
Bijlage 2: Protocol meer- en hoogbegaafdheid 

 
Vooraf 
Zo’n 2,5 tot 3 procent van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs is (hoog)begaafd. Je 
kunt zeggen dat er in elke groep van de basisschool één hoogbegaafde leerling zit. Feit is dat 
onderwijs meestal nog afgestemd is op de kinderen die rond het gemiddelde presteren.  
Over het algemeen is er op scholen extra aandacht voor leerlingen die aan de onderkant dreigen uit 
te vallen. Toch hebben ook de leerlingen aan de ‘bovenkant’ deze aandacht nodig. Het blijkt dat 
hoogbegaafdheid niet altijd gelukkig maakt. De meerbegaafde kinderen vallen vaak ‘buiten de boot’ 
in de klas, vervelen zich op school, gaan onderpresteren of zoeken op een andere manier hun 
erkenning. Voor ouders is het een zorg en voor leerkrachten is het een extra taak om de leerling 
voldoende uitdaging te blijven bieden binnen het huidige onderwijs. 
 
Visie 
Op de Bernadette Maria School hanteren we drie pijlers: Persoonlijke aandacht, Kunst & Cultuur en 
Samen  groeien als missie voor onze school. Binnen deze drie pijlers geven wij ons onderwijs vorm en 
willen we dat kinderen zich veilig voelen en optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
Samen met ouders willen wij de aandacht richten op het herkennen, signaleren en ontwikkelen van 
kinderen met een cognitief talent. In dit protocol gaat het om het stimuleren en 
begeleiden van de (leer) ontwikkeling van (hoog)begaafde kinderen. Wij willen aansluiten bij de 
pedagogische en didactische behoeften van deze kinderen om ontwikkeling van hun talent mogelijk 
te maken. Het gaat hier om cognitief talent, maar wij willen de sociaal emotionele kant van de 
leerling niet uit het oog verliezen. 
Bij kinderen van groep 1-2 zullen wij spreken van een ontwikkelingsvoorsprong. Daarmee 
voorkomen wij dat kinderen te vroegtijdig gelabeld worden en de verwachting niet waar kunnen 
maken. 
 
Doel 
Er zijn vier doelen te onderscheiden bij onderwijs aan (hoog)begaafden:  

- gelukkige leerling  
- productieve leerling  
- behalen van de kerndoelen  
- behalen van ‘plus’ doelen  

 
Gelukkige leerling 
Een leerling voelt zich goed, veilig en geborgen. Een leerling die zich prettig voelt kan zich optimaal 
ontwikkelen. 
 
Productieve leerling 
Een leerling die op de verschillende gebieden op school productief is. Dit dus niet alleen binnen zijn 
eigen interesse gebieden. Een leerling heeft een zelfstandige werkhouding van waaruit deze 
problemen en uitdagingen oppakt.  
 
Kerndoelen 
De doelen die binnen ons land gesteld zijn waar leerlingen aan moeten voldoen worden behaald. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld taal, rekenen, spelling, wereldoriëntatie et cetera.  
 
Plusdoelen 
Alle vormen van verrijkingsmateriaal. Een leerling werkt aan leerstof binnen zijn interessegebied 
waarbij specifieke vaardigheden worden ontwikkeld.  



 
Als eerste willen we de leerlingen de gelegenheid geven te 'leren leren'. Normaal gesproken gaat 
alles hen gemakkelijk af. Daardoor ontwikkelen deze leerlingen geen effectieve leerstrategie. We 
zetten zulke momenten 'in scène', zodat ze gedwongen worden na te denken over deelstappen in 
het willen bereiken van een hoger doel. 
 
Een tweede vaardigheidsdoel is het samenwerken bevorderen. Hoogbegaafden werken graag alleen. 
Dat is vrij logisch te verklaren. Ze denken veel sneller en moeten zich voor een partner eerder 
inhouden dan dat ze er profijt van hebben. We willen ze echter laten ervaren dat samenwerken meer 
te bieden heeft dan taken verdelen. 'Eén en één is meer dan twee...'  
 
Het derde doel is het bieden van een mogelijkheid gelijkgestemden te ontmoeten. We willen hen de 
ervaring bieden om te laten merken dat ze niet alleen staan met hun mogelijkheden én 
moeilijkheden. 
 
