit van de plusklassen is in kaart gebracht door na te gaan of de leerkrachten ervaren dat er 

wordt gewerkt aan de verrijkingsdoelen van leren leren, leren denken en leren (voor het) leven. De 

vragen per categorie zijn gemiddeld. In onderstaande grafiek wordt het percentage aangegeven 

waarin de leerkrachten de vragen met ja beantwoord hebben, dus dat een bepaald aspect geleerd 

wordt in de plusklas.  

 

Er komt uit dit beeld geen duidelijk verschil in kwaliteit tussen de plusklassen naar voren. 

Leerkrachten zijn kritischer met betrekking tot de plusklas van Willem van Oranje. Ook is er geen 

duidelijk verschil tussen de drie aspecten volgens de antwoorden van de leerkrachten. Talentgroep 

De Stroming scoort erg hoog, maar hier is sprake van een vertekend beeld doordat er maar 1 

respondent is.  
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Tevredenheid 

Koppeling plusklas-reguliere klas 

De leerkrachten geven meestal aan dat er geen werk als verrijkingswerk van de plusklas meekomt 

naar de eigen klas. Slechts 5 van de 47 leerkrachten geven aan dat dit gebeurt. In drie van die vijf 

gevallen geeft de eigen leerkracht instructie over de verrijkingsstof. Er wordt in alle vijf gevallen 

gezorgd voor tijd om de opdracht te evalueren en eraan te werken.  

In 21 van de 47 gevallen is er in het geheel geen contact tussen de leerkracht van de plusklas en de 

leerkracht van de eigen klas. Slechts in 9 gevallen is er sprake van geplande gesprekken. Een groot 

aantal leerkrachten geeft aan dat er eenzijdig contact is en heeft behoefte aan meer mogelijkheid tot 

overleg.  

De leerkrachten geven meestal aan dat ze geen extra tijd kwijt zijn met de plusklas, of hooguit 20 

minuten per week. Slechts bij 3 van de 47 respondenten kost de deelname van de leerlingen aan de 

plusklas meer dan 20 minuten tijd per week.  

Dertig van de zevenenveertig leerkrachten geven aan dat de deelname van de leerlingen aan de 

plusklas geen effect heeft op de leerkracht. Acht leerkrachten geven aan dat het effect heeft op het 

klassenmanagement, maar uit de toelichting blijkt dit dan vooral te gaan om het rekening houden 

met vakken en toetsmomenten die de leerlingen missen. Negen leerkrachten geven aan dat het 

effect heeft op de manier waarop er met hoogbegaafde kinderen wordt omgegaan. Het gaat dan om 

het stellen van eisen, de kinderen meer verantwoordelijkheid in het leerproces geven, het laten 

werken aan eigen leerdoelen en het werken met De Leerkuil.  

Aanscherping visie en verbetering onderwijs 
Wat zou het onderwijs aan HB leerlingen binnen jouw groep/op jouw school volgens jou nog beter 

kunnen maken? 
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Wat zou het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen binnen het SWV volgens jou nog beter kunnen 

maken? 

 

Uit de antwoorden op de twee bovenstaande vragen blijkt, dat er vanuit de leerkrachten vooral 

behoefte is aan veel meer overleg met de leerkracht van de plusklas. Niet alleen over de leerling, 

maar ook ter versterking van het onderwijs in de reguliere klas.  

Een ander aspect wat het onderwijs volgens de leerkrachten zou verbeteren, is het zorgen voor meer 

tijd en handen om leerlingen te ondersteunen. Ook het verruimen van de mogelijkheden tot 

deelname aan de plusklassen is een aspect waarmee leerkrachten denken dat het onderwijs aan 

(hoog)begaafde leerlingen binnen het SWV verbeterd wordt.   

  

Verbeteren van het onderwijs binnen het SWV

meer overleg leerkracht 
plusklas en eigen 
leerkracht / meer 
samenwerking

Zorgen dat meer 
leerlingen van de 
plusklassen gebruik 
kunnen maken 

Informatie over het 
beleid op school 
aanleveren

De middelen bieden om 
de begeleiding mogelijk 
te maken op de scholen 
voor de leerlingen en de 
leerkrachten. 
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Samenvattend beeld 
In het bovenstaande rapport is gekeken naar de beleving van intern begeleiders, leerlingen, ouders, 

en leerkrachten met betrekking tot het onderwijs aan (meer)begaafde leerlingen in de eigen school, 

de eigen klas en de plusklassen en voltijdsvoorzieningen. 

Kwaliteit 
Uit de resultaten blijkt dat intern begeleiders het beeld hebben dat de meeste leerkrachten binnen 

het SWV wel algemene kennis omtrent (hoog)begaafdheid hebben. Specifieke kennis over 

onderwijsbehoeften en onderpresteren is volgens hen in veel geringere mate aanwezig. Uit de 

antwoorden van leerlingen en ouders van plusklassen en het voltijds hoogbegaafdenonderwijs blijkt 

een veel negatiever beeld: de algemene kennis over (hoog)begaafdheid verschilt per  leerkracht, 

maar is bij te weinig leerkrachten in voldoende mate aanwezig. Het op een goede manier aanpassen 

van het onderwijs in de klas aan de behoeften van begaafde kinderen zal derhalve niet altijd 

adequaat gebeuren.  

