
 

 
‘Samen lerend onderweg zijn’  
 
 
Een kenmerk van leren is dat je iets nog niet kunt. Laat je alleen zien wat je kunt, dan ben je een 
kunstje aan het bewijzen. Dat geldt voor begaafde leerlingen én voor leraren. Door terug te gaan 
naar de kern van het onderwijs kun je veel van elkaar leren. En dat draagt voor alle lerenden bij 
aan een doorgaande ontwikkeling en de zo noodzakelijke vloeiende doorstroom bij overgangen.  
 

“Bij de overgang van primair naar voorgezet onderwijs 
blijkt dat begaafde leerlingen - meer dan reguliere 
leerlingen - tegen aspecten aanlopen die voor hen een 
blokkade kunnen vormen. Het blijkt dan dat zij in het 
po niet veel geleerd, maar juist veel gepresteerd 
hebben. Ze draaiden vooral productie, of ze hebben 
hun motivatie voor het schoolse leren al vroeg 
verloren”, meent Desirée Houkema.  
 
 

 
Leervaardigheden missen 
“De vaardigheden om tot leren te komen, zijn bij hen nooit aangesproken. Vaak wordt in het 
basisonderwijs gedacht: die begaafde leerling komt er wel. En daarbij gaat de focus vooral uit naar 
die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Eenmaal in het vo merken begaafde leerlingen 
dat ze ergens wél inspanning voor moeten leveren. En juist dan missen ze de benodigde 
leervaardigheden en -strategieën. Als het dan niet meer zo vanzelf gaat, beginnen ze aan zichzelf te 
twijfelen, met als gevolg dat ze kunnen blokkeren.”  
 
Terug naar de kern  
Desirée werkt bij het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) en heeft een passie voor 
begaafdheid, creativiteit en talentontwikkeling. Volgens haar is het belangrijk om de kern van het 
onderwijs voor ogen te houden: “Leerlingen moeten zelfbewuste jongeren worden, die weten wat 
hun talenten en kwaliteiten zijn. De school moet hen aanspreken om zich naar eigen vermogen te 
ontwikkelen en om zelf richting te kunnen geven aan hun eigen leerproces. We denken vaak voor de 
leerling, maar die kan het zelf heel goed aangeven. Nu kijken we vooral of de leerling het goede 
antwoord geeft. Een derde van de onderwijstijd moet eigenlijk bestaan uit uitwissseling en reflectie 
van het geleerde.”  
 

 
De overgang van po naar vo moet een ‘vloeiende verbinding’ zijn 
 
  



 

Alvast vo proeven  
De overgang van po naar vo moet, zeker voor begaafde leerlingen, een ‘vloeiende verbinding’ zijn, 
meent Desirée. Doordat betrokkenen uit het po en vo concreet met elkaar samenwerken en elkaars 
werelden leren begrijpen. “Een mooi initiatief hiervoor is de 8+-klas. De leerling zit nog in groep 8, 
maar staat al met één been in het vo. Een dagdeel per week loopt hij mee op het vo om in een 
setting met ‘peers’ (gelijkgestemden) vaardigheden te leren die ook in het voortgezet onderwijs 
nodig zijn. Leerlingen van basisscholen uit de regio kunnen aan deze 8+-klas deelnemen. Zo leren zij, 
samen met gespecialiseerde begeleiders en vakdocenten, hoe uitdagend leren kan zijn. Ze leren 
bovendien dat ze bepaalde leerstof ook elders, buiten school, kunnen vinden. En dus niet alleen wat 
hen wordt aangereikt. Ook dat hoort bij eigenaarschap, en ook dat motiveert hen.”  
 

Door aan de begaafde leerling te vragen wat hij nodig heeft, leer je als school 
zelf ook 

 
Samenwerken essentieel 
Samenwerking tussen po en vo is dus onontbeerlijk. “Tijdens de workshops op het congres gaf een 
deelnemer een mooi voorbeeld: een vertrouwenspersoon uit het po loopt een half jaar mee in het 
vo. En andersom komt een coach of mentor uit het vo meelopen in groep 8. Met zulke gedeelde 
leerervaringen kunnen zowel po als vo zichzelf verrijken. Belangrijkste van dit hele proces is dat je 
samen aan het leren bent. Je hoeft het niet te weten, je kunt het samen onderzoeken. En dat geldt 
voor leerling, ouders én school. De begaafde leerling houdt je op die manier een spiegel voor. Door 
met hem in gesprek te gaan, te vragen wat hij nodig heeft, leer je als school zelf ook. En die 
leerervaringen helpen je om knelpunten in de toekomst te voorkomen.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wederzijds leerproces 
“In het echte leven is het ook niet zo dat er mensen voor je klaarstaan die allemaal op hetzelfde 
moment hetzelfde nodig hebben. Maar dat gebeurt nu wel in het onderwijs: op basis van eenzelfde 
leeftijd maken we groepen en krijgt ieder kind op hetzelfde moment dezelfde les. Maar dat is niet 
waar ieder kind op dat moment aan toe is.  
  

‘Geef eigenaarschap aan een leerling’ 
 
Desirée over het verhaal van Emma Stoks: “Het mooie hiervan was dat zij die vaardigheden 
benadrukte die in het leven relevant zijn. Maar ook dat de school je daar niet per definitie op 
voorbereidt. Daardoor pakte zij zelf de regie om eigenaar te worden van haar eigen leerproces. 
Daarvoor hebt je verschillende learning communities nodig. De diversiteit van deze omgevingen 
werkt enorm verrijkend om jezelf dingen aan te leren en om te ontdekken wat je nodig hebt. Zo 
heb je mensen nodig van wie je kunt leren: experts in een vakgebied. Daarnaast mensen die je 
stimuleren en steunen. En tot slot mensen die met jou samen kunnen leren, je peers. Dat alles 
hoeft niet leeftijdgebonden te zijn. Zo zou het in het onderwijs ook moeten. Een kind leert dan te 
organiseren welk type mensen hij ter ondersteuning nodig heeft.”  

 



 

Door eigenaarschap aan een leerling te geven, leer je hem enerzijds beter kennen en ontdek je 
anderzijds dat je hem als leraar daarin ook beter kan faciliteren. Met dat wederzijdse leerproces ben 
je beiden aan het leren. Je sturende rol verandert in een begeleidende rol.”  
 
 
Meer informatie 
 
Desiree Houkema 
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