De genoemde doelen kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden. Welk materiaal we 
ook gebruiken, het is slechts ‘middel tot’ en niet een ‘doel op zich’. 
Met technische opdrachten leren ze bijvoorbeeld samenwerken, een planning maken, taken 
verdelen etc. Tevens kan er aandacht besteed worden aan het omzetten van een zelf bedacht 
ontwerp in een bouwtekening. 
Daarnaast zijn er ook activiteiten te organiseren die zich richten op informatieverwerking. Kennis 
vermeerderen en het ook leren overbrengen naar een ander; dit zijn twee verschillende uitdagingen. 
Beide krijgen aandacht op diverse manieren: informatieverzameling via internet en bibliotheek, 
informatieoverdracht via spel, (PowerPoint)presentatie, muurkrant, staafdiagrammen, etc. 
 
Deze activiteiten kunnen plaatsvinden binnen de eigen groep of naargelang het aantal leerlingen in 
een zogenaamde ‘plusgroep’. 
 
Stap 1 Signalering 
 
De leerkracht vangt signalen op die overeenkomen met de kenmerken van begaafdheid. 
Zie signaleringslijst. 
De leerkracht ontdekt dat het kind een ontwikkelvoorsprong heeft op cognitief niveau. 
 
Groep 1-2 
a. Tijdens het intakegesprek wordt de ouders vragen gesteld omtrent de ontwikkeling van hun 
kind. Er wordt door de ouders een zelfportret van de leerling meegenomen die dient als 
uitgangspunt. 
b. De leerkracht houdt nauw contact met de ouders, mede omdat de kinderen in de klas 
gebracht worden door de ouders. In september/oktober zijn er oudergesprekken en komt dit 
expliciet ter sprake. 
c. Na 6 maanden is het eerste peilpunt vanuit KIJK!. 
d. De leerkracht noteert observaties van het kind. Men kijkt met name naar het totale kind. Hoe 
past het kind zich aan en hoe gaat het kind om met de aangeboden lesstof? 
e. Eén keer per jaar wordt eind groep 1 Taal voor kleuters afgenomen. Voor groep 2 zijn dit de 
midden- en eindtoetsen van Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters. 
f.  3 à 4 keer per jaar maakt het kind een menstekening. Dit gebeurt op een tekenvel gekoppeld aan 
de maandelijkse tekenopdracht. De tekening wordt geanalyseerd n.a.v. de checklist van Goodenough 
en opgeborgen in de leerlingmap. (Zie bijlage 1)  
 g. Bij vermoedens van een ontwikkelingsvoorsprong worden alle gegevens verzameld. 
 
 



Groep 3-8 
a. De leerkracht bespreekt de vermoedens met de IB’er. Dit initiatief kan ook van de ouders 
komen.  
b. De leerkracht verzamelt de gegevens van het Cito-LVS en de methodegebonden toetsen. 
c. De leerkracht verzamelt alle observaties. 
d. De leerkracht gaat in gesprek met de ouders en geeft daarin de mogelijkheid van doortoetsen 
op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordenschat aan. 
e. De leerkracht gaat in overleg met de IB’er de leerling doortoetsen. Hiervoor worden de toetsen 
van het Cito-LVS gebruikt. Er wordt in overleg met de IB’er doorgetoetst totdat de leerling een 
C scoort. 
 
Stap 2 
a. De leerkracht bespreekt de uitkomsten met de IB’er. 
b. Een diagnostische toets van een externe instantie kan ook tot de mogelijkheden behoren als 
er volgens de IB’er en leerkracht aanleiding voor is. 
c. Het kind wordt besproken in het School Ondersteuningsteam. 
 
Stap 3 
a. De leerkracht (en eventueel de IB’er) gaat met de ouders in gesprek. 
Herkennen de ouders hun kind in de bevindingen van de leerkracht en/of IB’er? 
b. Indien nodig wordt een uitgebreide signaleringslijst afgenomen. 
c. De leerkracht en IB’er leggen de mogelijkheden voor aan de ouders en bespreken dit met 
hen; 

 De leerling gaat versnellen. Dit vindt zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan van het kind  
plaats.  

 De leerling gaat werken met een eigen programma. 
 
