
BELEIDSPLAN HOOGBEGAAFDHEID  

 
Kernbepalingen  
  
Doelgroep  

Dit beleidsplan richt zich op alle leerlingen die (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn. Een leerling valt 
onder deze noemer indien hij of zij voldoet aan één of meer van de onderstaande punten:  

• Een IQ-score van 130 of hoger gemeten in een intelligentieonderzoek.  

• Een voorsprong van gemiddeld twaalf maanden op de lesstof.  

• Een vermoeden van onderpresteren (waarbij meetbare resultaten niet betrouwbaar zijn) in 
samenspraak met hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid is in dit geval gebaseerd op de 
zijnskenmerken (Tessa Kieboom): Perfectionisme (Faalangst) - Rechtvaardigheidsgevoel -

Hoog sensitiviteit - Kritische Instelling  

  
Statistisch gezien voldoet 1 op de 37 leerlingen (in het regulier basisonderwijs) aan de 
bovenstaande definitie van hoogbegaafdheid. Gezien dat omgevingsfactoren een rol spelen, 

varieert de kans in een schoolsetting van ongeveer één op de 25 tot één op 50. De Hoeksteen (290 

leerlingen) verwacht minstens 5 en maximaal 12 hoogbegaafde leerlingen.   
  
Visie hoogbegaafdheid  

“Elk kind heeft het recht zich te ontwikkelen en ontplooien, wij hebben de plicht het hierin te 

ondersteunen.”  

  
Missie hoogbegaafdheid  

De Hoeksteen streeft naar een begeleiding waarbij hoogbegaafde kinderen:  
• Worden uitgedaagd en geprikkeld om tot leren en ontwikkelen te komen.   

• Zich gehoord, geaccepteerd, veilig en begrepen voelen.   

Enerzijds, willen we dat kinderen de kans moeten krijgen om hun cognitieve talenten te benutten. 

Anderzijds richt deze missie zich op het voorkomen van onderpresteren, kinderen moeten 
uitgedaagd worden en voldoende aansluiting vinden zodat zij ook op sociaal-emotioneel gebied 

tot ontplooiing kunnen komen.   

  
Randvoorwaarden  
  
Randvoorwaarde: scholing en kennis  
Op De Hoeksteen streven wij naar een vroegtijdige herkenning en begeleiding 

van hoogbegaafdheid. Dit minimaliseert de kans op onderpresteren. Om een vroegtijdige 

herkenning en begeleiding te garanderen hebben ten minste drie teamleden van 
de Hoeksteen nascholing genoten op het gebied van hoogbegaafdheid. Hierbij zijn de 
onderstaande functies vervuld.  
  

Intern begeleider: De intern begeleider (IB’er) heeft kennis van hoogbegaafdheid en geeft aan 

welke kinderen in de kleuterklassen extra observatie (op dit gebied) vereisen. De leerkracht (evt. 
met de IB’er) voert het intakegesprek en let hierbij op kenmerken van 
hoogbegaafdheid. De IB’er gaat samen met ouders in gesprek en bespreekt de vervolgstappen 

wanneer een kind vermoedelijk hoogbegaafd is.   
  



Plusklasbegeleider: De plusklasbegeleider heeft kennis van hoogbegaafdheid en bezit over de 

benodigde vaardigheden om hoogbegaafde leerlingen te begeleiden. Hierbij let de 
plusklasbegeleider nadrukkelijk op het leren leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en 
de motivatie van de hoogbegaafde kinderen. De plusklasbegeleider observeert in andere groepen, 

voert gesprekken met de kinderen (en ouders) en biedt, indien nodig, één-op-één begeleiding. 

Naast het lesgeven in de plusklassen, heeft de plusklasbegeleider ten minste één uur per week 
extra tijd voor observaties, gesprekken en één-op-één begeleiding.  
  

Groepsleerkracht groep 1/2: Het streven is om er binnen drie jaar voor te zorgen dat de 
groepsleerkrachten van groep 1/2 zijn geschoold op het gebied van hoogbegaafdheid. Dit stelt de 

Hoeksteen in staat om hoogbegaafdheid in een vroeg stadium te herkennen zodat de kans op 
onderpresteren wordt geminimaliseerd.   
  