Versnellen gebeurt niet op veel scholen. Men lijkt hier zeer voorzichtig mee. In de meeste gevallen is 

alleen versnelling per schooljaar mogelijk. Vaak zal het in de praktijk zo zijn dat men het ene jaar 

toewerkt naar het overslaan van de volgende groep en dat de leerling bij de start van het nieuwe 

schooljaar de overstap naar de groep erna maakt.  

Verrijken vindt op de meeste scholen wel plaats. De manier waarop dit georganiseerd wordt lijkt op 

de meeste scholen in orde, in de zin dat er naast verrijkingsstof ook instructie en feedback geregeld 

is. Echter op 17% van de scholen lijkt dit onvoldoende georganiseerd te zijn.  

Uit de antwoorden van de leerlingen komt een positief beeld naar voren van de kwaliteit van de 

plusklassen en de voltijdsvoorziening. Er wordt veel afgestemd op de persoonlijke 

onderwijsbehoeften en doelen van de leerlingen. Het aspect leren leven komt in de beleving van de 

leerlingen minder aan bod dan de andere twee aspecten. Mogelijk kan op dit vlak nog winst behaald 

worden in de plusklassen en bij  Athena. 

Ook uit de antwoorden van de ouders ontstaat een positief beeld van de kwaliteit van plusklassen en 

Athena. Wel is er een groter verschil tussen de verschillende plusklassen. De ouders van Bravoo en 

Willem van Oranje zijn kritischer.  

De leerkrachten geven een positief beeld terug over de kwaliteit van de plusklassen. De leerkrachten 

van Willem van Oranje scoren iets kritischer en die van talentgroep De Stroming erg positief, maar bij 

beide groepen zijn erg weinig respondenten, waardoor er een vertekend beeld kan ontstaan.  

Tevredenheid  

Uit de vragenlijst van de leerlingen komt het beeld naar voren dat de leerlingen in de meeste 

gevallen boven de 70% scoren in de mate van tevredenheid. De plusklas van Willem van Oranje blijft 

hierin iets achter.  

De ouders geven in een open vraag aan tevreden te zijn over de diversiteit van het aanbod/ 

begeleiding bij het aangaan van uitdagingen/ het beter aansluitende onderwijs , de aandacht voor 

sociaal emotionele aspecten, de kwaliteit van de leerkrachten en het op een andere manier denken 

en (samen)werken met gelijkgestemden binnen de plusklassen en Athena.  

De tevredenheid over de oude school bij de ouders van Athena is niet goed in te schatten, aangezien 

23 ouders hier niets hebben ingevuld. De tendens die uit de antwoorden van de overige Athena-

ouders blijkt is, dat men de inspanningen van de school en de leerkracht waardeert, maar dat de 



25 
 

kennis en de mogelijkheden niet toereikend waren om passend onderwijs voor hun kind te 

realiseren.  

Uit de antwoorden van de ouders van leerlingen die deelnemen aan de plusklassen blijkt, dat ze 

tevreden zijn over het signaleren, het bieden van uitdaging voor zover de school ertoe in staat is en 

de inzet en flexibiliteit van de individuele leerkrachten. Het onderwijs buiten de plusklas is echter in 

veel gevallen nog niet passend genoeg voor de meerbegaafde leerlingen.  

Overdracht plusklas – eigen klas  

De buitenschoolse plusklassen staan meestal geheel los van de school. Er is weinig samenhang. Dit is 

in sommige gevallen opzettelijk zo georganiseerd, omdat er geheel andere vaardigheden geoefend 

worden dan in de schoolse context het geval is. Er wordt echter wel een transfer verwacht van de 

vaardigheden die geoefend zijn in de plusklas naar de eigen school.  

Het beeld van ouders en leerkrachten van de eigen groep is, dat dit zonder de koppeling school-

plusklas niet voldoende tot stand komt. De mate waarin de overdracht plaatsvindt tussen de plusklas 

naar de reguliere klas, is bij alle plusklassen beperkt in het beeld van de ouders. Leerkrachten ervaren 

in de meeste gevallen weinig overdracht en dit wordt als een groot gemis gezien. Er is een grote 

behoefte aan opdrachten uit de plusklas, communicatie over de leerling en het onderwijs in de klas.  

Aanscherping visie en verbetering onderwijs 
De leerlingen die deelnemen aan de plusklassen en voltijds hoogbegaafdenonderwijs, doen dit in de 

meeste gevallen om de uitdaging, het kunnen leren wat je wilt leren en dat je leert (samenwerken 

met) kinderen die hetzelfde denken, dat je je begrepen voelt. Bij Athena speelt daarnaast vaak mee 

dat de leerlingen zich er meer op hun plaats voelen. Bij de kinderen in de plusklas speelt het anders 

leren denken en leren omgaan met fouten een belangrijke rol. In het onderwijs in de eigen klas (of 

vorige school) kwamen deze punten onvoldoende naar voren.  