Stap 4 Een plan maken 
1. De leerkracht en de IB’er stellen samen een plan op voor de leerling. Dit wordt opgenomen 
in het groepshandelingsplan. Indien noodzakelijk, maakt de leerkracht een individueel 
handelingsplan. Hierin staan 

 de doelen omschreven die men met het kind wil bereiken 

 de momenten waarop het kind aan verrijkingsstof werkt 

 de inhoud van de leerstof  

 de evaluatie. 
Naar aanleiding van de evaluatie kan het handelingsplan weer worden bijgesteld. 
 
2. De begeleiding kan bestaan uit de volgende mogelijkheden; 

 Compacten en verrijken 
De begaafde leerlingen krijgen in compacte vorm de ‘normale leerstof’ aangeboden waardoor 
tijd vrijkomt voor verrijkingsactiviteiten. Methodes geven in de handleiding hierbij suggesties voor de 
leerkracht. 
 
Uitgangspunten van compacten zijn: 
o Leerlingen doen mee met de instructie van nieuwe stof 
o Leerlingen hebben minder behoefte aan oefenstof 
o Leerlingen hebben behoefte aan grote denkstappen 
o Leerlingen hebben behoefte aan opdrachten met een uitdagend karakter. 
o Leerlingen moeten betrokken blijven bij het groepsproces. 
o Leerkrachten moeten zicht blijven houden op het leerproces van de leerling. 
De verrijkingsstof kan door meerdere leerlingen verwerkt worden, zodat ook sociale 



vaardigheden getraind worden en dit maakt samenwerkende leer- en werkvormen mogelijk. 
Leerlingen krijgen hiermee een cognitieve uitdaging: hun school- en leermotivatie worden 
gehandhaafd en onderpresteren kan worden geminimaliseerd. Daarnaast zal de leerkracht, 
eventueel i.s.m. de IB’er verrijkingsstof aanbieden voor andere vakgebieden. 
 

 Plusgroep 
Er is een mogelijkheid tot het samenstellen van een plusgroep. Zij krijgen uitdagender leerstof 
aangeboden gedurende een periode van zes weken.  
Kinderen kunnen individuele opdrachten krijgen, maar ook opdrachten om samenwerken te 
bevorderen. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat in aanmerking komt en de leeftijd van de 
kinderen. 
Suzanne van Loenen-Borsboom is Moderator van een digitale leeromgeving (Plannex) waar 
opdrachten aan gekoppeld kunnen zijn. Zij selecteert met behulp van de betreffende leerling(en) de 
opdracht(en) en houdt het overzicht in samenwerking met de groepsleerkracht. 
 

 Versnellen 
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen zoveel mogelijk uitdaging binnen de eigen 
jaargroep. Wanneer op sociaal-emotioneel vlak de leerling geen aansluiting meer vindt bij 
leeftijdsgenoten, bieden we de mogelijkheid om in een eerdere ontwikkelingsfase van het kind, door 
te stromen naar groep 3. Doorstromen kan alleen aan het begin van het schooljaar. 
 
Wanneer er in groep 3 t/m 8 op één of meerdere vakgebieden versneld wordt, is het belangrijk om 
door te gaan met het aanbieden van lesmateriaal. Het gevolg hiervan kan zijn, dat 
een leerling op dit vakgebied het niveau van de volgende jaargroep(en) bereikt (en 
volgt). Eventueel kan de leerling het desbetreffende vak ook fysiek in deze jaargroep 
volgen. Belangrijk blijft, dat dit in het belang van het kind is (het moet niet verwarrend 
voor het kind worden: waar hoor ik bij?). Wanneer je meerdere leergebieden versnelt, 
wordt het waarschijnlijker dat de leerling naar de volgende groep door gaat. 
 
Ook wanneer een (hoog)begaafde leerling een groep heeft overgeslagen, blijft van 
belang dat er lesstof wordt aangeboden, die aansluit op het ontwikkelingsniveau van 
deze leerling. Wij blijven continu het welzijn van de kinderen volgen. 
 
Dit alles gebeurt in overleg met ouders, leerkrachten en directie.  
 
Stap 5 
De leerkracht vraagt schriftelijk toestemming aan de ouders waar dit nodig is. 
 