Naast de scholing van de bovengenoemde functies heeft elke leerkracht en begeleider op de 

Hoeksteen deelgenomen aan een studiedag hoogbegaafdheid en weten ze dat:  

• Zij in aanraking komen met hoogbegaafde leerlingen.  
• Hoogbegaafde leerlingen te herkennen zijn op basis van signaleringskenmerken.  
• Hoogbegaafde leerlingen kunnen onderpresteren en daardoor niet opvallen.  
• Hoogbegaafde leerlingen een andere belevings- en gevoelswereld hebben.   

• Versnellen de meest effectieve interventie is voor hoogbegaafde leerlingen.  
• Zij de leerstof van de hoogbegaafde leerlingen moeten compacten.  

• Zij leerlingen voldoende tijd en begeleiding moeten geven voor het verrijkingsmateriaal.  
• Zij hoogbegaafden bij voorkeur naast andere meer- of hoogbegaafde kinderen plaatsen. 

• Er een nauwe samenwerking tussen plusklas en reguliere klas nodig is.  
• Gedrags- en leerproblemen ook kunnen voorkomen bij hoogbegaafden.  

 
Randvoorwaarde: materialen  
Ter bevordering van de signalering en begeleiding heeft de Hoeksteen de volgende materialen:  

• Vragenlijst intakegesprek   

Om een goed beeld van elke leerling op onze school te krijgen, wordt aan de ouders gevraagd 
een vragenlijst in te vullen tijdens het intakegesprek. Deze vragenlijst is niet enkel gericht op 

hoogbegaafde kinderen, maar geeft een algemeen beeld van de ontwikkeling en 

eventuele aanwezige leer- en gedragsbijzonderheden bij het kind.  
• Signaleringslijsten/protocollen hoogbegaafdheid   
Kleuters: Naast de vragenlijst tijdens het intake gesprek, gebruikt de IB’er de 

signaleringslijsten 'zicht op ontwikkelingsvoorsprong’. Dit bevat: een registratie van de 
ontwikkeling van de peuter, de ‘Zijnsluik’ kenmerken vragenlijst en de menstekening. Ook is er 

een samenvatting en conclusiedeel in het instrument.   
Groep 3 t/m 8: Leerkrachten gebruiken de signaleringslijst die samengesteld is door de 
werkgroep. De resultaten worden besproken met de IB ér. Indien nodig worden er afspraken 

gemaakt m.b.t compacten en verrijken binnen de reguliere groep. Mocht deze interventie niet 

voldoende zijn, dan wordt er met de plusklasbegeleider overlegd over eventuele plaatsing in 

de plusklas.  
• Verrijkingsmaterialen  
Ter ondersteuning van de begeleiding van hoogbegaafde kinderen heeft de Hoeksteen 

verrijkingswerk op het gebied van Taal en Rekenen en Projecten. Ook zijn er methoden 
aanwezig om een andere taal te leren (Spaans en Chinees). Daarnaast zijn er in iedere groep 
materialen aanwezig om in te zetten voor de meer- en hoogbegaafde kinderen. Hiernaast 
maakt de Hoeksteen gebruik van diverse losse materialen voor de begeleiding van de sociaal-
emotionele ontwikkeling en de motivatie.   



• Budgetten en tijd  

Om de begeleiding van hoogbegaafden optimaal te laten verlopen is er budget nodig voor de 
bekostiging van een plusklasbegeleider die 12 werkuren per week aanwezig is. Deze tijd wordt 
onder andere gebruikt voor het geven van lessen in de plusklassen. De tijd die over is, kan worden 

ingezet voor individuele begeleiding voor leerlingen en ondersteuning van de leerkrachten. Deze 

tijd is nodig in de huidige situatie. Als het signaleren, compacten en verrijken in orde is, zijn de 
plusklassen kleiner en hebben we voldoende aan twee plusklassen. Het streven is om dit binnen 
twee jaar te hebben gerealiseerd. De plusklasbegeleider zou dan voldoende hebben aan 8 uur per 

week. De IB'er heeft per groep, per week, 3 uur begeleidingstijd. Binnen deze tijd is er ook ruimte 
om ondersteuning te bieden aan de leerkracht m.b.t. hoogbegaafde leerlingen.  

