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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan Bovenschoolse Plusgroep (Hoog)begaafden van de stichting 
Katholiek onderwijs Veluwe Vallei te Ede. Het is een document dat de kwaliteit van het 
onderwijs in de bovenschoolse plusgroep van SKOVV moet waarborgen. Tevens geeft het 
de mogelijkheid onze uitgangspunten en doelen in de ontwikkeling te evalueren. 
 
Dit beleidsstuk is in de eerste plaats bedoeld als een intern kwaliteitsinstrument. In tweede 
instantie dient het als verantwoordingsdocument in de richting van personeel, bestuur, GMR, 
ouders en inspectie.  
 
Dit document is vanuit een gedragen visie tot stand gekomen, in overleg met een werkgroep, 
waarin directeuren, de plusgroepleerkracht en de stafmedewerker van de stichting hebben 
geparticipeerd. Een mooi resultaat van een gezamenlijke inspanning! 
 
 
 
Bart Huurdeman                                  Linda Stinissen 
Stafmedewerker onderwijs                  Leerkracht bovenschoolse plusgroep SKOVV 
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2. Stichtingsprofiel  
 
SKOVV beheert 12 basisscholen met 14 locaties in de regio West Veluwe Vallei. De scholen 
zijn te vinden in Barneveld, Bennekom, Ede, Renkum, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. 
Hieronder zijn vijf Jenaplanscholen en één Daltonschool. Zij verzorgen met ongeveer 240 
medewerkers onderwijs voor ruim 2700 basisschoolleerlingen. 
 
De stichting heeft een raad van toezicht. De bestuurder is eindverantwoordelijk op alle 
beleidsterreinen en vertegenwoordigt de stichting naar buiten. 
Het stafbureau van de stichting heeft een algemeen ondersteunende functie naar scholen, 
bestuur en algemene directie. Er worden hier vanuit diverse beleidsterreinen initiatieven 
ontwikkeld voor nieuw beleid. 
De schooldirecteuren hebben een integrale verantwoordelijkheid binnen de eigen school. Als 
lid van het managementteam zijn ze betrokken bij de beleidsvoorbereidingen op 
stichtingsniveau. De intern begeleiders (IB-ers) coördineren op schoolniveau de 
leerlingenzorg en ondersteunen de directeur bij inhoudelijke vernieuwingen en uitwerking 
van het schoolbeleid. 
 
De stafmedewerker onderwijs heeft samen met de plusgroepleerkracht de 
verantwoordelijkheid voor uitwerking/uitvoering van dit beleidsplan.  
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3. Aanleiding en verantwoording 
 
Landelijk is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan opvang en begeleiding van 
leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen binnen het regulier basisonderwijs. Er is hard 
gewerkt aan het professionaliseren van de ondersteuning op schoolniveau en in de 
samenwerkingsverbanden. Helaas heeft de begeleiding van de (hoog)begaafde leerling 
hierbij minder prioriteit gehad. Binnen SKOVV vinden wij dit geen goede ontwikkeling: 
(hoog)begaafde kinderen zijn een risicogroep die op goede wijze begeleid en gestimuleerd 
moeten worden. 
 
Uit een stichtingsbrede inventarisatie van de beginsituatie m.b.t. (hoog)begaafdheid kwam 
naar voren dat onze scholen steeds beter in staat zijn om een extra versneld of uitdagend 
aanbod te verzorgen voor de leerlingen die dit nodig hebben. Knelpunt bleek echter de 
begeleiding van de kinderen die hoogbegaafd zijn. We zijn nog onvoldoende in staat om voor 
deze specifieke doelgroep op de scholen een onderwijsaanbod te verzorgen dat past bij hun 
interesses en excellente kwaliteiten. 
Naar aanleiding van deze inventarisatie is in 2010 ervoor gekozen om een plusgroep voor 
leerlingen van groep 5 t/m 8 op te zetten. Het streven van SKOVV is om met deze 
bovenschoolse plusgroep een bijzonder onderwijsaanbod voor een groep (hoog)begaafde 
leerlingen binnen de stichting te verzorgen. (Aanpassen na nieuwe inventarisatie) 
 
Het functioneren van de plusgroep is geen doel op zich, maar is een onderdeel van het totale 
beleid binnen SKOVV betreffende zorg voor (hoog)begaafde leerlingen. De vaardigheden en 
de kennis die worden opgebouwd hebben een stimulerende werking op de specifieke 
ontwikkeling van deze leerlingen. Daardoor ontstaat er een wisselwerking tussen de eigen 
school en de bovenschoolse plusgroep.   
 
 
Onze prioriteit ligt niet bij het starten van aparte klas, voor de hele week, omdat deze 
leerlingen daarmee in een uitzonderingspositie geplaatst worden. Wij vinden het belangrijk 
dat onze (hoog)begaafde leerlingen met hun eigen leeftijdsgenoten kunnen blijven optrekken 
en samenwerken. Het biedt ons inziens de beste garantie om ervaringen opgedaan door 
leerlingen en leerkracht in de Plusgroep, door te laten druppelen naar de reguliere groepen. 
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4. Hoogbegaafdheid algemeen 
 
Definitie van hoogbegaafdheid 
Een eenduidige definitie van hoogbegaafdheid is er niet. In de loop der jaren zijn er 
verschillende modellen ontwikkeld om vast te stellen of iemand hoogbegaafd is. Afhankelijk 
van het doel van dit model richt het zich op hoogbegaafd zijn (potentieel begaafd, de aanleg 
is er wel, maar niet zichtbaar) en op hoogbegaafd gedrag (zichtbaar door hoge prestaties en 
talent).  
Daarnaast is er een tweedeling te ontdekken in de verschillende modellen: ‘schoolhouse 
gifted’- en ‘creative producing gifted’-leerlingen. Dat onderscheid wordt gemaakt door de 
Amerikaanse psycholoog Joseph Renzulli, bekend vanwege zijn onderzoeken naar 
hoogbegaafdheid. De eerste groep leerlingen is volgens Renzulli goed in informatie 
opnemen en reproduceren. Dit zijn de kinderen die goed leren uit boeken en heel goed zijn 
in het geven van het juiste antwoord. De tweede groep is veel creatiever en wil zelf 
scheppen. Deze kinderen zijn goed in het geven van een nieuw antwoord. Vaak hebben 
deze kinderen ook een sociale, emotionele, intellectuele en fysieke intensiteit 
die kenmerkend is voor begaafdheid. Deze leerlingen passen vaak niet in het huidige 
schoolsysteem en zijn daardoor een kwetsbare doelgroep. 
 