Stap 6 
De leerkracht houdt op gebruikelijke wijze de begeleiding van het kind bij. 
De leerkracht evalueert de vorderingen van de leerling en stelt zo nodig het handelingsplan bij. 
 
Stap 7 
De leerkracht rapporteert op de afgesproken wijze naar de ouders de opbrengsten. In de 
evaluatiegesprekken met de ouders kunnen de volgende zaken besproken worden: 

 Evaluatie van het algemene plan van aanpak 

 Werk en leerprestaties 

 Prestatiemotivatie 

 Sociaal functioneren 

 Zelfbeeld 

 Faalangst/perfectionisme 



 Onderpresteren 

 Thuissituatie 

 Knelpunten/ positieve punten. 
De leerkracht bespreekt de bevindingen met de IB’er en het handelingsplan wordt indien nodig 
bijgesteld. 
 
Eigenaar 
De verantwoordelijkheid en het initiatief liggen gezamenlijk bij de groepsleerkracht, de intern 
begeleider, de ouders en eventueel externe deskundigen. 
Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de directie. 
 
Communicatie 
Leerkracht-leerling 
De leerkracht spreekt met de leerling de lesstof, werktijden en de werkindeling af. 
Van de leerling wordt verwacht dat het zich aan deze afspraken houdt en zijn/haar taken zo goed 
mogelijk uitvoert. 
Van de leerkracht wordt verwacht dat deze interesse toont naar de vorderingen van het kind binnen 
het ‘pluswerk’. 
 
Leerkracht-ouder 
Van de leerkracht wordt verwacht dat deze de gemaakte afspraken met de ouders doorspreekt en de 
vorderingen aan de ouders terugkoppelt. 
Van de ouders verwachten we interesse naar het werk en de vorderingen van het kind. Ook als het 
kind thuis signalen afgeeft dat het wel/niet goed gaat, verwachten we dat de ouders dit aan de 
leerkracht terugkoppelen. 
 
Leerkracht-directie 
De leerkracht houdt de vorderingen van de leerlingen bij en koppelt dit terug aan de coördinator 
(Suzanne van Loenen-Borsboom). Mocht deze afwezig zijn dan naar de directie. Directie krijgt van de 
coördinator na elke afgesloten periode (of opdracht zo mogelijk) een terugkoppeling. 
De leerling wordt besproken in het zorgoverleg. 
 
Evaluatiemomenten 
Na elke opdracht wordt er tussen leerkracht - coördinator- leerling geëvalueerd.  
Wat ging goed? Wat kan beter? Moeten er zaken bijgesteld worden? 
Het resultaat wordt vervolgens naar ouders gecommuniceerd. 
Aan het eind van het schooljaar wordt geëvalueerd of het beleid werkt of bijgesteld dient te worden. 
  



Bijlage 1 

De proef van GOODENOUGH  (Goodenough-Harris 1963) 

De menstekening 
 
De test van Goodenough is oorspronkelijk opgezet om de mentale mogelijkheden van een kind (3 tot 
13 jaar) op een snelle en eenvoudige manier na te gaan.  
De test geeft echter ook tegelijk een beoordeling van het ruimtelijk zelfbeeld van een kind.  
 
Aan de kleuter wordt gevraagd om een persoon (volwassene of kind) te tekenen. De mate van 
detaillering wordt beoordeeld door voor ieder beschreven detail één punt toe te kennen.  
Het totaal van de punten wordt vergeleken met een leeftijdsschaal.  
 
Vanwege mogelijk aanpassingsgedrag is het van belang om de jongste kleuters de tekening niet te 
laten maken aan een tafelgroep met jongste kleuters. Wanneer deze kleuters een koppoteling 
tekenen, is de kans aanwezig, dat de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong zich aanpast en ook 
een koppoter gaat tekenen. 
 
Het is van belang om de opdracht te geven ‘teken een mens’ en niet ‘teken jezelf’. 
Sommige kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben namelijk een perfectionistische 
instelling en realiseren zich op voorhand dat het poppetje dat ze kunnen tekenen niet zal lijken op 
hun spiegelbeeld. De opdracht ‘teken een mens’ biedt vrijheid: de kenmerken van een mens zijn 
twee armen, twee benen, een lijf en een hoofd. 
 