  
Randvoorwaarde: werkgroep  
De Hoeksteen heeft een werkgroep hoogbegaafdheid die iedere zes weken bijeenkomt om de 

vorderingen en obstakels te bespreken. De werkgroep maakt beslissingen omtrent het beleidsplan 

hoogbegaafdheid en stuurt waar nodig bij. Hierbij wordt gelet op onderpresterende kinderen, 

benodigde materialen en de verspreiding van de werkdruk. Een belangrijke taak van de werkgroep 
hoogbegaafdheid is om teamleden op de hoogte te houden van eventuele aanpassingen in het 
beleid. 
 

Signalering hoogbegaafden  
  
Om hoogbegaafde kinderen vroegtijdig te signaleren doorloopt de Hoeksteen drie tot vier fases 

tijdens het signaleringsproces. Door deze fases structureel te doorlopen verhoogt de Hoeksteen de 
kans aanzienlijk om hoogbegaafde kinderen vroegtijdig te signaleren.   
  

Fase 1: het intakegesprek  

De IB’er let tijdens het intakegesprek op kenmerken van hoogbegaafdheid die de ouders te kennen 

geven. Ouders vullen een lijst in waarin wordt gelet op ontwikkelingskenmerken van 
hoogbegaafde kinderen. Indien tijdens het gesprek blijkt dat er mogelijk sprake is van 

hoogbegaafdheid, bespreekt de IB’er dit direct met de ouders. Hierbij is het belangrijk hen in te 
lichten over de komende signaleringsfases en de daaropvolgende begeleiding vanuit school. 

Indien er tijdens het intakegesprek al een bevestiging van hoogbegaafdheid is, bijvoorbeeld door 
een intelligentietest, worden de ouders ingelicht over het begeleidingsprotocol op school.   
  

Fase 2: observatieperiode  
De groepsleerkracht wordt ingelicht door de IB’er en let gedurende vier weken op het gedrag van 

een vermoedelijk hoogbegaafd kind. De leerkracht gebruikt hiervoor als handvat een 

signaleringsprotocol (Zicht op ontwikkelingsvoorsprong) en vult dit aan met didactische 
technieken om te onderzoeken of er sprake is van hoogbegaafdheid. Het is belangrijk dat de 

groepsleerkracht gedurende deze maand met regelmaat het gedrag in de groep en tijdens het 
buitenspelen observeert.  Ook is er in deze periode ten minste één gesprek met de ouders over het 

gedrag thuis.  

  

Op basis van de opgedane kennis tijdens de eerste observatieperiode gaat de groepsleerkracht in 
gesprek met de IB’er en bespreken zij of er kenmerken van hoogbegaafdheid verder naar boven 

zijn gekomen. Indien dit het geval is, begint de fase van het doortoetsen. Indien dit niet het geval is, 

wordt de observatiefase (tot tweemaal toe) twee weken verlengt. Als na de tweede maand nog 
geen blijk is van kenmerken van hoogbegaafdheid, of indien er twijfel, onenigheid of een 
vermoeden van onderpresteren is, wordt ouders geadviseerd een intelligentietest af te laten 

nemen. Mocht dit niet haalbaar en mogelijk zijn, dan gaan we op school doortoetsen. Na deze weg 



te hebben bewandeld, kunnen we de conclusie trekken of een kind wel of waarschijnlijk niet 

hoogbegaafd is.   
  
  



Fase 3: doortoetsen  

De groepsleerkracht start uiterlijk na een maand met doortoetsen. Hierbij biedt de leerkracht de 
leerling stof van zes maanden verder in het schooljaar aan. Voor het doortoetsen worden bij 
voorkeur de methodegebonden toetsen gebruikt, of werkjes uit een hoger leerjaar. Het kind wordt 

in stappen van drie maanden doorgetoetst en er wordt net zo lang doorgetoetst tot het kind de 

stof echt niet meer aankan (of gemiddeld D-scores haalt). Het doortoetsen gebeurt per vak apart 
en er wordt per vak gedocumenteerd wat de resultaten zijn.   
  

