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EEN VLOEIENDE VERBINDING

• Inleiding

• Waarom (ook) aandacht m.b.t. de doorgaande ontwikkeling 

van leerlingen met kenmerken van begaafdheid 

in de overgang van po naar vo (in alle onderwijstypen!)?

• Praktijkvoorbeelden samenwerking PO-VO voor begaafde leerlingen

• Uitwisseling

• Delen van ervaringen en inzichten

• Inventariseren van kansen en belemmeringen in de aansluiting PO-VO

• Inzicht in mogelijkheden en behoeften m.b.t. follow-up en rol SWV
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WAT ZIE/ERVAAR JE IN DE PRAKTIJK?

• Signaleer je problemen bij de overgang van po naar vo?

Hoe uit zich dit?

• Aan welke behoeften van leerlingen wordt nog niet voldaan?

• Is dit probleem specifiek voor (een deel van de) leerlingen met 
kenmerken van begaafdheid?

Aan welke oplossingsrichtingen denk je?
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EEN DOORGAANDE ONTWIKKELING…

… betekent onder andere aansluiten op 

leertempo en ontwikkelingsniveau van leerlingen…

• Onderwijsaanpassingen (compacten, verrijken, versnellen) 
gaan (vaak) uit van aanbod (afgestemd op “gemiddelde”)

“Begaafde leerlingen leren zo’n 2-5x sneller dan gemiddeld…”

Hoe kun je aansluiten op

ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften?
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https://www.bol.com/nl/f/de-mythe-van-het-gemiddelde/9200000051724764/


VERSNELLEN: WAT WETEN WE WEL/NIET?
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Bekijk de volledige lezing 
via: YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-bmdUdmKNJs
https://www.youtube.com/watch?v=1e1DtEvbT-Y


Kritische 
levensgebeurtenissen?

(of levensfasen)



De eerste schooldag (/-weken)



Big Fish – Little Pond Effect (BFLPE)



BIG FISH LITTLE POND EFFECT
(MARSH & PARKER, 1984; GLADWELL, 2013)

• Robuuste bevinding (Westerse cultuur-/context overstijgend): leerlingen met 

vergelijkbare capaciteiten hebben een lagere academisch zelfconcept in 

scholen/klassen waar de gemiddelde capaciteiten hoog zijn en hoger wanneer deze 

lager zijn.

• Hoger academisch zelfconcept in groepen met relatief lagere capaciteiten (social 

referencing), bv. begaafde leerlingen in reguliere klas

• Lager academisch zelfconcept in groepen met hogere capaciteiten, bv. begaafde 

leerlingen met andere begaafde leerlingen als referentiegroep

• Individueel: hoog academisch zelfconcept is voorspeller voor academisch succes

• Volgens experts: lager academisch zelfconcept = realistisch(er), dus positief …



Begaafd in Ontwikkeling jun-22

“Evidence of success becomes 
attributed to luck, not ability.”



PRAKTIJKVOORBEELDEN PO-VO

Initiatieven t.b.v. een doorgaande ontwikkeling voor begaafde leerlingen van PO naar VO: 

Masterclasses, 8+, tussenjaar/verlengde onderbouw, aangepaste onderbouw, etc.
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RICHTVRAGEN BIJ PRAKTIJKVOORBEELDEN

• Relateren aan eigen context en aan eigen rol
• Welke meerwaarde heeft dit voor leerlingen? In welke behoeften voorziet dit?

• Welke leerlingen zie je dit doen?

• Wat doen jullie al wat hetzelfde is of hiermee vergelijkbaar?

• Welke mogelijkheden zie je hiervoor in je eigen school/scholen binnen jouw swv?

• Hoe kun je dit anders invulling geven om tegemoet te komen aan deze 
behoeften?

• Hoe kun je draagvlak creëren?

• Hoe verhoudt dit zich tot andere onderwijs-/ schoolontwikkelingen?

• Wat betekent dit voor alle/andere leerlingen?

2022NTCN – NATIONALTALENTCENTRE.NL



PRAKTIJKVOORBEELDEN PO-VO

• Masterclasses

• Voor begaafde leerlingen (PO gr. 7-8)
van > 40 basisscholen in de regio

• Door begaafde bovenbouw- en oud-
leerlingen VO

• VO leerlingen verzorgen blokken van 3 
weken (3x 100 minuten) over onderwerpen 
naar eigen keuze

https://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/videos/99-masterclasses-slimme-leerlingen-osg-west-friesland
https://www.osgwestfriesland.nl/weareosg/onderwijsvisie/masterclasses/


PRAKTIJKVOORBEELDEN PO-VO
• Regionale samenwerking (alle PO-VO scholen in Noordoostpolder)

• 8plus: wekelijkse verrijkingsklas op het VO voor groep 8

• Vakdocenten VO, gespecialiseerde (ECHA) begeleiders

• Beleid: PO (t/m gr. 7 plusklassen), VO follow-up (klas 1-6)