 
Een veelgebruikt model is het drieringenmodel van 
Renzulli. Volgens dit model zijn er drie 
hoofdkenmerken van hoogbegaafdheid, namelijk: 

- een hoge intelligentie (IQ van 130 of hoger); 
- een groot creatief vermogen (logisch en 

probleemoplossend denken en leggen van 
verbanden);  

- een sterke motivatie en taakgerichtheid. 
Franz Monks, een Nederlandse wetenschapper die 
o.a. het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek 
(CBO) in Nijmegen heeft opgericht, heeft dit model 
uitgebreid met een drietal omgevingsfactoren, 
namelijk school, gezin en vrienden, die mede 
bepalen of de kwaliteiten die een kind heeft, ook 
daadwerkelijk tot uiting komen. 
 
 
Karaktereigenschappen van hoogbegaafde kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Naast de drie hierboven genoemde 
kenmerken zijn er nog een aantal 
karaktereigenschappen die veel 
hoogbegaafde kinderen met elkaar gemeen 
hebben. Tessa Kieboom onderscheidt een 
viertal van deze eigenschappen onder de 
noemer ‘het zijnsluik’.  
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Het Delphi model is in 2007 door twintig experts (gespecialiseerd in het 
onderwerp hoogbegaafdheid) ontwikkeld. Dit model gaat in op de persoonskenmerken van 
hoogbegaafdheid, hoe is het om hoogbegaafd te zijn? Men vond namelijk dat de huidige 
methodes te veel leunen op enkel een hoog IQ, terwijl hoogbegaafdheid veel verder gaat 
dan alleen een hoge intelligentie. 
 

 
 
Uiteraard hoeven niet al deze eigenschappen aanwezig te zijn om hoogbegaafd genoemd te 
worden. Andersom geldt ook: als een kind één of meer van deze eigenschappen heeft, hoeft 
het niet hoogbegaafd te zijn.  
 
Prevalentie 
Wanneer uitgegaan wordt van het IQ-criterium, kan op basis van de normaalverdeling van 
IQ-scores gesteld worden dat 2,3% van de bevolking in potentie hoogbegaafd is.  
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Problematiek hoogbegaafden 
Hoewel hoogbegaafden in potentie in staat zijn om uitstekend te functioneren op school, 
kunnen er met deze leerlingen problemen ontstaan. Voorbeelden van dergelijke problemen 
zijn: 

- Leerlingen gaan onderpresteren. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen relatief 
en absoluut onderpresteren. Relatief onderpresteren betekent dat het kind minder goed 
presteert dan op basis van zijn of haar capaciteiten verwacht mag worden, maar nog 
wel voldoende tot goede scores behaalt. Met andere woorden, een kind dat enkel A/I-
scores behaalt op de Cito-toetsen, kan alsnog relatief onderpresteren. Absolute 
onderpresteerders halen ook daadwerkelijk onvoldoende onderwijsresultaten. 
Onderpresteren ontstaat vaak door een gebrek aan uitdaging. 

- De leerling kan de indruk hebben dat hij/zij alles moet weten en dat hij/zij iets niet kan 
als iets niet direct lukt. Hierdoor kunnen faalangst en een laag zelfbeeld ontstaan.  

- De leerling gaat zich vervelen op school, wat kan leiden tot een gebrek aan motivatie 
en/of druk gedrag in de klas.  

- Het kind kan in onvoldoende mate adequate werk- en leerstrategieën ontwikkelen. Voor 
hoogbegaafde kinderen is ‘leren’ veelal een automatisch proces. Doordat zij hier nooit 
bewust bij stil hebben hoeven staan, hebben zij nooit hoeven ‘leren leren’. Dit kan in 
het vervolgonderwijs problemen opleveren, wanneer er wel een beroep gedaan wordt 
op deze vaardigheden. 

- Het kind gaat aangepast gedrag vertonen, omdat het niet wil opvallen tussen 
leeftijdsgenootjes. 

- Het kind komt in een sociaal isolement terecht, doordat het zich onbegrepen voelt door 
de omgeving (klasgenootjes, leerkracht, vriendjes). 

- Het kind heeft moeite met samenwerken, doordat het op een ander niveau functioneert 
dan zijn/haar klasgenoten. 

 
Afstemming op pedagogische en didactische behoeften van hoogbegaafde leerlingen 
Hoogbegaafde leerlingen hebben op het gebied van de reguliere lesstof over het algemeen 
weinig behoefte aan inoefening en herhaling. Om verveling te voorkomen, is compacten van 
de lesstof een veelgebruikte aanpak. Dit houdt in dat de lesstof beperkt wordt tot de basis en 
onnodige oefening en herhaling verwijderd worden. Een hoogbegaafde leerling heeft 
hierdoor minder tijd nodig om de regulieren leerstof te doorlopen. De tijd die vrijkomt kan het 
beste ingevuld worden met verrijkingsstof. Verrijkingsstof kan zowel verdiepend als 
verbredend zijn. Verdiepende verrijking sluit aan op de basisstof binnen het reguliere 
curriculum en kan binnen de eigen groep geboden worden. Verbredende verrijkingsstof is 
een uitbreiding van het reguliere curriculum en wordt veelal buiten de eigen groep 
aangeboden.  
 
 
Uitgangspunten voor verrijkend onderwijs kunnen worden verdeeld in drie domeinen: 

- Leren leren. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die 
belangrijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. Hiervoor zijn een goede 
werkhouding, planmatig werken en diverse leerstrategieën van belang.  