De leerlingen van Athena en de plusklassen geven aan dat zij denken dat het reguliere onderwijs zou 

verbeteren, als er meer uitdagende opdrachten geboden werden en er meer vrijheid zou zijn eigen 

doelen te stellen. Voor minstens de helft van de ondervraagde leerlingen geldt, dat zij positief zijn 

over de plusklas, maar dat er binnen het reguliere onderwijs nog aanpassingen nodig zijn.  

De meest genoemde aspecten die ouders noemen om het onderwijs in de reguliere klassen te 

verbeteren, zijn het bieden van uitdaging, zorgen voor meer begeleiding en ondersteuning, inzicht 

van leerkrachten in de leerprocessen van (hoog)begaafde leerlingen en  erkenning /begrip. De 

citaten die beschreven zijn, geven een indruk van de urgentie om op deze punten actie te 

ondernemen. Ook het feit dat meer dan de helft van de ouders waarvan het kind de plusklas 

bezoekt, zou overstappen op voltijds hoogbegaafdenonderwijs als het in de woonplaats aanwezig 

was, is een duidelijk signaal dat het reguliere onderwijs te weinig te bieden heeft.  

De belangrijkste verbetermogelijkheden die ouders zien voor het reguliere onderwijs zijn het 

vergroten van de kennis van leerkrachten met betrekking tot hoogbegaafde leerlingen, het zorgen 

voor meer samenwerking tussen de plusklas en de reguliere klas en het beschikbaar stellen van 

specialisten die de leerkracht kunnen ondersteunen. 

De verbeterpunten die leerkrachten aangeven komen hiermee overeen. Er is vanuit de leerkrachten 

behoefte aan veel meer overleg met de leerkracht van de plusklas. Niet alleen over de leerling, maar 

ook ter versterking van het onderwijs in de reguliere klas. Andere aspecten die genoemd worden zijn 

het zorgen voor meer tijd en handen om leerlingen te ondersteunen en het verruimen van de 

mogelijkheden tot deelname aan de plusklassen.   
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Conclusie 
De doelstelling van deze enquête was meer zicht te krijgen op de kennis over begaafde leerlingen, de 

begeleiding die momenteel geboden wordt en verschillen daaromtrent tussen de besturen en 

scholen met verschillende schoolomvang. Met deze informatie willen we het aanbod binnen de 

Masterclasses, het leernetwerk en de intervisiegroepen optimaliseren en we willen nagaan welke 

maatregelen er nodig zijn om de begeleiding van begaafde leerlingen binnen ons 

samenwerkingsverband (nog verder) te verbeteren. Daarnaast kan de enquête als nulmeting gebruikt 

worden, om het effect van de inspanningen in een later stadium te meten.  

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verschillen tussen de besturen wat betreft het onderwijs 

aan begaafde leerlingen niet zo groot zijn. Er zijn enkele accentverschillen omtrent versnelling en de 

mate van protocollering. Het is zinvol voor de schoolbesturen om de scholen aan te sturen hun 

beleid met betrekking tot onderwijs aan begaafde leerlingen goed vast te leggen en te 

communiceren.   

De kennis van leerkrachten over onderwijs aan begaafde leerlingen moet binnen ieder bestuur 

vergroot worden. De intern begeleiders van de scholen lijken hier een te positief beeld over te 

hebben als het beeld wordt vergeleken met dat van de betrokkenen bij de plusklassen en voltijds 

hoogbegaafdenonderwijs. Een belangrijke factor die de kennis van leerkrachten kan vergroten, is het 

verbeteren van de koppeling tussen de plusklassen en de reguliere klassen. De leerkrachten van de 

reguliere klassen ervaren het als een gemiste kans dat er niet meer communicatie plaatsvindt.  

De extra voorzieningen voor (hoog)begaafde leerlingen zijn binnen het SWV in voldoende mate 

aanwezig. Er is een voltijdsonderwijsaanbod voor leerlingen van groep 1 tot en met 3 en voor 

leerlingen van groep 4 tot en met 8 en binnen de besturen wordt middels plusklassen extra uitdaging 

verzorgd. Het accent waar de verbetering van het onderwijs aan  (hoog)begaafde leerlingen op moet 

komen te liggen de komende periode, is op de inrichting van het onderwijs in de reguliere klassen.  

Aanbevelingen 

Voor het SWV 
1. Zorgen voor scholingsmogelijkheden: 

• Masterclasses organiseren gericht op de onderwijsbehoeften en specifieke leerkenmerken 

van (hoog)begaafde kinderen en op het signaleren van onderpresteerders (wanneer is een 

leerling ongemotiveerd en wanneer is het een onderpresteerder? Hoe om te gaan met 

hiaten in de leerstof, hoe leer je de (hoog)begaafde kinderen automatiseren?). 

• Het onderwerp versnellen behandelen in een Masterclass (Voor- en nadelen, Wanneer wel/ 

niet doen? Waarmee rekening houden? Welke mogelijkheden zijn er?)  

