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Welkom en voorstellen

Coördinatoren begaafdheid:

• Anneke Drost

• Lindy Jansen

begaafdheid@keizerkarelcollege.nl



Introductie

VLOG-2 Hoogbegaafd/ADHD/dyslectisch etc.... – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=RSxnWVxtXso


• Niet iedere hoogbegaafde zit op het vwo

• Gevoel van anders zijn

• Andere kant uit willen, maar meegaan met de rest (aanpassen)

• Havo was niet bepaald leuk

• Hoogbegaafdheid niet herkend, niet door haar, niet door omgeving

• "Wat als we het gaan zien als mogelijkheden?"

Belangrijke punten uit de video



Wat verstaan wij onder hoogbegaafdheid?



• zeer goed in redeneren, abstraheren en verbanden zien;
• een grote intellectuele nieuwsgierigheid;
• gemakkelijk en direct kunnen leren;
• een brede range van interesses;
• tonen van initiatief en originaliteit in intellectueel werk;
• grote belangstelling voor de mens en het universum;
• een ongewone verbeeldingskracht;
• zeer goed in het oplossen van problemen;
• een hoge mate van alertheid op gevoelsmatig en zintuiglijk vlak;
• een groot rechtvaardigheidsgevoel;
• kritisch naar zichzelf en de wereld om hem/haar heen.

Kenmerken van begaafde leerlingen



• Ook hoogbegaafde leerlingen moeten zich 
kunnen ontwikkelen. 

• Hoogbegaafde leerlingen vallen zonder begeleiding of 
aanpassing soms uit in een regulier schoolsysteem

• Om meer te kunnen doen voor hoogbegaafden zijn we 
aspirant BPS-school

Waarom is het belangrijk meer te doen 
voor hoogbegaafden?



Wat soms niet passend is



• Vragen kunnen stellen, ook als het niet direct over de stof gaat

• Eigen tempo, niet verplicht in de les

• Extra uitdaging (versnellen/verrijken)

• Begrip voor hooggevoeligheid (veel hb’ers zijn hooggevoelig, 
daardoor bijvoorbeeld last van omgevingsgeluid)

• Soms: hulp bij studievaardigheden (nooit nodig gehad, nooit geleerd)

Wat hebben hoogbegaafde leerlingen nodig?



• Signalering (intake brugklas en door mentoren), Gaaf voor de start
• Begaafdheidsmentor
• Bewustwording en (h)erkenning begaafdheid
• Autonomie t.a.v. behalen kerndoelen/exameneisen 

(witte kaart, aanpassing in programma, bijv. in te maken opdrachten)

• Uitgebreid onderwijsaanbod  
(verrijkingsproject, Pre University, extra vakken) (in ontwikkeling: versneld examen, gastlessen, 
uitbreiding verrijkingsproject, stimuleren van peercontacten)

Speerpunten



Opdracht in groepjes
(4/5 personen)

Bespreek in een groepje 
de punten op het papier 
en noteer ze



• Wie wil er met ons meedenken? (klankbordgroep)

• Mogelijk gaat het samenwerkingsverband ook een 

overkoepelende klankbord/peergroep opzetten 

(www.netwerkhb.nl)

• Neem contact op via: begaafdheid@keizerkarelcollege.nl

Nabespreking opdracht

Vragen?