Doortoetsen gebeurt wekelijks en duurt maximaal een maand. Aan het einde van het doortoetsen 
besluit de school, in samenspraak met ouders, dan wel dat het genoeg zekerheid heeft over het 

niveau van het kind, dan wel dat een intelligentietest alsnog vereist is.   
  
Fase 4: het intelligentieonderzoek  

Als er na de fase van het doortoetsen twijfel over het kind is, een vermoeden van onderpresteren of 

onenigheid tussen ouders en school, wordt geadviseerd een intelligentietest af te laten nemen. 

Gebruikelijk is dat ouders de kosten van een intelligentietest betalen. Wel kan de IB’er hierin 
meedenken of er mogelijkheden voor financiering zijn binnen het samenwerkingsverband of het 
sociaal team(de vraag staat nog uit richting het SWV en wordt toegevoegd als we weten wat de 
huidige stand van zaken is). De intelligentietest wordt uiterlijk drie maanden nadat het kind op 

school is begonnen, afgenomen. De test die wordt afgenomen is bij voorkeur de WPPSI, WISC-V of 
RAKIT-II. De psycholoog die deze test afneemt, moet voldoende kennis hebben van 

hoogbegaafdheid. Hiervoor kan gezocht worden binnen het ECHA-netwerk of het Kwaliteitsregister 
Hoogbegaafdheid.  

  

Signalering onderpresteerders  
  
Het signaleren van onderpresteren  

Indien er het vermoeden bestaat dat een kind aan het onderpresteren is en daardoor niet naar 
voren komt uit het doortoetsen, worden er stappen gezet om de signalering te 

bevorderen.  Onderpresteren wordt meestal ontdekt als een ouder of plusklasbegeleider een ander 

beeld heeft van een kind dan de groepsleerkracht. De Hoeksteen werkt met signaleringslijsten om 

onderpresteerders te herkennen. Deze zijn te vinden in Sharepoint, in de map van de werkgroep 
meer- en hoogbegaafden (deze zijn afkomstig uit het SiDi PO) . Tevens is ons streven dat er binnen 

drie jaar ten minste drie leerkrachten vaardig zijn op dit gebied. Bij het signaleren van 

onderpresteren gaat de Hoeksteen uit van het onderpresteermodel. Dit model beschrijft dat 

onderpresteren doorgaans drie fases doorloopt.  
  
De denkluie onderpresteerder: Denkluie onderpresteerders halen vaak nog goede resultaten 

maar hebben een gebrekkige werkhouding. Zij werken vooral snel en slordig en beschrijven het 

verrijkingswerk vaak als saai. Vaak speelt het opleven tegen verwachtingen van een hoge 
intelligentie een grote rol.  
  

De faalangstige onderpresteerder: Faalangstige onderpresteerders hebben vaak een gespannen 

lichaamshouding. Deze kinderen vragen veel bevestiging of worden onzichtbaar door zich aan te 
passen aan de groepsnorm. Vaak is er een grote discrepantie tussen gedrag thuis en op school.  

  
De gedemotiveerde onderpresteerder: Gedemotiveerde onderpresteerders hebben vaak een 
hekel aan school. Zij weigeren zich in te spannen en halen onvoldoende resultaten. Deze kinderen 

hebben weinig tot geen vrienden en neigen naar depressiviteit.  
  



Hoe eerder onderpresteren wordt herkend, hoe eenvoudiger men het onderpresteren kan keren. 

Om onderpresteren tijdig te herkennen doorloopt de Hoeksteen drie fases tijdens de signalering.  
  
Fase 1: observatie  

De Hoeksteen realiseert dat onderpresteren herkennen lastig kan zijn. Indien ouders aangeven dat 

hun kind mogelijk aan het onderpresteren is, wordt er direct gehandeld. Een zorgvraag vanuit 
ouders is genoeg reden om het gesprek aan te gaan. Naast de controle vanuit ouders kennen de 
groepsleerkrachten op de Hoeksteen de signalen van onderpresteren en observeert de 

plusklasbegeleider tweemaal per jaar als vorm van controle op de signalering.   
  