- Leren denken. Dit houdt in dat hoogbegaafde kinderen cognitief uitgedaagd kunnen 
worden door hen opdrachten te geven die hogere orde denkvaardigheden aanspreken, 
zoals analtytisch denken, creatief denken en kritisch denken. Om dit te bewerkstelligen 
kunnen verrijkende activiteiten opgebouwd worden volgens de Taxonomie van Bloom 
(zie onderstaande afbeelding).  

- Leren leven. Binnen dit domein staan kennis, houdingen en vaardigheden op het 
intrapersoonlijke en interpersoonlijke gebied centraal. Met andere woorden, kinderen 
moeten inzicht krijgen in zichzelf en leren hoe zij het beste om kunnen gaan met 
anderen.  
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Een andere theorie die aanknopingspunten kan bieden voor het opstellen van verrijkend 
onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, is de ‘succesvolle intelligentie’-theorie van 
Sternberg. Sternberg onderscheidt drie soorten denkvaardigheden: analytische, creatieve en 
praktische denkvaardigheden. Iedereen beheerst deze denkvaardigheden in meer of 
mindere mate. Sternberg stelt dat er sprake is van ‘succesvolle intelligentie’ wanneer iemand 
in staat is om zijn vaardigheden op zowel analytisch, creatief en praktisch gebied adequaat 
in te zetten. Deze theorie biedt aanknopingspunten voor samenwerkingsopdrachten, waarin 
leerlingen ervaren dat anderen andere kwaliteiten hebben dan zij en dat zij gezamenlijk tot 
de beste oplossing kunnen komen.  
 
Het opstellen van een adequaat onderwijsaanbod voor een (hoog)begaafde leerling is altijd 
maatwerk en afhankelijk van zowel kind- als omgevingsfactoren. Het is hierbij altijd belangrijk 
dat: 

- Het aanbod aansluit bij de al aanwezige kennis en vaardigheden van het kind. 
- Het lesmateriaal en de wijze van lesgeven recht doet aan de mogelijkheden en 

interesses van het kind. 
- Het kind gesteund wordt, zodat het zich veilig en geaccepteerd voelt in de groep. 
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5. Algemene visie op (hoog)begaafdheid 
 
Uit de algemene missie van SKOVV: 
 
SKOVV staat voor kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent voor ons dat we zo veel mogelijk 
proberen aan te sluiten bij ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. 
 
Wat betekent dit voor onze visie op (hoog)begaafdheid? 
 
Om deze missie in praktijk vorm te kunnen geven, vinden wij het belangrijk om naast het 
reguliere aanbod voor al onze leerlingen, structureel zorg te dragen voor extra ondersteuning 
van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte, waaronder de (hoog)begaafden. 
 
SKOVV heeft extra zorg voor deze groep kinderen. Dit omdat ze intellectueel op een 
dusdanig hoog niveau denken en leren, dat ze vaak onvoldoende uitgedaagd en 
gestimuleerd worden. Er is een reële kans dat ze hun motivatie en interesse in het 
schoolwerk gaan verliezen en een omgekeerd effect ontstaat: de leerlingen gaan 
onderpresteren en ontwikkelen sociaal-emotionele problemen. 
 
(Hoog)begaafde leerlingen komen er dus niet vanzelf. Het kind moet niet alleen zelf de 
mogelijkheden hebben, maar ook uit de omgeving de mogelijkheid krijgen om zijn/haar 
opvallende talenten daadwerkelijk te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk structurele 
maatregelen te nemen om het onderwijs aan te passen aan de individuele behoeften van 
onze (hoog)begaafde leerlingen.  
Hierbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten: 
 

- Een (hoog)begaafd kind is voor ons een gewoon kind als alle anderen, maar verdient 
wel speciale aandacht die recht doet aan zijn/haar bijzondere capaciteiten. 

- (Hoog)begaafde leerlingen moeten begeleid worden vanuit een doorgaande 
ontwikkelingslijn, die uitgaat van de individuele behoeften van de leerling. 

- We richten ons bij de begeleiding op het leren denken (cognitieve uitdaging), het leren 
leren (studie/planningsvaardigheden) en het leren leven (sociaal-emotionele 
ontwikkeling). 

- Talentontwikkeling kan alleen maar plaatsvinden vanuit een goed en veilig 
pedagogisch klimaat. Wij zijn attent op het welbevinden van onze (hoog)begaafde 
leerlingen. 

- Wij werken handelingsgericht, waarbij we niet het accent willen leggen op de tekorten 
van leerlingen, maar juist op de talenten en mogelijkheden. 

- We streven naar een optimale samenwerking tussen ouders en school/plusgroep. 
Alleen bij een goed samenspel tussen deze partijen kan het kind zich naar de 
mogelijkheden ontwikkelen. 

 
Later in dit beleidsplan wordt er nog specifiek stilgestaan bij onze visie, doelen en 
uitgangspunten betreffende de bovenschoolse plusgroep. 
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6. Analyse van de aanvangssituatie m.b.t. (hoog)begaafdheid 
 
 
AANPASSEN NA NIEUWE INVENTARISATIE 
 
 
Inventarisatie  
De beginsituatie  m.b.t. de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen heeft tot de volgende 
conclusies geleid: 
 

- Iedere school is zich er van bewust dat (hoog)begaafde leerlingen speciale begeleiding 
nodig hebben.  

- Door het verschil in visie op onderwijs(zorg) en de populatie van kinderen binnen de 
school, zijn de beginsituatie en de prioriteiten die scholen leggen bij begeleiding van 
(hoog)begaafden heel verschillend. 

- Het verschil tussen meer- en hoogbegaafde leerlingen is voor veel collega’s nog 
onvoldoende duidelijk. 

- Hoog functionerende (hoog)begaafde leerlingen worden gesignaleerd. Alle scholen 
hebben hiervoor de beschikking tot het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. 
(Hoog)begaafde kleuters en onderpresteerders worden nog in mindere mate 
gesignaleerd.  

- Veel scholen zijn al bezig met verzorgen van een compact, verrijkt of versneld aanbod 
voor de hele goede leerlingen.  