Score  Onderdeel 
 

 1. Hoofd. 

 2. Beide benen of één ‘en profil’. 

 3. Beide armen. De vingers alleen zijn niet voldoende, behalve wanneer er tussen deze  
 en het lichaam een ruimte is vrijgelaten. 

 4. Romp, hetzij als een enkele lijn of in 2 dimensies. 

 5. Lengte van de romp groter van afmeting dan de breedte. 

 6. Schouders duidelijk aangegeven. 

 7. Armen en benen aan een willekeurig punt van de romp of aan de hals bevestigd. 

 8. Armen en benen op de juiste hoogte van de romp bevestigd. 

 9. Hals. 

 10. De omtrek van de hals vormt een voortzetting van die van hoofd, romp of beide  
 samen. 

 11. Een of beide ogen. 

 12. Neus. 

 13. Mond. 

 14. Neus en mond door twee lijntjes aangegeven. 

 15. Neusgaten. 

 16. Haren. 

 17. Haren beter weergegeven dan door een verbreding van het hoofd  
              of een golvende  beweging. 

 18. Aanduiding van kleren (knopen of hoed). 

 19. Twee ondoorzichtige kledingstukken (hoed, broek of jas bijvoorbeeld). 

 20. Volledige ondoorzichtige kleding (mouwen, broekrand). 

 21. Vier duidelijk te onderscheiden kledingstukken (hoed, broek, schoenen, vest, das). 



 22. Vak- of uniformkleding zonder fouten. 

 23. Vingers aan beide handen of aan de enig zichtbare hand. 

 24. Het juiste aantal vingers aan beide handen of aan de zichtbare hand. 

 25. De verhouding lengte: breedte van de vingers is juist. De vingers wijken niet uiteen. 

 26. De duim is van de overige vingers te onderscheiden door stand en lengte. 

 27. Handen van vingers en arm te onderscheiden. 

 28. Eén of meer gewrichten van de armen is aangegeven. 

 29. Eén of meer gewrichten van de benen aangegeven. 

 30. Afmeting van het hoofd niet groter dan de helft en niet kleiner  
              dan een tiende van de romp. 

 31. Lengte van de armen niet tot aan knieën reikend. 

 32. Lengte van de benen niet kleiner dan die van de romp en niet groter  
              dan tweemaal de lengte van de romp. 

 33. De lengte van de voeten is groter dan de hoogte. 

 34. Zij bedraagt minder dan een derde van de lengte van het been  
              en meer dan een tiende van de totale lengte van het been. 

 35. Beide benen en armen hebben twee dimensies. 

 36. Hiel. 

 37. Uitdrukking van de motorische coördinatie in de lijnen van de omtrek  
               (het harmonisch samenwerken van de verschillende lichaamsdelen bij het  
               weergeven van een bepaalde beweging). 

 38. Idem in die van de gewrichten. 

 39. Idem in die van de omtrek van het hoofd. 

 40. Idem in die van de omtrek van de romp. 

 41. Idem in die van de omtrek van benen en armen. 

 42. Idem in de symmetrie van het gelaat. 

 43. Oren. 

 44. Juiste stand en afmeting van de oren. 

 45. Details van de ogen. Wenkbrauwen, oogharen of beide. 

 46. Pupillen aangegeven. 

 47. Afmeting van de ogen. Lengte groter dan de hoogte. 

 48. De blikrichting van het oog komt in de plaatsing van de pupil in het ‘en profil’  
               weergegeven gelaat of in de vorm van het oog (cirkelsector) tot uitdrukking. 

 49. Kin en voorhoofd duidelijk aangegeven. 

 50. Kin duidelijk van de onderlip gescheiden. 

 51. Hoofd, romp en voeten en profiel. Eén fout wordt door de vingers gezien. 

 52. Foutloos profiel. 

 Totaal aantal punten 

 
De leeftijdsschaal 
 
In de bovenste rij vind je de leeftijd, in de onderste rij de ‘normaal te behalen’ punten.  
Houd er rekening mee dat kleine afwijkingen mogelijk zijn. 
 

3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar   9 jaar   10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 

2  6  10  14  18  22  26  30  34  38  42  

 
 



 
 


