
Hoogbegaafdheid komt steeds meer op de agenda van de
scholen/schoolbesturen van de beide samenwerkingsverbanden in Noord-
Limburg. Ook binnen het onderw�s zelf als binnen de regionale en de
landel�ke politiek kr�gt het de aandacht. De vraag die daarb� steeds naar
voren komt: ‘Hoe geven we nu invulling aan het onderw�s voor
hoogbegaafde leerlingen? En in welke setting doen we dat?' Het liefst in de
eigen thuisnab�e school. 

Vragen die binnen het project besproken worden z�n: hoe komen we tot
een dekkend netwerk waarbinnen een passend aanbod kan worden
gedaan voor de hoogbegaafde leerlingen en het realiseren van een
doorgaande optimale ontwikkell�n. Hoe kunnen we de basis versterken en
hoe zetten we in op de toerusting van onderw�sprofessionals om goed in
te kunnen spelen op de specifieke behoefte van een hoogbegaafde
leerling?

In deze nieuwsbrief een impressie van de geslaagde conferentie van 21
april over 'Onderw�s aan HB-leerlingen, hoe geven we hier invulling aan?'.
Daarnaast besteden we aandacht aan een dekkend netwerk voor de regio.
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National Talent Centre
Vanuit het NTCN (National Talent Centre of the Netherlands)
worden inspiratiesessies georganiseerd en wordt kennis gedeeld
over lopende projecten in het land, omtrent begaafdheid. Het is
een mooie verzameling van onderzoeksresultaten en inspirerende
voorbeelden uit de prakt�k. Via deze link kom je op de website. 

https://nationaltalentcentre.nl/2021/12/10/kennisdelingsactiviteiten-rondom-begaafdheid-creativiteit-en-talentontwikkeling/
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Een geslaagde conferentie. Dat was het algemene gevoel na een middag vol activiteit met zo'n 80 deelnemers uit het
primair- en voortgezet onderw�s in Noord-Limburg. Na de aftrap van Minka Dumont (Is ons onderw�s nog passend?)
gingen de deelnemers aan de slag in vier workshops. Hieronder nog een kort overzicht van de gegeven workshops:

"Ze zet je in de denkstand door alleen maar vragen te stellen, prikkelend,
leuke humor, ze gaf haar eigen mening zonder dat dit het goede antwoord is."

"Ze schopte f�n, het moet anders en w� z�n daarb�
aan zet."

 
"Tools om in gesprek te gaan met de

HB-leerling aan de hand van een
speelbord. Komt snel tot de kern."

 "Topklas met HB-
kinderen, triggert met
spel om verbanden te

leggen."

 "Niet alles tegel�k; herkenbare zaken, ook voor de collega’s
die we mee kunnen nemen en waar we een twist aan

kunnen geven."

 
"Verbinding faciliteren en vasthouden."

 
"Meer ruimte en t�d om

samen in gesprek te gaan.
Voor ons was de t�d te kort

aan het einde."

 

Onderw�s aan hoogbegaafde leerlingen: hoe pak je dat aan als team?
Judith Bouwens, onderw�sadviseur b� BCO Onderw�sadvies en -ondersteuning

Spel als didactische vertaling van leer- en z�nskenmerken hoogbegaafde kinderen
Frank Tellings, docent bovenschoolse Topklas b� Stichting Prisma Spo

Begaafdheid Op Je Bord
Astrid Loontjes, trainer, mede-bedenker en uitgever Begaafdheid Op Je Bord

Denkvaardigheden stimuleren: maak van jouw leerlingen échte denkers!
Minka Dumont, trainer en ontwikkelaar Begaafd Onderw�s

De reacties van zowel de deelnemers als de workshopleiders waren positief, we lichten een aantal reacties uit:
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De conferentie is opgezet vanuit het project 

‘Naar een gedeelde aanpak voor hoogbegaafde leerlingen PO en VO in Noord-Limburg'.

www.swvpo.nl www.swvvo3101.nl

https://www.swvpo.nl/
https://www.swvvo3101.nl/


Passend onderw�s voor alle kinderen begint b� de leerkracht in de klas, waarb� er minimaal op drie niveaus
gedifferentieerd zou moeten worden. Voor leerlingen voor wie dit gedifferentieerde onderw�saanbod, binnen de eigen
groep, niet voldoende aansluit b� hun onderw�sbehoeften, dient er op school gekeken te worden naar extra
aanvullende oplossingen. Op een school kan men, alleen of samen, b�voorbeeld klas overst�gend werken, door middel
van meer persoonl�k leerdoelgerichte activiteiten op basis van verbreding, verdieping of verr�king van het aanbod.

In het bestuurl�k overleg van de samenwerkings-
verbanden PO en VO en in de projectgroep en het
specialistennetwerk is verkend welke wensen,
verwachtingen, beelden en ideeën er z�n ten aanzien van
het inrichten van het dekkend netwerk. Als vervolg op
deze discussie is het idee ontstaan om meer met
expertiseteams te gaan werken die ondersteunend kunnen
z�n aan de scholen. De vorming van expertiseteams in de
regio zou een impuls moeten geven aan de versterking
van de basisondersteuning. De discussie is zeker nog niet
afgerond en zal nog een vervolg kr�gen. 
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Wordt er op jouw school iets moois ontwikkeld omtrent
hoogbegaafdheid? Deel dit via de mail of telefonisch met de
projectleiders. Mooie voorbeelden worden in deze nieuwsbrieven
gedeeld, zodat anderen hier inspiratie uit kunnen halen. 

De vraag is of het reguliere onderwijsaanbod
voldoende is of dat er bijvoorbeeld extra
ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld in de vorm van
plusklassen en/of zogenaamde hotspots. Hier kunnen
leraren, specialisten HB, IB’ers en ondersteunings-
coördinatoren terecht met vragen over, van, voor
extra ondersteuning (voor) t.b.v. die hoogbegaafde
leerlingen, waarbij de school het eigen school
specifieke ‘ondersteuningsplafond’ bereikt heeft.
De hotspot zou een plaats kunnen zijn om, op
bepaalde tijdstippen in de week, samen te werken en
te leren met ontwikkelingsgelijken. 

De projectleiding

Peter de Jong
senior adviseur
06 558 309 69
peterdejong@bco-onderwijsadvies.nl

Rob van den Broek
senior adviseur - GZ-psycholoog
06 533 789 33
robvandenbroek@bco-onderwijsadvies.nl
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