- Het is nog moeilijk om aanpassingen in het leerprogramma structureel vorm te geven. 
- Een aantal scholen werkt met een plusgroep op schoolniveau, waar een geselecteerde 

groep leerlingen verrijkende stof aangeboden krijgt. 
- Een groot aantal scholen heeft aangegeven het belang in te zien van een plusgroep op 

SKOVV niveau, voor de echte 'toplaag' leerlingen. 
 
Conclusies 
Signalering en begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen is voor iedereen een punt van 
aandacht. Het structureel vormgeven van aanpassingen in het onderwijsprogramma en het 
uitzetten van specifieke leerlijnen is in ontwikkeling. 
 
Een aantal scholen werkt ook op schoolniveau met een eigen plusgroep. Door goede 
afstemming (over o.a. de doelgroep, doelstellingen) kunnen deze initiatieven naar ons idee 
prima samengaan met de bovenschoolse plusgroep.  
De scholen zullen extra aandacht moeten besteden aan beleid rondom (hoog)begaafdheid. 
De prioriteit die dit heeft is afhankelijk van o.a. populatie kinderen en de ontwikkelingen die al 
in gang gezet zijn.  
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7. De Plusgroep 
 
Algemeen 
Wanneer ervan uitgegaan wordt dat 2,3% van de bevolking hoogbegaafd is, kan 
geconcludeerd worden dat dit binnen SKOVV om ongeveer 65 leerlingen zou gaan. Veel van 
deze leerlingen kunnen, ondanks hun extreem hoge intelligentie, goed functioneren in de 
reguliere klas, doordat er voor hen voldoende aanpassingen gemaakt kunnen worden op de 
reguliere school. Voor een kleine groep kinderen zal in de reguliere klas echter niet tegemoet 
gekomen kunnen worden aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Voor deze kinderen is de 
Plusgroep van SKOVV bedoeld. 
 
In de Plusgroep wordt een extra, verbredend onderwijsaanbod geboden, aanvullend op wat 
het kind al doet binnen de eigen school. Het (hoog)begaafde kind wordt een specifiek 
programma geboden, waarin rekening gehouden wordt met zowel de cognitieve als de 
sociaal-emotionele behoeften van het kind. De nadruk ligt hierbij op het aanleren van 
vaardigheden op het gebied van leren denken, leren leren en leren leven. 
 
De Plusgroep moet een plek zijn waar het kind zichzelf kan zijn, zich niet hoeft aan te passen 
of in te houden en het zijn/haar unieke talenten kan laten zien. Het kind ontdekt hier dat er 
ook andere kinderen zijn die hetzelfde in elkaar zitten en dezelfde behoeften hebben. Dit 
nodigt uit tot vriendschap en versterkt het zelfbeeld. 
 
Doordat het kind intellectueel wordt uitgedaagd, neemt de motivatie toe. Het kan zich 
vastbijten in opdrachten die passen bij zijn/haar mogelijkheden en interesses. Het kind leert 
inzien dat er ook zaken zijn waar hij/zij nog niet zo goed in is en nog aan moet werken. De 
leerling moet zich hiervoor inspannen, leren structureren en plannen. Hierdoor wordt een 
goede werkhouding gestimuleerd.  
 
Het streven is om de leerlingen in de toekomst zo veel mogelijk te betrekken bij hun eigen 
ontwikkeling. Dit vraagt een stukje zelfreflectie en metacognitie van de leerlingen op hun 
eigen handelen en werken. Hierdoor ervaren zij het leren als zinvol en neemt het 
welbevinden en de motivatie  toe. Er wordt doelgericht gewerkt aan diverse persoonlijke 
doelstellingen, op basis van de hulpvraag vanuit het kind zelf, de ouders en vanuit de school. 
We maken hierbij onder andere gebruik van een algemene leerdoelenlijst. Er wordt 
regelmatig gereflecteerd op de eigen ontwikkeling. Deze ontwikkeling moet zichtbaar worden 
in een portfolio. Deze is nog in ontwikkeling. 
 
In de Plusgroep worden groepsopdrachten gestimuleerd, omdat er op gelijk 
ontwikkelingsniveau samengewerkt kan worden en dit goed is voor de sociale vorming van 
het kind.  
 
Doelstellingen  
Stichtingsniveau: 

- De stichting verzorgt een passend onderwijsaanbod voor een selecte groep 
(hoog)begaafde leerlingen, door één schooldag in de week extra verbreding te bieden, 
ter aanvulling op het onderwijsaanbod in de klas. 

- De stichting streeft naar structurele zorg aan (hoog)begaafde leerlingen vanuit een 
gedeelde visie. 

- De stichting zorgt dat de expertise en ervaring vanuit de Plusgroep gebruikt wordt om 
de begeleiding van meer- en (hoog)begaafde leerlingen in de reguliere klas verder te 
professionaliseren.  

 
 
 
 



____________________________________________________________________________________________________________________
____ 
Beleidsplan Plusgroep SKOVV 12 SKOVV 
 

 
Leerling-niveau: 

- De leerling krijgt een extra uitdagend en verrijkend onderwijsaanbod, passend bij 
zijn/haar onderwijsbehoeften. 

- De leerling komt in contact met kinderen van gelijk ontwikkel- en denkniveau, zodat ze 
elkaar kunnen inspireren en aanmoedigen. 

- De leerling behoudt de interesse en motivatie in school- en leeractiviteiten. 
- De leerling leert andere/nieuwe leerstrategieën in te zetten en ervaart hoe het is om 

ergens moeite voor te doen. 
- De leerling leert sociaal vaardiger te worden en om te gaan met eigen emoties. 
- De leerling leert reflecteren op zijn/haar eigen handelen en werken en is zo actief  

betrokken bij zijn/haar eigen leerproces. 
 
Leerkrachtniveau: 

- Er is een wisselwerking tussen de eigen groep en de plusgroep waardoor de reguliere 
leerkracht beter in staat is om de meer- en (hoog)begaafde leerlingen te begeleiden. 