• Binnen de leernetwerken bespreken met de talentcoördinatoren hoe de verrijking binnen de 

scholen is georganiseerd en goede aanpakken uitwisselen, bespreken hoe je leerkrachten 

kunt ondersteunen om de instructie en feedback te organiseren en hoe je kennis kunt 

overbrengen en de mindset van leerkrachten kunt beïnvloeden. 

• Intervisiemomenten met de bovenschoolse plusklasleerkrachten organiseren waarin de 

koppeling tussen hetgeen binnen de bovenschoolse plusklas geleerd wordt en de eigen 

school een gespreksonderwerp wordt en waar uitwisseling over de inhoud van de 

plusklassen plaatsvindt.  

 

2. Het (onder voorwaarden) beschikbaar stellen van middelen en ondersteuning ter verbetering 

van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in de klas.  
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Voor de besturen 

• Investeer bij scholing omtrent (hoog)begaafdheid vooral in de onderwerpen “specifieke 

leereigenschappen” en “onderpresteren”. Hier valt nog een behoorlijke slag te maken.  

• Het is zinvol te investeren in de competenties van leerkrachten bij het begeleiden van 

begaafde leerlingen. Daarbij kan worden uitgegaan van het profiel beschreven door A. Bos 

(2017)3. Specifiek voor het lesgeven aan “cognitief talentvolle leerlingen” beschrijft zij:  

 

“Specifiek is de kennis die nodig is over cognitief talentvolle leerlingen en hun 

onderwijsbehoefte. Specifiek is ook de kennis van de differentiatiemogelijkheden op cognitief 

gebied en de expertise om doelen te verleggen naar wat past bij het ontwikkelingsperspectief 

van juist dit kind. De zogenaamde ‘zone van naaste ontwikkeling’ ligt vaak veel verder dan die 

van een reguliere leerling. Het stimuleren en uitdagen van de leerling en het stimuleren van 

creativiteit zijn eigenschappen die horen bij het kunnen stellen van hoge doelen. De 

didactische kennis en het kunnen voeren van een klassenmanagement dat recht doet aan de 

verschillen in de groep zijn vooral in de reguliere klas van toepassing. In een (bovenschoolse) 

plusgroep hoeft er minder tussen uitersten gelaveerd te worden. De pedagogische 

vaardigheden om een hoge kwaliteit van interactie te kunnen bieden lijken onontbeerlijk juist 

voor de relatie met deze leerling. Gewenste (extra) eigenschappen en vaardigheden van de 

leerkracht voor cognitief talentvolle leerlingen zijn: 

o Kan en wil een sterke relatie met de leerling aangaan 

o Erkent en waardeert verschillen 

o Zie en gebruikt de zone van naaste ontwikkeling 

o Heeft hoge verwachtingen en stelt helder geformuleerde (leer)doelen 

o Kan leerlijnen, strategieen en methodes flexibel gebruiken 

o Geeft autonomie aan de leerling 

o Stimuleert kritisch denken, een onderzoekende houding en creativiteit.”  

 

• Inventariseer bij de scholen op welke manier de leerling zelf wordt betrokken bij de 

signalering van (hoog)begaafdheid. Deze informatiebron blijkt vaak niet te worden 

geraadpleegd. 

• Geef de scholen de gelegenheid de onderwijsbehoeften van gesignaleerde leerlingen breder 

in kaart te brengen dan door deze alleen te baseren op de resultaten van het 

leerlingvolgsysteem. 

• Zorg dat de scholen binnen het bestuur beschikken over vastgelegd beleid omtrent de 

signalering en begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen, waarbij aandacht is besteed aan de 

redenen/ het moment om over te gaan tot versnellen of compacten & verrijken.  

• Zorg voor een goede communicatie over de inhoud van de bovenschoolse plusgroep en voor 

mogelijkheden tot contact tussen de plusgroepleerkracht en eigen leerkracht, zodat 

aangeleerde vaardigheden ook in de eigen groep geoefend en toegepast kunnen worden.  

  

 

3 A. Bos (2017). Passend onderwijs: slim leren voor cognitief talentvolle basisschoolleerlingen met een 
persoonlijk leerplan; de leerkracht.  
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Bijlage 1: Enquête nulmeting 
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Bijlage 2: Vragenlijst over de beleving van de leerlingen van de plusgroep / 

het begaafdenonderwijs met de antwoorden.  
 