Fase 2: gesprek met ouders  
Bij het vermoeden van onderpresteren wordt er een gesprek met ouders gevoerd over het gedrag 
thuis. Hierbij wordt voornamelijk gelet op een discrepantie tussen het gedrag van het kind op 

school en thuis. Kinderen die op school heel braaf zijn maar thuis gefrustreerd, kinderen die thuis 

complexere tekeningen maken dan op school, dit zijn signalen waar de Hoeksteen op let.   

  
Fase 3: intelligentieonderzoek  
Indien op basis van de oudergesprekken een vermoeden van onderpresteren naar voren komt, is 
het wenselijk dat het kind zo snel mogelijk doorgestuurd wordt naar een psycholoog voor een 

intelligentietest (RAKIT-II). (In geval van onderpresteren kunnen dergelijke onderzoeken ook 
worden vergoed vanuit bv. Zorgverzekeringen/gemeente.) Bij voorkeur wordt gekozen voor een 

hoog aangeschreven instituut zoals het CBO, mogelijk met bijbehorend psychologisch onderzoek. 
Is een intelligentietest niet mogelijk, dan wordt het kind ten minste twee jaar in de 

stof doorgetoetst, ongeacht resultaten.  
Zodra een leerling als hoogbegaafde onderpresteerder is gediagnosticeerd, start het 

begeleidingstraject. Het kind wordt hierbij behandeld als een hoogbegaafd kind, dat houdt in dat 
de onderwijsinterventies (versnellen, verrijken en verbinden) nog steeds worden getroffen. 
Hiernaast krijgt het kind extra begeleiding van een deskundige in school om het onderpresteren te 

keren.   

   

Begeleiding hoogbegaafden  
  
De Hoeksteen volgt bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen het interventiemodel: de drie 
V’s. De begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op de Hoeksteen bestaat uit drie 

interventies: versnellen, verrijken  en verbinden. Alle hoogbegaafde kinderen mogen alle drie de 
interventies op de Hoeksteen genieten, tenzij een ander advies is gegeven op basis van 

(psychologisch) onderzoek.  
  

Versnellen  
Een groep overslaan  
Hoogbegaafde kinderen op de Hoeksteen kunnen, ter bevordering van de ontwikkeling, een klas 

overslaan. Bij voorkeur doen hoogbegaafde leerlingen die versnellen de twee kleuterklassen in één 

jaar. Ook als het kind pas in een hoger leerjaar wordt herkend, wordt het alsnog versneld wanneer 

dit wenselijk is. Hierbij heeft het de voorkeur om zo snel mogelijk te versnellen nadat in kaart is 
gebracht dat de versnelling wenselijk is (bijvoorbeeld via de versnellingswenselijkheidslijst; www. 
Talentstimuleren.nl).   
  

Gedurende de eerste maand na de versnelling zijn er twee gesprekken met het kind over de 
versnelling en mag het kind (indien gewenst) een dagdeel per week terug naar de oude groep. 

Indien er hiaten zijn, worden deze behandeld in de plusklas,  waar het kind een dagdeel per week 



naartoe gaat. Of tijdens de individuele begeleiding Uiterlijk een maand na de versnelling begint het 

kind met verrijking en verdieping op eenzelfde wijze als de andere hoogbegaafden.   
  
Wanneer versnellen  

• In de kleuterklassen, groep 1/2 in een jaar doen.  

• Op latere leeftijd zo snel mogelijk versnellen.  
• Versnellen bij voorkeur voor de kerstvakantie.  
• Versnellen voor groep 5 zorgt voor een versnelde lichamelijke ontwikkeling, dit is wenselijk 

in verband met de sociale adaptiviteit.   
  

Compacten  

Hoogbegaafden hebben vanwege een andere ontwikkeling van het brein minder herhaling 
nodig. De leerkrachten op de Hoeksteen maken de lesstof compact om zodoende tijd vrij te maken 
voor het verrijkingswerk. Voor het compacten gelden de volgende regels:  

• 50-75% van de reguliere stof wordt geschrapt.  

• 75-100% van de herhalingsstof wordt geschrapt.  

• Er wordt gestreefd om twee uur per dag vrij te maken voor het verrijkingswerk (minimaal 
één uur).   