- De reguliere leerkracht is zich bewust van de signalen van (hoog)begaafdheid. 
- De reguliere leerkracht kan het onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoefte 

van een (hoog)begaafde leerling door middel van compacten, verrijken en structurele 
begeleiding bieden in de groep. 

 
Toelating 
De Plusgroep is bedoeld voor hoog intelligentie kinderen, die onderwijsbehoeften hebben 
waarin niet kan worden voorzien op de reguliere school. Om de doelgroep van de Plusgroep 
op juiste wijze te kunnen identificeren, maken wij gebruik van doortoetsingscriteria en het 
Digitaal Handelingsprocotol Hoogbegaafdheid. Wanneer uit het DHH een advies op de 
tweede leerlijn komt, wordt het kind geschikt geacht voor de Plusgroep. Ook kinderen die als 
hoogbegaafd getest zijn, komen hiervoor in aanmerking. Een intelligentieonderzoek is echter 
niet verplicht, maar kan bij twijfel wel duidelijkheid verschaffen. Een toelatingscommissie 
beslist over de plaatsing van leerlingen in de Plusgroep. Meer informatie over de 
aanmeldingsprocedure en -criteria is te vinden in de bijlagen.  
 
Het programma 
Het programma kent een aantal vaste onderdelen. Bij deze onderdelen is het doel om de 
vaardigheden van de leerlingen te versterken. Het materiaal en de methodes die we hiervoor 
gebruiken zijn een middel om dit doel te behalen. 

- Psycho-educatie , waarbij de kinderen inzicht krijgen in hun mindset, hun executieve 
functies en de ontwikkeling van vaardigheden. 

- SEO, waarbij de nadruk vooral ligt op de eigenschappen en de kenmerken van 
hoogbegaafdheid. 

- Zelfstandig projectwerk, waarbij het onderwerp afhankelijk is van interesses van het 
kind en het leren plannen en organiseren centraal staat. Een project wordt afgesloten 
met een presentatie aan de groep.  

- Een groepsproject, waarin diverse sociaal-emotionele doelstellingen en doelstellingen 
op het gebied van leren leren centraal staan. 

- Opdrachten waar kinderen intellectueel worden uitgedaagd en worden gestimuleerd om 
samen te werken. 

- Debatteren (leren argumenteren en leren respecteren van de mening van een ander). 
- Filosoferen (creatief en kritisch denken).   
- Spaans, waarbij het leren leren gestimuleerd wordt.   
- Creatieve opdrachten. 
- Huiswerk waarbij het proces en niet het product centraal staat. 
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Het gebruikte leermateriaal is specifiek bedoeld voor het (hoog)begaafde kind. Het is 
uitdagend materiaal dat: 

- Meerwaarde heeft ten opzichte van de reguliere stof.  
- Een beroep doet op de creativiteit en zelfstandigheid. 
- Een onderzoekende houding stimuleert. 
- Samenwerking vereist.  
- Een beroep doet op de reflecterende houding. 

 
Een aantal methodes die we gebruiken zijn: 

 ¡Qué Guay!, Spaans voor de basisschool. 

 Werkboek Mindset van het talentenlab. 

 Hoogbegaafd, nou en?! Van Wendy Lammers van Toorenburg. 

 Ben jij een Cheetah? Van Marianne van Zetten i.s.m. Novilo. 

 Het grote vooruitwerklab deel 1 en 2. 
 
Daarnaast werken we met projecten, bijvoorbeeld: 

 Ontwerpend leren volgens het model van de TU in Delft. 

 Onderzoekend leren. 

 Onderwerpen vanuit het wetenschapsknooppunt in Wageningen. 

 Projecten op het gebied van geschiedenis, natuur en techniek,of aardrijkskunde. 

 Fotografie. 

 Schaken . 
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8. Voorwaarden 
 
De volgende voorwaarden spelen een blijvende rol om de begeleiding van onze 
“plusleerlingen”  succesvol te laten zijn:  
 
Overleg en afspraken 
Het belangrijk dat de betrokkenen frequent in overleg zijn. Hiermee profiteren we optimaal 
van elkaars kennis en ervaring.  
  
Verantwoordelijkheden en taakverdeling* 
Er zijn bij de Plusgroep veel collega’s betrokken. Het is hierom belangrijk te weten wie wat 
doet, vanuit welke verantwoordelijkheid. Zo weet iedereen wat van hem/haar wordt verwacht. 
 
(* Zie bijlage 'Verantwoordelijkheden en taakverdeling') 

 
Professionalisering van de plusgroepleerkracht 
Wij vinden het belangrijk dat de plusgroepleerkracht een leerkracht is die zich heeft 
gespecialiseerd op het gebied van (hoog)begaafdheid. Zo is hij/zij beter in staat de leerlingen 
in de Plusgroep te begeleiden en kan hij/zij ook de reguliere school/leerkracht op een goede 
manier adviseren. 
 
Programmatische aanpassingen 
Scholen weten dat het aanbod in de Plusgroep niet toereikend is om te voorzien in de 
onderwijsbehoefte van deze leerlingen. Ook in de reguliere klas moet structureel nagedacht 
worden over aanpassingen in het leerprogramma. Dit betekent dat voor deze leerling een 
aangepaste leerlijn wordt vastgesteld. 
Om die leerlijn zo continue mogelijk te laten verlopen, gaan we ervanuit dat de kinderen het 
vakantierooster van de locatie Ede volgen. Bij studiedagen en/of vakanties van de eigen 
school is aanwezigheid in de plusgroep gewenst, maar niet verplicht. 
 
Criteria en procedure van aanmelding* 
Om de juiste kinderen te kunnen selecteren voor de Plusgroep, is het belangrijk te werken 
vanuit eenduidige aanmeldingscriteria en vanuit een heldere procedure. 
 