1. Aan welke plusgroep doe je mee of welke school bezoek je? 

2. In welke groep zit je? 

3. Binnen deze plusgroep leer ik: 

• Nieuwe vaardigheden (denk aan plannen, informatie opzoeken, onderzoek doen, je mening 

geven enz.); 

Athena Onderwijs 0% 

Breinrijk van Leerrijk 72% 

Plusklas van Bravoo 100% 

Plusklas Willem van Oranje 100% 

Plusklas De Hoeksteen 100% 

Plusklas Stichting Scala 95% 

• Nieuwe kennis; 

Athena Onderwijs 76% 

Breinrijk van Leerrijk 83% 

Plusklas van Bravoo 81% 

Plusklas Willem van Oranje 40% 

Plusklas De Hoeksteen 33% 

Plusklas Stichting Scala 74% 

• Nieuwe dingen over mezelf; 

Athena Onderwijs 45% 

Breinrijk van Leerrijk 56% 

Plusklas van Bravoo 38% 

Plusklas Willem van Oranje 30% 

Plusklas De Hoeksteen 67% 

Plusklas Stichting Scala 32% 

• Hoe ik kan omgaan met fouten; 

Athena Onderwijs 65% 

Breinrijk van Leerrijk 67% 

Plusklas van Bravoo 50% 

Plusklas Willem van Oranje 50% 

Plusklas De Hoeksteen 100% 

Plusklas Stichting Scala 63% 

 

  



41 
 

• Hoe ik kan omgaan met kritiek; 

Athena Onderwijs 44% 

Breinrijk van Leerrijk 56% 

Plusklas van Bravoo 50% 

Plusklas Willem van Oranje 40% 

Plusklas De Hoeksteen 33% 

Plusklas Stichting Scala 68% 

• Hoe ik kan beginnen met moeilijk werk; 

Athena Onderwijs 74% 

Breinrijk van Leerrijk 56% 

Plusklas van Bravoo 69% 

Plusklas Willem van Oranje 50% 

Plusklas De Hoeksteen 100% 

Plusklas Stichting Scala 58% 

• Wat ik wel en niet van mezelf mag verwachten; 

Athena Onderwijs 46% 

Breinrijk van Leerrijk 44% 

Plusklas van Bravoo 56% 

Plusklas Willem van Oranje 40% 

Plusklas De Hoeksteen 0% 

Plusklas Stichting Scala 32% 

• Op mijn werk reflecteren (terugkijken hoe het is gegaan en bedenken wat ik de volgende keer 

anders zou doen); 

Athena Onderwijs 69% 

Breinrijk van Leerrijk 61% 

Plusklas van Bravoo 94% 

Plusklas Willem van Oranje 80% 

Plusklas De Hoeksteen 100% 

Plusklas Stichting Scala 84% 

• Op mijn gedrag reflecteren (terugkijken wat ik heb gezegd of hoe ik heb gereageerd en wat ik 

de volgende keer anders zou doen); 

Athena Onderwijs 60% 

Breinrijk van Leerrijk 44% 

Plusklas van Bravoo 44% 

Plusklas Willem van Oranje 40% 

Plusklas De Hoeksteen 33% 

Plusklas Stichting Scala 26% 
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• Hoe ik om kan gaan met oneerlijkheid; 

Athena Onderwijs 35% 

Breinrijk van Leerrijk 22% 

Plusklas van Bravoo 25% 

Plusklas Willem van Oranje 30% 

Plusklas De Hoeksteen 67% 

Plusklas Stichting Scala 16% 

• Hoe ik flexibeler kan denken over gebeurtenissen; 

Athena Onderwijs 54% 

Breinrijk van Leerrijk 56% 

Plusklas van Bravoo 31% 

Plusklas Willem van Oranje 40% 

Plusklas De Hoeksteen 67% 

Plusklas Stichting Scala 68% 

• Hoe ik mijn gedachten kan sturen in gebeurtenissen (bijvoorbeeld kiezen voor een groei-    

mindset in plaats van een vaste mindset, helpende gedachten bedenken in plaats van niet-

helpende); 

Athena Onderwijs 55% 

Breinrijk van Leerrijk 61% 

Plusklas van Bravoo 44% 

Plusklas Willem van Oranje 80% 

Plusklas De Hoeksteen 67% 

Plusklas Stichting Scala 95% 

 

• Dat sommige taken moeten en dat er bij andere vrije keuze is; 

Athena Onderwijs 79% 

Breinrijk van Leerrijk 61% 

Plusklas van Bravoo 50% 

Plusklas Willem van Oranje 40% 

Plusklas De Hoeksteen 100% 

Plusklas Stichting Scala 26% 

• Hoe ik werk kan ordenen; 

Athena Onderwijs 68% 

Breinrijk van Leerrijk 61% 

Plusklas van Bravoo 31% 

Plusklas Willem van Oranje 50% 

Plusklas De Hoeksteen 67% 

Plusklas Stichting Scala 53% 
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• Hoe ik mijn ideeën tot een haalbaar plan kan uitwerken; 

Athena Onderwijs 68% 

Breinrijk van Leerrijk 67% 

Plusklas van Bravoo 75% 

Plusklas Willem van Oranje 70% 

Plusklas De Hoeksteen 100% 

Plusklas Stichting Scala 89% 

• Hoe het is om te werken met kinderen die denken net als ik. 