  
Verrijken  
Op de Hoeksteen werken alle hoogbegaafde kinderen vanaf groep 3 met verrijkingswerk. Dit 

verrijkingswerk wordt geboden in de huidige reken- en taal methoden. Daarnaast is er 

verrijkingswerk aanwezig in de school, wat op maat kan worden ingezet. Het thematisch werken, 

wat op de Hoeksteen in ontwikkeling is, sluit meer aan bij de manier van leren en denken van 
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Tijdens het thematisch werken wordt er gewerkt vanuit de 
zone van de naaste ontwikkeling. Vanuit vragen gaan de leerlingen onderzoekend werken en leren. 

De hogere orde denkvaardigheden zullen hier worden ingezet. Deze sluiten aan bij de behoeften 
van deze doelgroep. In het verrijkingswerk is zowel een vorm van verbreding als verdieping 

opgenomen. Hoogbegaafde kinderen besteden ongeveer twee uur per dag aan het 

verrijkingsmateriaal. Op de Hoeksteen gelden de onderstaande afspraken met betrekking tot het 
verrijkingswerk.   

• Hoogbegaafde kinderen maken eerst het verrijkingswerk, daarna het reguliere werk.  

• Hoogbegaafde kinderen werken zelfstandig aan het verrijkingswerk, in de klas hangen 
posters met daarop alle praktische afspraken vermeld (zoals waar bewaar je het werk).  

• Hoogbegaafde kinderen volgen planningen die zij maken in de plusklas. Indien het werk 

niet af is, zijn hier consequenties aan verbonden.  
• Hoogbegaafde kinderen krijgen in de plusklas een extra vak aangeboden waarvoor zij 

(plaatsvervangend) huiswerk mee krijgen.   
• Verrijkingswerk wordt beoordeeld met een cijfer. Niet enkel het resultaat, maar juist het 

proces; werkhouding en de mate van sociaal-emotionele groei, krijgt een beoordeling.  
  
Verbinden  

Hoogbegaafde kinderen moeten, om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen, in contact 
worden gebracht met ontwikkelingsgelijken. Om dit te realiseren treft de Hoeksteen de 

onderstaande maatregelen.  
  
Peereiland  
Hoogbegaafde kinderen worden in de klas naast andere meer- of hoogbegaafde kinderen 

geplaatst. De Hoeksteen vormt zogeheten peereilanden waar twee meer- of hoogbegaafde 
kinderen bij twee kinderen met een gemiddelde intelligentie in een groep zitten. Zodoende kan het 



kind zich zowel spiegelen aan een ontwikkelingsgelijke als dat het leert om te gaan met kinderen 

met een andere intelligentie.   
  
  



Plusklas  

Alle hoogbegaafde kinderen gaan op de Hoeksteen vanaf groep drie een dagdeel per 
week (minimaal 90 minuten, wenselijk is 120 minuten) naar de plusklas. In de plusklas wordt met 
behulp van de materialen gewerkt aan het leren leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het 

op peil houden van de motivatie middels projectmatig werken.   

  
Doel van de plusklas  
De plusklas heeft als doel om onderpresteren te voorkomen en te genezen. Doordat de 

kinderen één keer per week samenkomen met ontwikkelingsgelijken om te werken aan specifieke 
uitdagingen voor hoogbegaafden, wordt zowel de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling 

gestimuleerd.   
  
Aanmeldingscriteria plusklas  

Een leerling wordt toegelaten tot de plusklas indien de hoogbegaafdheid is vastgesteld door het 

doortoetsen, of middels een erkende intelligentietest. Wanneer er een sterk vermoeden is van 

hoogbegaafdheid in combinatie met onderpresteren wordt de leerling (ongeacht resultaten) ook 
toegelaten in de plusklas. Dit gaat altijd in overleg met de IB-er. Mochten er na de plaatsing van 
kinderen, die aan de bovenstaande harde criteria voldoen, nog plaatsen over zijn, dan vult men de 
groep aan met meerbegaafden die een sterke onderwijsbehoefte tonen. Hiervoor kan men 

eventueel een proefperiode van een maand benutten. In principe worden kinderen niet geschrapt 
en nemen zij zes jaar deel aan de plusklas.  

