Passend onderwijs en (hoog)begaafde
leerlingen

Excellent en Hoogbegaafd

Wat gebeurt er al
in mijn school?

Excellent:
20% (in potentie) best
presterende leerlingen
Topgroep 5%

Hoogbegaafd
Marijke Schekkerman
Specialist in Gifted Education
Debegaafdenwijzer@upcmail.nl
www.debegaafdenwijzer.nl

Schema: Surplus, expertisecentrum begaafdheid van OnderwijsAdvies

Passend onderwijs sinds 2014

Selectie stap 1 op Citoscore:

http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/KROGW003_01.pdf
SAZ Handreiking Datamuur, Werken met groepsplannen
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Doorstroom excellente leerlingen
in PO

Schooladviezen aan cognitief excellente leerlingen (Bron: De doorstroming van
excellente leerlingen door het Primair Onderwijs, 2012)

Kenmerken 20 % best
presterende leerlingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoger op IQ
Meer zelfvertrouwen
Vaker goed gedrag
Betere werkhouding
Minder aandacht voor discipline nodig
Jonger
Populairder
Uit beter sociaal milieu
Hoger opleidingsniveau ouders
Hoger op welbevinden
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Theorieën hoogbegaafdheid
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Signaleren bij jonge leerlingen

Profielen van Bets en Neihart

Daag ze uit: voorkom onderpresteren

Zelfsturend
autonoom

prestaties

?

goed

Dubbel bijzonder

Aanpassing

Geen
interventie
Aangepast
succesvol

Mismatch met school
en andere
leerlingen?

Ontwikkelings-voorsprong

Rebellie

Inadequate
interventie

Onderpresteren

Uitdagend
creatief

Onderduikend

Risicoleerling

(drop-out)

(drop-out)

teveel aangepast

onaangepast
sociale ontwikkeling

Bron: www.talentstimuleren.nl

Bron: CBO

Streven naar:
De zelfsturend autonome leerling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invloed

op gedrag bij HB:

Goede sociale vaardigheden
Werkt onafhankelijk, zonder bevestiging
Stelt zichzelf SMART doelen
Zoekt uitdaging
Sterk zelfsturend
Werkt enthousiast voor passies/is bevlogen
Goede zelfregulering
Komt op voor eigen overtuigingen
Veerkrachtig /flexibel
Kennisproducent/ontwikkelaar
Beschikt over zelfinzicht en zelfacceptatie
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Dabrowski:
overexcitabilities

Csikszentmihalyi

nieuwsgierig
gevoelig

intens
snel

Dweck:
FIXED vs growth

perfectionistisch

specifieke,
diepgaande interesses

scherpe waarneming

flow

gedrevenheid

(hoog)begaafdheid

opvallend
gevoel voor
humor
veel ideeën
rijke fantasie

creërend
(denk)vermogen

rijk en levendig
voorstellingsvermogen

productief

origineel

meerdere invalshoeken

flexibel

 continu proces
van afstemmen!

enthousiast voor passies

Leerling

eigengereid
zelfsturend

autonoom

Vrienden
reflecterend

School

Luc
Stevens

zoekend naar betekenis

initiatiefrijk

Ken Robinson

kritisch

problemen herkennen

probleem  oplossing

gefocust

procesgericht

zelf ontdekkend

plezier in creëren

[Renzulli & Mönks]

Gezin

veel energie

intrinsiek gemotiveerd

leergierig

Stimulerende (leer)omgeving

zet door

actief

kennishonger

ontwikkelingspotentieel

mindset

omgaan met
ambiguïteit

veel willend
veeleisend

brede interesse

eigen-wijsheid

meerdere oplossingen

ondernemend

nonconformistisch
sterk rechtvaardigheidsgevoel

Passend Onderwijs
Dekkend onderwijs- en ondersteuningscontinuüm, dus…
… óók voor (hoog)begaafden
Uitdaging binnen samenwerkingsverbanden:
Voorzien in alle ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen
op “de” 3 ondersteuningsniveaus binnen Passend onderwijs.
1.

Basisondersteuning
Passend aanbod voor begaafden in elke klas, …

2.

Lichte ondersteuning
Specifieke voorzieningen voor begaafden binnen
school/samenwerkingsverband, …

3.