(* Zie bijlagen 'Criteria plusgroepleerlingen SKOVV’ en ‘aanmeldingsprocedure’) 

 
Huisvesting 
De locatie van de Plusklas is zo centraal mogelijk. Hiermee proberen we de reisafstand voor 
ouders en leerlingen zo veel mogelijk te beperken. 
De Plusgroep is gevestigd in een eigen ruimte binnen een school van SKOVV, De Groene 
Vallei, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van de algemene voorzieningen van de 
betreffende school.  
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9. Communicatie 
 
Om de in dit beleidsplan gestelde doelen te kunnen behalen, is het van belang dat er binnen 
de stichting een breed draagvlak is voor de uitvoering van het beleidsplan. Hiervoor is 
communicatie met directeuren en IB-ers van groot belang. IB-ers en directeuren moeten er 
zorg voor dragen dat de plannen teruggekoppeld worden naar de teamleden. Ook 
leerkrachten en andere betrokkenen worden zo meegenomen in de ontwikkelingen. 
Daarnaast is het wenselijk dat de leerkracht van de bovenschoolse plusgroep en de 
leerkrachten van de plusgroepen op schoolniveau met elkaar in contact komen en elkaar 
ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun onderwijs.  
 
IB-ers en leerkrachten van de reguliere scholen hebben daarnaast de taak om ouders te 
informeren over de Plusgroep. Ter ondersteuning hiervan kan verwezen worden naar de 
website van de plusgroep. De school zal met ouders van kinderen die mogelijk in 
aanmerking komen voor de Plusgroep een gesprek aan moeten gaan over de criteria, 
aanmeldingsprocedure en doelstellingen van de Plusgroep. Het is erg belangrijk dat dit 
zorgvuldig gebeurt, zodat geen 'valse' verwachtingen ontstaan. 
 
Ouders en leerkrachten van de leerlingen in de Plusgroep, IB-ers en andere betrokkenen 
worden van de activiteiten in de Plusgroep op de hoogte gesteld door een wekelijks verslag, 
dat per mail naar hen verzonden wordt. Dit zogenaamde plusgroepverslag heeft o.a. tot doel 
om de aansluiting tussen het onderwijs op school en in de Plusgroep te vergemakkelijken en 
een doorgaande leerlijn te bewerkstelligen. Met ouders en leerkrachten vindt daarnaast twee 
keer per jaar een gesprek plaats over het functioneren van de leerling in zowel de Plusgroep 
als in de reguliere klas.  
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10. Evaluatie  
 
Het is zaak om de voortgang en opbrengsten kritisch met elkaar te volgen. Dit doen we op 
verschillende niveaus: 
 
Op leerling-niveau 
De ambitie is om  de leerlingen te laten werken aan hun eigen individuele leerdoelen in 
periodes van ongeveer 6 weken. Deze worden vastgelegd in hun portfolio. Hierover vindt 
een gesprek plaats tussen een leerling en de plusgroepleerkracht. Tijdens deze 
zogenaamde portfoliogesprekken, reflecteren de plusgroepleerkracht en de leerling op 
vooraf afgesproken doelen en de behaalde resultaten. De leerdoelen worden vastgesteld op 
basis van de specifieke hulpvraag vanuit de leerling, de ouders en vanuit school. De 
leerlingen houden hun eigen ontwikkeling in hun portfolio bij. De plusgroepleerkracht is 
eindverantwoordelijke voor planning, uitvoering en verslaglegging van de ontwikkeling en de 
gesprekken. 
 
Op ouderniveau en schoolniveau 
Om het half jaar worden ouders en de reguliere leerkrachten uitgenodigd voor een 
voortgangsgesprek. Naar behoefte kan tussendoor natuurlijk altijd een extra afspraak 
gemaakt worden. Het plusgroepgesprek vindt afwisselend op de eigen school en op de 
locatie van de plusgroep plaats. De plusgroepleerkracht is verantwoordelijk voor planning, 
uitvoering en verslaglegging van deze gesprekken. 
 
Op bovenschools niveau 
Elk jaar zal binnen het IB-netwerk een evaluatiemoment plaatsvinden, waarbij dit beleidsplan 
leidend is. De stafmedewerker Onderwijs is samen met de plusgroepleerkracht 
verantwoordelijk voor planning, uitvoering en verslaglegging. 
 
Stafmedewerker onderwijs en de leerkracht van de Plusgroep hebben structureel overleg 
over de voortgang. Er worden ervaringen uitgewisseld en waar nodig wordt bijgestuurd. 
 
Uitkomsten van de evaluatiemomenten kunnen leiden tot aanpassingen van doelstellingen 
op alle niveaus.  
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11. Bijlagen 
 

- Criteria plusgroepleerlingen SKOVV 
- Aanmeldingsprocedure       
- Aanmeldingsformulier 
- Ouderverklaring Plusgroep 
- Verantwoordelijkheden en taakverdeling 



Criteria plusgroepleerlingen SKOVV 
 
Basiscriteria: 

1. De leerling zit in groep (5), 6, 7 of (8). 
2. De leerling is ingevoerd in het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid en heeft de 

procedure van signalering en/of alleen diagnostiek doorlopen. Hieruit is gebleken dat de 
leerling op tenminste rekenen en begrijpend lezen een voorsprong heeft van één jaar 
of meer (tweede leerlijn). 

3. Ouders hebben het aanmeldingsformulier ingevuld, zijn gemotiveerd, en hebben 
aangegeven hun medewerking te willen leveren. 

4. De leerling is gemotiveerd om actief mee te doen met de activiteiten in de groep. Als dit 
niet zo is, moet hiervoor een duidelijke reden gegeven worden en moet de verwachting 
zijn dat de leerling in de toekomst wel gemotiveerd zal zijn.  

 
Bij te veel aanmeldingen: 

5. Leerlingen van groep 6 en 7, gaan voor de leerlingen van groep 5 en 8. 
6. Bij te veel aanmeldingen van leerlingen uit groep 6 en 7 beoordeelt de 

toelatingscommissie op basis van de dossiers voor welke leerlingen de noodzaak van 
deelname aan de Plusgroep het grootst is.  