  
Lesprogramma  

In de plusklas wordt er gestructureerd gewerkt. Hierbij zijn er een vast aantal onderdelen:  
• Sociaal-emotionele ontwikkeling  

• Leren leren  
• Projectmatig werken   
• Het evaluatiegesprek  

  

Werkwijze  
Er worden wekelijks verwachtingen aan de kinderen gesteld, zij volgen een planning (die gemaakt 

wordt in de plusklas) en er volgen consequenties als het werk niet af is. Deelname aan de plusklas 

is verplicht en zodoende zijn de opdrachten en het huiswerk uit de plusklas ook verplicht.  
  
Meetbaarheid  

Elke week wordt er een kort verslag geschreven van de vorderingen (en opmerkelijkheden) van 
leerlingen in de plusklas. Terugkerende en meetbare aspecten zoals psychosomatische 

klachten, toetsresultaten en emotioneel welbevinden vormen meetpunten voor het wekelijkse 
verslag. De wekelijkse documentatie vormt de basis voor de oudergesprekken en 
rapportbesprekingen.    

 

  



 Onderpresteerders  
  

Begeleiding voor onderpresteerders  
De Hoeksteen onderscheidt drie typen onderpresteerders en levert voor ieder type een oplopende 
vorm van begeleiding. Naast de specifieke speerpunten per type onderpresteerder worden de 
eerdergenoemde interventies (versnellen, verrijken en verbinden) ook bij alle onderpresteerders 

ingezet (indien noodzakelijk met therapeutische ondersteuning).  
  
Begeleiding voor de denkluie onderpresteerder  
De begeleiding voor een denkluie onderpresteerder omvat een training in het leren leren. Deze 
training bestaat uit:   

• Het aanleren van een juiste mindset.  
• Het overbruggen van automatiseringsproblemen.  
• Het aanleren van de juiste leerstrategieën.  
• Het leren plannen, organiseren en structureren.   

  
De bovenstaande speerpunten hebben als doel om een verkeerde werkhouding en leerstrategie 
tegen te gaan. Het is de verantwoordelijkheid van de plusklasbegeleider om de benodigde stappen 

te zetten om het kind verder te helpen. Indien vereist, schakelt de plusklasbegeleider een coach of 

een-op-een begeleiding in.   

  

Begeleiding voor de faalangstige onderpresteerder  
De begeleiding voor een faalangstige onderpresteerder bestaat grotendeels uit het ondersteunen 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze begeleiding bestaat uit:   

• Het trainen van de emotionele vaardigheden.  
• Het trainen van de emotieregulatie.  

• Het langzaam opbouwen van succeservaringen.   
  

Faalangstige leerlingen moeten eerst het vertrouwen in zichzelf terugwinnen. Het zelfbeeld wordt 

omhoog gebracht door gesprekken en actieve aanmoediging. De plusklasbegeleider werkt hier 
zowel in de plusklas aan, als dat het kind wekelijks één-op-één begeleiding krijgt. De 
plusklasbegeleider heeft een uur extra tijd voor deze leerlingen. Mocht de tijd al in gebruik zijn, dan 
wordt er gekeken of uitbreiding mogelijk is, of er wordt n ander deskundig persoon ingeschakeld 

voor deze begeleiding.  
  
Begeleiding voor de gedemotiveerde onderpresteerder  
De begeleiding voor gedemotiveerde onderpresteerders wordt grotendeels uitbesteed. Een 

externe deskundige stelt een handelingsplan op, centraal in dit plan staan meestal:  

• Therapeutische ondersteuning.  
• Eén-op-één gesprekken en begeleiding binnen de school.  
• De motivatie van het kind verhogen door vrijheid en ruimte te bieden om te werken aan de 
eigen interesses binnen de school.  