• Leerlingen blijven ingeschreven op het PO

https://youtu.be/RAdnjJJCukk
https://zuyderzeelyceum.vario-onderwijsgroep.nl/nieuwe-leerlingen/achtplusklas/
https://emelwerda.nl/plusonderwijs/
https://www.youtube.com/watch?v=uEE9ypBRhzM
https://www.youtube.com/watch?v=FW3Kk9FMI38


PRAKTIJKVOORBEELDEN PO-VO

• Intermezzo

• Tussenjaar op VO
(verlengde onderbouw)

• Aangepast 
programma
(geen VO vakken)

• Leerlingen zijn 
ingeschreven 
op het VO

https://www.hondsrugcollege.nl/opleidingen/intermezzo
https://www.youtube.com/watch?v=B2QwbP6iFgs
http://www.stedelijkgymnijmegen.nl/intermezzo-een-tussenjaar/
https://www.leraar24.nl/tussen-jaar-tussen-po-en-vo-de-intermezzo-klas/
https://www.youtube.com/watch?v=B2QwbP6iFgs


PRAKTIJKVOORBEELDEN PO-VO

• Gymnasium Plus

• Versnelde/jonge leerlingen 
(in leeftijd, of gedrag)

• Aangepaste VO onderbouw

• Gemiddeld 3 jaar 

• Geen jaarovergangen (klas1-3)

• Gepersonaliseerd leren

https://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/videos/124-gymnasium-plus-op-het-odulphuslyceum


EXTRA PRAKTIJKVOORBEELD: VO

• Versneld/verrijkt vwo

• Voor zeer getalenteerde 
vwo-leerlingen

• Versneld 
5-jarig VWO

https://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/videos/127-versneld-verrijkt-vwo-op-het-helen-parkhurst
https://www.dus-i.nl/subsidies/versneld-verrijkt-vwo
https://www.youtube.com/watch?v=nK2K03lnV-0
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https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/699/original/VO_magazine-dec_2018.pdf?1545141949


ONDERZOEK & HANDREIKING

• Criteria for a transition year for gifted and accelerated
students (Grömping, 2020) - Master these, Universiteit Twente

• Handreiking overgangsjaar 
voor versnelde leerlingen 
(SLO, 2021)

Met aandachtspunten voor:

• De organisatie

• Het curriculum
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https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/publicatie/4679-criteria-for-a-transition-year
https://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/hulpmiddel/4862-handreiking-overgangsjaar-versnelde-leerlingen


VAARDIGHEDEN BEWUST ONTWIKKELEN

• Tool 'Richting geven aan Zelfsturing' 
(executieve vaardigheden)

• Excel tool om meer inzicht te krijgen 
in de gebieden waarop je executieve 
vaardigheden verder kunt 
ontwikkelen

• In te vullen door leerling, ouders, 
leerkracht

• Doel: zelfregulerend vermogen van 
kinderen/jongeren versterken 
(m.n. geschikt voor leerlingen 
in bovenbouw po / onderbouw vo
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https://drive.google.com/open?id=1seX8kxlnrzBdzl5ZofunZFtXNdr1NDxn
https://drive.google.com/open?id=1seX8kxlnrzBdzl5ZofunZFtXNdr1NDxn


Transitieproces

• Kinderparticipatie: 
positieve invloed op 
ontwikkeling en welzijn

• Betere samenwerking
tussen leraren onderling

• Voorbereiding basisschool 
beter afstemmen op 
verwachtingen van 
leraren in vo
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én ouders!



https://www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl/kennisbank/show/187


OVERWEGINGEN

• Overgangsjaar: Tussenjaar = tussenoplossing?

• Alternatieve manieren om een vloeiende “overgang” te faciliteren?

• Leerlingen met kenmerken van begaafdheid zijn een diverse “groep”

• Ontwikkeling binnen/tussen leerlingen kan op de verschillende 
ontwikkelingsgebieden sterk uiteen lopen (cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek, 
spiritueel)

• Vloeiende verbinding 0-18…22…  onderwijsvernieuwing (vb. Stichting 
Nieuw Onderwijs - Expeditie Tienerschool, Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO))

• Voor ieder kind/jongere/jongvolwassene: “Wat heb jij - in deze fase 
van je ontwikkeling - nodig om je verder te kunnen ontwikkelen?”
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https://expeditietienerschool.nl/
https://www.taskforceoo.nl/


Divers – Uniek – Intens -Complex



2018-2019Training 'HB in Ontwikkeling'

ZIE en BEGRIJP je
MIJ in wie IK ben?



“Een visie op 
begaafdheid is 
niet los te zien 
van een visie op 

leren en 
ontwikkeling”



Model 

‘Talent in Ontwikkeling’
Houkema & Kaput (2011)

Strength-based

Talent-focused

Empowerment

Self-advocacy

https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/videos/61-talent-in-ontwikkeling


https://vimeo.com/241875015

https://vimeo.com/241875015
https://vimeo.com/241875015




RELATIE MET 
“THUISZITTERSPROBLEMATIEK”?