Athena Onderwijs 68% 

Breinrijk van Leerrijk 72% 

Plusklas van Bravoo 81% 

Plusklas Willem van Oranje 80% 

Plusklas De Hoeksteen 100% 

Plusklas Stichting Scala 79% 

• Hoe ik mijn ideeën kan delen met anderen; 

Athena Onderwijs 64% 

Breinrijk van Leerrijk 44% 

Plusklas van Bravoo 69% 

Plusklas Willem van Oranje 60% 

Plusklas De Hoeksteen 100% 

Plusklas Stichting Scala 74% 

 

• Hoe ik kan luisteren naar de ideeën van anderen en samen tot een plan kan komen; 

Athena Onderwijs 69% 

Breinrijk van Leerrijk 67% 

Plusklas van Bravoo 75% 

Plusklas Willem van Oranje 60% 

Plusklas De Hoeksteen 67% 

Plusklas Stichting Scala 84% 

• Hoe ik kan samenwerken 

Athena Onderwijs 68% 

Breinrijk van Leerrijk 72% 

Plusklas van Bravoo 63% 

Plusklas Willem van Oranje 60% 

Plusklas De Hoeksteen 0% 

Plusklas Stichting Scala 47% 
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4. Binnen de plusgroep krijg ik ruimte voor mijn persoonlijke leerdoelen. 

Athena Onderwijs 95% 

Breinrijk van Leerrijk 89% 

Plusklas van Bravoo 88% 

Plusklas Willem van Oranje 60% 

Plusklas De Hoeksteen 100% 

Plusklas Stichting Scala 100% 

5. In de plusgroep voel ik mij meer op mijn plaats dan in een reguliere klas. 

Athena Onderwijs 96% 

Breinrijk van Leerrijk 72% 

Plusklas van Bravoo 63% 

Plusklas Willem van Oranje 50% 

Plusklas De Hoeksteen 100% 

Plusklas Stichting Scala 58% 

6. Door de plusgroep ga ik met meer plezier naar school. 

Athena Onderwijs 87% 

Breinrijk van Leerrijk 61% 

Plusklas van Bravoo 81% 

Plusklas Willem van Oranje 40% 

Plusklas De Hoeksteen 100% 

Plusklas Stichting Scala 89% 

7. Ik heb goed contact met mijn klasgenootjes uit de plusgroep. 

Athena Onderwijs 99% 

Breinrijk van Leerrijk 94% 

Plusklas van Bravoo 100% 

Plusklas Willem van Oranje 80% 

Plusklas De Hoeksteen 67% 

Plusklas Stichting Scala 95% 

8. Ik zou graag iedere dag les krijgen in de plusgroep 

Athena Onderwijs 74% 

Breinrijk van Leerrijk 56% 

Plusklas van Bravoo 75% 

Plusklas Willem van Oranje 30% 

Plusklas De Hoeksteen 100% 

Plusklas Stichting Scala 42% 
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9. Wat is voor jou het belangrijkste van je deelname aan de plusgroep? 

Athena  

dat ik mij meer op mijn plek / fijn voel 9 

dat je leert(samenwerken met) kinderen die hetzelfde denken, dat je je begrepen voelt 
22 

Dat je kunt leren wat je wilt leren, uitdagend werk, geen verveling 33 

leren leren 7 

 
Breinrijk  

Dat je kunt leren wat je wilt leren, uitdagend werk, geen verveling 13 

dat ik er beter mee om kan gaan dat ik slimmer ben 1 

dat je dingen anders leert bekijken/ anders leert denken 3 

Voorbereiding op het VO 1 

Zelfvertrouwen opbouwen 1 

  
Plusklas De Hoeksteen  

dat je leert omgaan met hoogbegaafdheid 1 

dat ik bijvoorbeeld leer hoe ik om kan gaan met mijn fouten. 1 

Ik voel me er veilig. De juf en kinderen begrijpen mij beter. Het leren is veel leuker. Ik krijg er 
nooit straf.  1 

 
Plusklas Bravoo  

dat je leert(samenwerken met) kinderen die hetzelfde denken, dat je je begrepen voelt 6 

Dat je kunt leren wat je wilt leren, uitdagend werk, geen verveling 11 

leren leren 1 

 

Plusklas Willem van Oranje 

dat je leert(samenwerken met) kinderen die hetzelfde denken, dat je je begrepen voelt 2 

Dat je kunt leren wat je wilt leren, uitdagend werk, geen verveling 5 

Leren leren 3 

 
Plusklas Stichting Scala  

dat je leert(samenwerken met) kinderen die hetzelfde denken, dat je je begrepen voelt 4 

Dat je kunt leren wat je wilt leren, uitdagend werk, geen verveling 12 

leren leren en creatiever worden 2 

om te leren omgaan met fouten 2 
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10. Wat zou het onderwijs voor jou nog beter maken? 

Athena  

Meer vrijheid om je eigen doelen te stellen en te bereiken/ keuze van lesstof. 