7. Leerlingen waarvan het dossier aan de criteria voldoet, maar die toch niet worden 
toegelaten tot de Plusgroep, kunnen na de volgende aanmeldingsronde alsnog instromen, 
tenzij de samenstelling van de groep dit onmogelijk maakt of er gezien het aantal 
leerlingen geen plaats is. De datum waarop de leerling is aangemeld speelt hier een rol. 

 
Aanvullende voorwaarden: 

8. De school kan een duidelijke argumentatie voor aanmelding geven. Deze is helder 
weergegeven op het aanmeldingsformulier.  

9. De school kan aantonen dat op schoolniveau al gewerkt is aan versnellen/verdiepen/ 
compacten van de lesstof. 

10. Wanneer een kind niet voldoet aan de criteria die benoemd zijn onder punt 2, maar uit een 
intelligentieonderzoek een IQ van 130 of hoger blijkt, kan dit alsnog reden zijn tot 
toelating.  

11. Wanneer, naast (hoog)begaafdheid, sprake is van gedragsproblematiek, zal in overleg 
met de commissie, leerkracht en ouders gekeken moeten worden of plaatsing 
haalbaar/verantwoord is. Er vindt dan een afweging plaats tussen behoeftes/beperkingen 
van kind en de doelen die we nastreven met de Plusgroep.  

12. Bij ernstige gedrags-, en/of sociaal-emotionele problematiek is het meesturen van een 
psychodiagnostisch onderzoeksverslag verplicht.  

13. Bij dyslexie is het meesturen van de dyslexieverklaring verplicht. 
14. In bijzondere gevallen kan de commissie besluiten een proefperiode vast te stellen. 

 
Verdere toelichting: 

- De toelatingscommissie besluit over plaatsing. Het is belangrijk dit bij 
ouders/kind/leerkracht van te voren duidelijk aan te geven. 
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Aanmeldingsprocedure 
 
Op het moment van schrijven vindt uit- en instroom van leerlingen op twee momenten in het 
schooljaar plaats: 
1. Aan het begin van het nieuwe schooljaar (aanmeldingsdeadline 1 mei voorgaand 

schooljaar). 
2. Na de kerstvakantie (aanmeldingsdeadline 1 december)  
 
Alle geplaatste kinderen uit groep 8 gingen na de kerstvakantie terug naar de reguliere groep, 
i.vm. de Cito-eindtoets en afscheidsactiviteiten in de eigen klas. Sinds 2015 wordt de Cito-toets 
echter later in het jaar afgenomen. Hierdoor is de noodzaak van uitstroom na de kerstvakantie 
afgenomen. Vanaf het schooljaar 2017-2018 worden daarom de volgende uit- en 
instroommomenten voorgesteld:  
1. Aan het begin van het nieuwe schooljaar (aanmeldingsdeadline 1 juni voorgaand 

schooljaar). 
2. Na de voorjaarsvakantie (aanmeldingsdeadline 1 februari). 
 
Uitgangspunt is dat de kinderen de Plusgroep minimaal een half jaar bezoeken. Alle geplaatste 
kinderen uit groep 8 gaan na de voorjaarsvakantie terug naar de reguliere groep i.v.m. de 
CITO-eindtoets en eindactiviteiten in de eigen klas. In bijzondere gevallen kan gekozen worden 
voor een proefplaatsing van maximaal 2 maanden.  
 
Aanleveren van het dossier 
Moet gebeuren vóór 1 juni of 1 februari. De aanmelding dient digitaal plaats te vinden door het 
volledige aanmeldingsdossier te mailen naar: plusgroep.aanmelden@skovv.nl  
 
Inhoud van het aangeleverde dossier 
Wat moet er standaard aangeleverd worden?: 

 Een ingevuld aanmeldingsformulier Plusgroep. 

 Het DHH eindverslag en de DHH doortoetsgrafieken. 

 Een uitdraai binnen Parnassys van de CITO resultaten (totaaloverzicht niet-methode 
toetsen). 

 Handelingsplannen/routeschema. 

 Door de ouders ondertekende ouderverklaring. 
 

Wat moet er extra aangeleverd worden bij ernstige gedrags/leerproblematiek: 

 Een psychodiagnostisch rapport (liefst niet ouder dan 2 jaar). 

 Bij dyslexie: een dyslexieverklaring. 

 Een beschrijving van de specifieke onderwijsbehoeften. 

 Een beschrijving van de onderwijsaanpassingen die doorgevoerd zijn op schoolniveau. 
 
De commissie kan bij twijfel over toelating (bijv. bij een onduidelijk dossier, vermoeden van 
onderpresteren of bijkomende gedragsproblematiek) altijd vragen om aanvullende informatie. 
 
Verantwoordelijkheden bij aanmelding/uitstroom 
De leerkracht:  

 Zorgt in samenwerking met de IB-er voor aanmelding van de leerling. 
De IB-er: 

 Zorgt in samenwerking met de leerkracht voor de aanmelding. 

 Is contactpersoon voor de school met de toelatingscommissie. 
De toelatingscommissie: 

 Is verantwoordelijk voor toelating en verwijdering van de leerlingen. 

 Is verantwoordelijk voor verwijdering na een proefplaatsing. 

 Is verantwoordelijk voor contact met ouders en school om de beslissing toe te lichten. 

mailto:plusgroep.aanmelden@skovv.nl
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Aanmeldingsformulier Plusgroep SKOVV 
 

Dossiers dienen digitaal aangeleverd te worden door te mailen naar: 
plusgroep.aanmelden@skovv.nl 
 

Gegevens leerling 

Achternaam  

Roepnaam  

Geslacht jongen/meisje 

Geboortedatum  

Nationaliteit  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

E-mailadres ouders  

Telefoonnummer ouders  

Mobiel nummer ouders  

Naam en telefoonnummer contactpersoon 
(bij afwezigheid ouders) 

 

Naam en telefoonnummer huisarts  

 

Gegevens school 

Schoolnaam  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

Naam groepsleerkracht  

E-mailadres groepsleerkracht  

Naam IB-er  

E-mailadres IB-er  

 

Schoolloopbaan  
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Overzicht onderzoeken 

 Ja* Nee Zo ja, datum 

Is er een intelligentieonderzoek verricht?    