Thuiszittersproblematiek of “ontwikkelruimtegebrek”?
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THUISZITTERS: 5 MEEST VOORKOMENDE REDENEN

Volgens onderzoek door Ingrado:

• Psychiatrische problemen

• Gedragsproblemen

• Wachten op opvang

• Bureaucratie

• Thuisproblematiek

 Vaak meerdere problemen tegelijk (gemiddeld 3 per thuiszitter)

+ Overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) 

brengt ook een risico op thuiszitten met zich mee (bijv. (vak)docenten VO i.p.v. groepsleerkracht in 

po is voor sommige leerlingen een grote overgang + grotere schaal op VO-school)



EXTRA/ANDERE RISICO’S BIJ BEGAAFDE DROP-OUTS?

Uit longitudinaal onderzoek (Renzulli & Park, 2002) naar risicoleerlingen (Betts & Neihart, 2010) blijkt het 
volgende kenmerkend te zijn in het ontstaan van problemen bij begaafde (potentiële) drop-outs: 

• Instabiele thuissituatie

• Negatieve houding ten opzichte van autoriteit

• Gebrek aan passend uitdagend curriculum op school

• Slechte sociale aanpassing 

• Onvoldoende communicatie tussen thuis en school 

(N.B. Ook een lagere sociaal-economische status en het opleidingsniveau van ouders is een significante factor)

[Bron: Renzulli, J.S., & Park, S. (2002). Giftedness and high school dropouts: Personal, family, and school-related factors 
(RM02168). Storrs: University of Connecticut, The National Research Center on the Gifted and Talented.]



(Potentiële) drop-outs 

& 

Begaafdheid

Van begaafde “drop-

out” naar creatieve, 

hoogbewuste mensen 

met een sterk 

ontwikkelingspotentieel

Van vastlopen naar 

perspectief op 

ontwikkeling

Download 

https://www.linkedin.com/posts/dhoukema_drop-outs-begaafdheid-wat-kunnen-we-activity-6727632124721025024-M44A
https://www.linkedin.com/posts/dhoukema_drop-outs-begaafdheid-wat-kunnen-we-activity-6727632124721025024-M44A


ENKELE ‘HIGHLIGHTS’

• Ontwikkelruimtegebrek (i.p.v. “thuiszitters- /hoogbegaafdheidsproblematiek”)

• Tijdelijk vastlopen in reguliere setting

• Mismatch (in meerdere contexten) => miscommunicatie

• Focus op kenmerken van begaafdheid, waaronder intensiteit en creativiteit!

• Aansluiten op diverse ontwikkelingsmogelijkheden en –behoeften

• Recht doen aan verschillen is maatwerk

• Holistisch  systemisch perspectief

• Belang van samenwerken op lokaal en regionaal niveau



UITWISSELING PO & VO

Mogelijke vragen t.b.v. samenwerking PO-VO

Bijvoorbeeld: 1e ronde groepen in PO & VO apart, 
2e ronde verder uitwisselen o.b.v. opbrengsten 1e ronde
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VRAGEN PO

• Wat hoop je dat leerlingen geleerd hebben in het PO? 
Hoe zie je ze graag de overstap maken naar het VO?

• Welk beeld heeft men in het PO van wat leerlingen nodig 
hebben qua kennis, vaardigheden en attitude om een goede 
overstap naar het VO te kunnen maken?

• Zijn er andere/extra aandachtspunten m.b.t. begaafde 
leerlingen? Hoe wordt hier in het PO aandacht aan besteed?

• Welke ervaringen horen jullie terug van oud-leerlingen als ze al 
een tijdje op het VO zitten? Waar hebben ze baat bij gehad? 
Wat vonden ze lastig? Is er iets wat ze terugkijkend in het PO 
gemist hebben? Is er iets wat ze in het PO heel erg 
waardeerden en missen in het VO?
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VRAGEN VO

• Wat ervaar je dat leerlingen geleerd hebben in het PO? 
Hoe zie je ze binnenkomen op het VO?

• Wat hebben leerlingen nodig voor een goede start in het VO 
en om het VO succesvol verder te kunnen doorlopen?

• Zijn er andere/extra aandachtspunten m.b.t. begaafde 
leerlingen? Hoe wordt hier in het VO aandacht aan besteed?

• Welke ervaringen horen jullie van je leerlingen als ze al een 
tijdje op het VO zitten? Is er iets wat ze terugkijkend in het PO 
gemist hebben, of juist heel erg waardeerden en missen op 
het VO?
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TUSSENOPBRENGSTEN

• Formuleer een “OPROEP” (pleidooi) richting het PO cq. VO

• Geef daarin aan wat er in het belang van begaafde 
leerlingen nodig is in het kader van de aansluiting PO-VO

Dit vormt de input voor de 2e sessie (PO & VO)
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VRAGEN PO&VO

• Start: Delen van belangrijkste inzichten uit de eerste ronde

• Wat kunnen we van elkaar leren?

• Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

• Hoe gaan we dit concreet verder vormgeven (in onze regio)?

• Wat is er nog meer nodig? 

• Wat kan het samenwerkingsverband hierin betekenen?
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CONTACT

Desirée Houkema

(Hoog)begaafdheid In-Zicht,

National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)

 info@hb-in-zicht.nl

 d.houkema@nationaltalentcentre.nl

mailto:info@hb-in-zicht.nl
http://www.nationaltalentcentre.nl/