Zware ondersteuning
Extra ondersteuning voor leerlingen die 'dubbel
bijzonder' zijn, …

Bron: Desiree Houkema en Nora Steenbergen
www.talentstimuleren.nl
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Bron: Desiree Houkema en Nora Steenbergen
www.talentstimuleren.nl

Ondersteuningspiramide
Toenemende complexiteit van
uitdagingen en belemmeringen
Toenemende intensiteit van
begeleiden en mate van specialisatie
voor passende ondersteuning

3
2
1

Bron: Desiree Houkema en Nora Steenbergen
www.talentstimuleren.nl
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Begeleiding/
Ondersteuning

Ondersteuningscontinuüm

Populatie

Aangepast materiaal

3
2
1

Toenemende complexiteit van
uitdagingen en belemmeringen
Toenemende intensiteit van
begeleiden en mate van specialisatie
voor passende ondersteuning

1
2
3
Bron: Desiree Houkema en Nora Steenbergen
www.talentstimuleren.nl

Beleid/protocol in de school

Niveau onderwijsaanbod in de school

Betreft

Onderwijsaanpassing

Plaats

1 Weinig aanbod
2 Beperkt compacten en
verrijken

Materiaal

1.

Algemene
randvoorwaarden

visie, draagvlak, deskundigheid alle teamleden,
beschikbaarheid specifieke expertise, facilitering

2.

Signalering en het
vaststellen van
(onderwijs)behoeft
en

vereiste deskundigheid, analyse van beschikbare
subjectieve en objectieve gegevens afkomstig van diverse
informatiebronnen, gericht op het vaststellen van
onderwijsbehoeften, borging doorgaande lijn

3.

Aanpassingen in
onderwijsaanbod
en begeleiding

inzet ict, versnellen, compacten, verrijking binnen de eigen
groep, verrijking buiten de eigen groep (verijkingsklas)

4.

Evaluatie

evaluatie op leerlingniveau en op schoolniveau

5.

Het opstellen van
een beleidsstuk

informatie in schoolgids, diverse aandachtspunten voor de
inhoud van het zorg-/beleidsplan

Soms wat extra werk
In de klas

Incidenteel materiaal

3 Verder gaande compacten In de klas
en verrijken

Structureel materiaal
en open opdrachten

4 Deelname plusklas in
school of bovenschools

Buiten de
klas

Projecten en open
opdrachten

5 Plaatsing in fulltime
hoogbegaafden klas

In speciale
klassen

Basis aanbod
kerndoelen + eigen
curriculum
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http://talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/po-beleid/checklist-begaafdenwijzer-po
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Gemiddeld per school
8
12
16
groepen groepen groepen
30
240
360
480

Onderwijsaanbod
Groepsgrootte
Compacten en
verrijken
Plusklas
Individueel
arrangement

Basisonderwijsondersteuning in de school

1 groep

20%

6

48

72

96

5%

1,5

12

18

24

1%

0,3

2,4

3,6

4,8

•Wat doen scholen al?
•Waar is er behoefte aan?
•Welke school biedt plusklassen aan?
•Is er full-time HB onderwijs ?
•MDO aanvraag bij UNITA?

Aantal onderwijsarrangementen bij een
gemiddelde doelgroep

HB aanbod regio
Primair Onderwijs fulltime Hb onderwijs:
• Blaricum: OBB Blaricum,
• Almere: NEO klassen,
• Amsterdam: AMOS Uniq,
• Elan-primair in oprichting: Autisme + HB
Voortgezet onderwijs fulltime HB onderwijs :
• Huizen: Huizermaat Talentlijn, fulltime HB onderwijs
• Hilversum/Bussum: Elan college, HAVO VWO voor autisme
• Amstelveen: ACE, Amstelveen college
• Heemstede: Via Hageveld
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Tips:
www.talentstimuleren.nl
• Online workshop:http://talentstimuleren.nl/nieuws/1231-onderzoek-online-workshopverrijkend-onderwijs

• Talentnetwerk Gooi binnen werkgroep NH-F, op
Talentstimuleren:http://talentstimuleren.nl/werkgroep/24-talentnetwerk-noord-hollandflevopolder

• SLO mini conferentie: Begaafd en passend Onderwijs op
2 juni op de Huizermaat, meld je aan!!

6