Is er uitgebreider psychodiagnostisch 
onderzoek verricht? 

   

*Verslaglegging hiervan graag meesturen met het dossier.  

 

Overzicht persoonskenmerken 

 Ja Nee Toelichting 

Prestatiemotivatie    

Doorzettingsvermogen    

Positief zelfbeeld    

Zelfstandigheid    

Perfectionisme    

Faalangst    

Goede werkhouding    

 

Problematieken 

 Ja Nee Toelichting 

Onderpresteren    

Leerproblemen    

Gedragsproblemen    

Sociaal-emotionele 
problemen 

  
 

Ander probleem, n.l.:  

 

Beschrijving van leren en gedrag 

Geef van de hieronder genoemde onderdelen aan voor zover van toepassing: 

 De bevorderende factoren: wat gaat goed, welke positieve kenmerken laat de leerling zien? 

 De belemmerende factoren: welke aandachtspunten/problemen doen zich voor en in welke 
situatie? 

 Bevorderende factoren Belemmerende factoren 

Cognitief 

 

 

  

Sociaal-emotioneel 

 

 

  

Werkhouding 

 

 

  

Fysiek 
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Huidige aanpassingen onderwijsaanbod in de reguliere groep* 
Geef concreet aan wat er al gebeurd is en hoe dit is vastgelegd. 
                                                                   

 Ja Nee Toelichting 

Versnelling van de 
lesstof 

 

   

 

 

Compacting van de 
lesstof 

 

   

Verrijking van de 
lesstof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders n.l.    

 

 
*Handelingsplannen en/of routeboekje graag meesturen met het dossier. 
 

Argumentatie/motivatie voor aanmelding voor de Plusgroep 
 
Wat is de meerwaarde van de Plusgroep voor deze leerling?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welke onderwijsbehoeften (pedagogisch/didactisch/organisatorisch) heeft dit kind? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat is de specifieke hulpvraag van dit kind? 

 
 
 
 

 
Ondertekening 

Naam IB-er 
 
 
 

Datum Handtekening 
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Opvatting van de ouders/verzorgers* 
 
Hoe staan de ouders tegenover de aanmelding? Kunnen ze dit toelichten? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanvullende opmerkingen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Ouders geven hier hun eigen opvatting weer. School mag dit voor de ouders verwoorden, maar het document moet 
wel door ouders ondertekend worden. 

 
Ondertekening 
 

Naam ouder/verzorger Datum Handtekening 
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Ouderverklaring Plusgroep 
 

Naam (ouder/verzorger): 

Ouder/verzorger van: 

Leerling van (leerkracht): 

School : 

Groep: 

 

 

Mijn zoon/dochter wil graag deelnemen aan de Plusgroep en ik heb kennis genomen van de 

volgende zaken: 

 

1. De gegeven lessen in de Plusgroep zijn een aanvulling op het normale lesprogramma van 

de basisschool. Het programma is speciaal ontwikkeld voor de plusgroepleerlingen. 

2. De toelatingscommissie bepaalt, op basis van het door school aangeleverde dossier, welke 

leerlingen aan de Plusgroep kunnen deelnemen. 

3. De geplaatste leerlingen blijven minimaal een half jaar in de Plusgroep. 

4. De Plusgroep van SKOVV is gevestigd in Basisschool de Groene Vallei te Ede. 

5. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar de locatie. 

6. De kosten van het lesmateriaal en de leerkracht zijn voor rekening van SKOVV. 

7. Er kan een kleine vergoeding de ouders/verzorgers gevraagd worden voor bijv. het 

organiseren van een excursie. 

8. SKOVV is eindverantwoordelijk voor deze onder schooltijd gegeven lessen. 

9. SKOVV stelt vast op welke dag de activiteiten in de Plusgroep plaatsvinden. 

 

 

Als ouder/wettelijke vertegenwoordiger ga ik akkoord met het bovenstaande en zal ik stimuleren 

dat mijn kind op een gemotiveerde/serieuze manier aan de Plusgroep deelneemt. 

 

 

Naam ouder/verzorger 
 
 
 

Datum Handtekening 
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Verantwoordelijkheden en taakverdeling 
 
Om implementatie en voortgang goed te laten verlopen, is het belangrijk dat alle betrokkenen 
weten wie waar verantwoordelijk voor is. 
 
 

Functie/taak                       Verantwoordelijk voor 

Algemeen directeur 
stichting 
 

 Eindverantwoordelijkheid totale project. 
 

Stafmedewerker 
onderwijs en kwaliteit 
 
 

 Beleidsvorming. 

 Aansturing voorbereidende werkzaamheden. 

 Coördinatie van opzet en uitvoering. 

 Aansturing plusgroepleerkracht. 

 Voorzitten beoordelingscommissie. 

 Evaluatie en bijstelling van beleid. 
 

Leerkracht plusgroep  Lid toelatingscommissie.  

 Overleg met leerkrachten en ouders van de kinderen in de 
Plusgroep.  

 Het verzorgen van de lessen in de Plusgroep, inclusief 
adequate voorbereiding.  

 

Toelatingscommissie  Beslissen over toelating en verwijdering van Plusgroep 
leerlingen.  

 Motivering besluit bij scholen. 
 

IB-ers  Aanleveren van het aanmeldingsdossier. 

 Voorlichting/uitleg naar ouders en leerlingen bij 
aanmelding/verwijdering. 

 Mede zorg dragen voor afstemming met plusgroepleerkracht. 

 Coördinatie specifieke begeleiding plusgroepleerling in de 
school. 
 

Groepsleerkracht  Mede zorg dragen voor aanmeldingsdossier. 

 Mede zorg dragen voor afstemming met plusgroepleerkracht. 

 Specifieke begeleiding van de plusgroepleerling in de klas. 
 

Ouders  Vervoer van- en naar locatie Plusgroep. 

 Begeleiding van de leerling thuis, o.a. bij het maken van het 
huiswerk en de planning daarvan.  

 

 