13 

Niets / weet ik niet 26 

meer pauzes/ buiten zijn 4 

vaker creatieve of sportieve lessen 8 

meer activiteiten of spelletjes doen  8 

Hulp/uitleg wanneer ik het nodig heb 3 

dat het rustig is en blijft in de klas 2 

Overig  15 

 

Breinrijk  

Als het op de eigen school moeilijker wordt/ uitdagende onderwerpen behandeld worden of 
meer dagen plusgroep/ langer plusgroep  11 

meer creatieve lessen / excursies 2 

Meer vrijheid om je eigen doelen te stellen en te bereiken/ keuze van lesstof. 2 

Niets /weet ik niet 3 

 

Plusklas Bravoo  

Als het op de eigen school moeilijker wordt/ uitdagende onderwerpen behandeld worden of 
meer dagen plusgroep/ langer plusgroep  8 

Met meer kinderen in een plusklas, omdat je dan met meer verschillende kinderen kan 
samenwerken. 1 

Meer vrijheid om je eigen doelen te stellen en te bereiken/ keuze van lesstof. 1 

Niets /weet ik niet 5 

Misschien groep8 bij groep8 enz 1 

 

Plusklas Willem van Oranje  

Als het op de eigen school moeilijker wordt/ uitdagende onderwerpen behandeld worden of 
meer dagen plusgroep/ langer plusgroep  3 

Grotere (doe)projecten met meer onderzoek 1 

dat de juf met je gaat zitten en praat over jou en je leerdoel 1 

Niets /weet ik niet 4 

Dat niet iedereen er door heen gild 1 

  

Plusklas De Hoeksteen  

Als het op de eigen school moeilijker wordt/ uitdagende onderwerpen behandeld worden of 
meer dagen plusgroep/ langer plusgroep  1 

als we allemaal een chromebook  (we hebben het oudste digibord van de school). 2 

 

Plusklas Scala  

Als het op de eigen school moeilijker wordt/ uitdagende onderwerpen behandeld worden of 
meer dagen plusgroep/ langer plusgroep  7 

Meer vrijheid om je eigen doelen te stellen en te bereiken/ keuze van lesstof. 1 

Niets /weet ik niet 8 

elke dag andere lessen doen op maandag rekenen en dinsdag plusklas en op woensdag topo 1 

meer tijd voor sommige vakken om het werk beter te maken 1 

sterrenwerk  1 

vaker gesprekken tussendoor van hoe gaat het nou 1 
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Bijlage 3: Enquête ouders over de onderwijsvoorzieningen (hoog)begaafde 

leerlingen met antwoorden. 
 

1. Aan welke plusgroep doet uw kind mee of welke school wordt bezocht? 

2. Wat was voor u de belangrijkste motivatie om u w kind mee te laten doen aan deze voorziening? 

 

3. Wat heeft de plusgroep/HB-school veranderd in de onderwijsbeleving/ het gedrag van uw kind? 

 

 
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Totaal

Athena Onderwijs

Breinrijk van Leerrijk

Plusklas van Bravoo

Plusklas Willem van Oranje

Plusklas De Hoeksteen

Plusklas Stichting Scala

Talentgroep de Stroming

Hij/zij is beter in staat zelf te plannen en 
organiseren

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Totaal

Athena Onderwijs

Breinrijk van Leerrijk

Plusklas van Bravoo

Plusklas Willem van Oranje

Plusklas De Hoeksteen

Plusklas Stichting Scala

Talentgroep de Stroming

Hij/zij durft beter nieuwe of moeilijke dingen aan te 
gaan
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Totaal

Athena Onderwijs

Breinrijk van Leerrijk

Plusklas van Bravoo

Plusklas Willem van Oranje

Plusklas De Hoeksteen

Plusklas Stichting Scala

Talentgroep de Stroming

Het zelfbeeld van mijn kind is verbeterd

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Totaal

Athena Onderwijs

Breinrijk van Leerrijk

Plusklas van Bravoo

Plusklas Willem van Oranje

Plusklas De Hoeksteen

Plusklas Stichting Scala

Talentgroep de Stroming

Mijn kind kan beter omgaan met kritiek

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Totaal

Athena Onderwijs

Breinrijk van Leerrijk

Plusklas van Bravoo

Plusklas Willem van Oranje

Plusklas De Hoeksteen

Plusklas Stichting Scala

Talentgroep de Stroming

Hij/zij is flexibeler geworden in zijn/haar denken
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4. Worden zaken van de plusgroep meegenomen naar de eigen school (wordt er bijvoorbeeld verder 

gewerkt aan verrijkingstaken uit de plusgroep)? 

1. Ja 

2. Nee 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Totaal

Athena Onderwijs

Breinrijk van Leerrijk

Plusklas van Bravoo

Plusklas Willem van Oranje

Plusklas De Hoeksteen

Plusklas Stichting Scala

Talentgroep de Stroming

Hij/zij kan beter samenwerken

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Totaal

Athena Onderwijs

Breinrijk van Leerrijk

Plusklas van Bravoo

Plusklas Willem van Oranje

Plusklas De Hoeksteen

Plusklas Stichting Scala

Talentgroep de Stroming

Mijn kind gaat met meer plezier naar school
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5. Waarover bent u het meest tevreden in de plusgroep? 