  
De Hoeksteen adviseert bij gedemotiveerde onderpresteerders om zo snel mogelijk externe 
begeleiding in te schakelen. De school gaat samen met ouders en therapeut kijken naar geschikte 

interventies die het kind er weer bovenop helpen. De plusklasbegeleider kan hierbij als één-op-één 

begeleider fungeren, maar dit wordt altijd in overleg met de therapeut bepaald.   
(Bijna alle SWV’s in de regio Zuid-Holland zijn momenteel begaafdheidspecialisten aan het 
opleiden die dergelijke ondersteuning kunnen bieden. Therapie/begeleiding kan tegenwoordig 
met enige regelmaat ook binnen het SWV. Mocht dit niet volstaan, dan zoekt men een 



therapeut/begeleider binnen het ECHA-netwerk of Kwaliteitsregister hoogbegaafdheid. Vaak is het 

zo dat ouders dit zelf bekostigen.)  
  
Begeleiding voor dubbel bijzondere leerlingen  

De Hoeksteen volgt in het geval van de dubbel bijzondere leerling het advies van de psycholoog 

of therapeut  die het kind heeft onderzocht op. De Hoeksteen behandelt de dubbel bijzondere 
leerlingen primair als hoogbegaafd en treft (in principe) nog steeds de interventies versnellen, 
verrijken en verbinden. Afhankelijk van de situatie wordt dit aangevuld met remedial teaching.  
 

Evaluatie   
  

Evaluatie vindt plaats op het gebied van signalering en begeleiding. Ter evaluatie van de 
signalering worden er observatiesessies gehouden door de plusklasbegeleider. De 

plusklasbegeleider bekijkt hoe de leerlingen zich in de klas gedragen en of er genoeg ruimte en tijd 
beschikbaar wordt gemaakt voor de verrijkingsstof. Ook bekijkt de plusklasbegeleider of er 

kinderen in de klas zitten die mogelijk onderpresteren of nog niet herkend zijn. Aan het einde van 
de observatiesessie schrijft de plusklasbegeleider een verslag dat wordt besproken met de 

groepsleerkracht. Observaties vinden bij voorkeur in het eerste kwartaal (september tot 
november) van het schooljaar plaats.   
  
Gedurende de signaleringsperiode en het doortoetsen wordt er wekelijks gedocumenteerd hoe het 

kind scoort en of er nog opvallende gedragingen naar boven zijn gekomen. Deze documentatie 

wordt gedeeld met de ouders van het kind.   

   
De begeleiding van de hoogbegaafden wordt geëvalueerd door de plusklasbegeleider die eens in 
het jaar een één-op-één gesprek voert met alle kinderen (en ouders van de kinderen) uit de 

plusklas. In deze gesprekken krijgen kinderen (onder andere) tijd en ruimte om hun mening over 
de begeleiding te uiten. De plusklasbegeleider reflecteert op deze gesprekken en schrijft een 

verslag voor de IB'er, groepsleerkracht en ouders van het kind.   
  

Meetbaarheid  
Het effect van de begeleiding voor hoogbegaafden wordt gemeten op basis van:  

• Toetsresultaten en Cito-scores.   
• Psychosomatische klachten en schoolverzuim.  

• Meetmomenten aan de hand van vragen op het gebied van emotioneel welbevinden.  
• Sociale intensiteit.  

• Indruk van de groepsleerkracht, ouders en plusklasbegeleider van het kind.  
  

De werkgroep hoogbegaafdheid heeft met regelmaat (eens in de zes weken) vergadering over 

de visie op hoogbegaafdheid, de huidige aanpak en mogelijke verbeterpunten. Hierbij worden de 

wensen van de leerlingen, de ouders en de medezeggenschapsraad in acht genomen.   

  
Financiering en werkdruk  

Op de Hoeksteen heeft de plusklasbegeleider een taakomvang van acht werkuren per week. Naast 
deze begeleiding spendeert de IB'er gemiddeld één uur per week aan hoogbegaafdheid. Dit 
resulteert in negen werkuren per week die worden gereserveerd voor de begeleiding van 

hoogbegaafden. Naast de werkuren moeten ook de materialen worden bekostigd. Dit gebeurt in 
overleg met de directie. In de vergaderingen krijgen de leden uit de werkgroep hoogbegaafdheid 
de mogelijkheid om aan te geven of er voldoende tijd, ruimte en middelen beschikbaar zijn voor de 

begeleiding van hoogbegaafde kinderen op school.  