  
Athena 
onderwijs 

Breinrijk 
van 
Leerrijk 

Plusklas 
van 
Bravoo 

Plusklas 
Willem van 
Oranje 

Plusklas 
De 
Hoeksteen 

Plusklas 
Stichting 
Scala 

Talentgroep 
de 
Stroming 

Totaal 

nvt 2 0 1 0 0 0 0 3 

De kwaliteit van de 
onderwijzers 15 4 3 0 1 2 0 

25 

Tijd en aandacht voor het 
sociaal-emotionele aspect 16 5 1 2 1 2 0 

27 

Diversiteit en rijkdom in 
het lesaanbod. Aandacht 
voor / begeleiding van het 
kind bij het aangaan van 
uitdagingen, onderwijs sluit 
beter aan. 17 17 3 6 2 12 2 

59 

Het op een andere manier 
samenwerken met elkaar, 
denken/discussiëren op 
gelijk niveau en gezien 
worden. 4 7 2 5 1 3 0 

22 

 

6. Wat vindt u het meest sterk aan de eigen school (of vorige school) in het onderwijs aan begaafde 

leerlingen? 

 

7. Wat mist u op de eigen school (of vorige school) in het onderwijs aan begaafde leerlingen? 

  Athena Breinrijk WvO Bravoo Scala Hoeksteen Stroming 

                

niets/nvt 5 6 3 2 4 1 1 

inzicht van leerkrachten in leerprocessen 
meerbegaafde leerlingen 8 1 1 1 1 2   

Begeleiding / ondersteuning / aandacht 9 5 2 1 6 0   

peer-contact 4 2 1 0 0 0 1 

passend aanbod/ bieden van uitdaging 12 12 2 2 6 1   

Erkenning / begrip 9 0 0 0 0 1   

Kennis over het sociaal emotionele vlak bij hb 
leerlingen 5 3   1 0 0   

kennis over onderpresterende/ dubbel 
bijzondere leerlingen (Citotoets is leidend) 3 0 1 2 1 0   

De koppeling met de leerstof van de plusklas 0 3 1 1 2 0   

Beleid / Dat er een doorlopende lijn is voor 
deze kinderen, waardoor je bij elke nieuwe 
leerkracht weer opnieuw moet beginnen.   1 2   0 0   

 

8. Zou u een overstap naar een voltijds plusgroep overwegen als die in uw woonplaats is? 

9. Wat zou het onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen binnen het SWV volgens u nog beter kunnen 

maken? 
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Bijlage 4: Enquête tevredenheid van leerkrachten over de 

onderwijsvoorzieningen (hoog)begaafde leerlingen. 
 

1. Met welke bovenschoolse onderwijsvoorzieningen aan (hoog)begaafde leerlingen ben je 

bekend? 

2. Aan welke bovenschoolse voorziening wordt momenteel door jouw leerling(en) deelgenomen? 

3. Wat waren de belangrijkste redenen om jouw leerling(en) deel te laten nemen aan deze voorziening? 

 

4. Wat is het effect van deze voorziening(en) op de leerlingen van jouw school? De leerling leert: 

• Hoe informatie op te zoeken en te verwerken; 

• Hoe hij/zij een onderzoeksvraag op kan stellen; 

• Hoe hij/zij kan omgaan met fouten; 

• Hoe om te gaan met kritiek; 

• Hoe te beginnen met moeilijk werk; 

• Een realistisch doel te stellen; 

• Op het werk reflecteren (terugkijken hoe het is gegaan en bedenken wat de volgende keer 

anders te doen); 

• Op zijn/haar gedrag reflecteren; 

• Flexibeler te denken over gebeurtenissen; 

• Hoe te denken in termen van groei-mindset en helpende gedachten; 

• Dat sommige taken moeten en dat er bij andere vrije keuze is; 

• Het ordenen van werk; 

• Ideeën tot een haalbaar plan uitwerken; 

• Hoe het is om te werken met kinderen die denken net als hij/zij; 

• Hoe ideeën te delen met anderen; 

• Beter samen te werken. 

 

5. Hoeveel tijd neemt het van jou in beslag om de leerling aan deze voorziening deel te laten nemen? 

• Geen extra tijd 

• Minder dan 20 minuten per week 

• Tussen 20 en 40 minuten per week 

• Meer dan 40 minuten per week 

6. Komt er werk van de voorziening mee naar de klas als verrijkingswerk? 

• Ja 

• Nee 

7. Zo ja, geef je hierbij instructie aan de leerling? 

• Ja 

• Nee 

8. Zo ja, evalueer je de opdrachten met de leerling of geef je ruimte om de opdracht in je groep te 

bespreken met andere leerlingen? 

• Ja 

• Nee 

9. Op welke manier onderhoudt je contact met de voorziening? 

• Niet 

• Middels een logboek 

• Via de mail 

• Via geplande gesprekken 

• Anders, namelijk….. 
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10. Wat is het effect van deze voorziening(en) op jou als leerkracht? 

• Geen effect 

• Effect op mijn klassenmanagement  

Toelichting: 

• Effect op de manier waarop ik met hoogbegaafde kinderen werk 

Toelichting: 

 

11. Wat zou het onderwijs aan HB leerlingen binnen jouw groep/op jouw school volgens jou nog beter 

kunnen maken? 

12. Wat zou het onderwijs aan HB leerlingen binnen het SWV volgens jou nog beter kunnen maken? 

 


