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Inleiding 
 

De Ladder is een basisschool in Maarn op de Utrechtse Heuvelrug. Er zitten ongeveer 200 leerlingen 
op school, verdeeld over 9 groepen. Er zitten voornamelijk leerlingen zonder leerling gewicht op 
school. Als gekeken wordt naar het uitstroomprofiel richting voortgezet onderwijs, in de afgelopen 
drie jaar, gaat gemiddeld 65% van de leerlingen naar Havo of hoger.  
De Ladder is een oecumenische basisschool waar het kind centraal staat. Vanuit de visie stap voor 
stap de wereld in, begeleiden wij onze leerlingen tot zelfstandige, ondernemende kinderen die de 
ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Samenwerken en zelfverantwoordelijkheid zijn 
hierbij belangrijke kernwaarden. De missie van De Ladder is het verzorgen van goed onderwijs in een 
veilige omgeving. Wij vinden deze missie geslaagd wanneer we zien dat onze leerlingen met plezier 
naar school gaan, zich veilig voelen, zelfvertrouwen hebben en over de basisvaardigheden 
beschikken die nodig zijn in de 21e eeuw.  

Meerbegaafde leerlingen 
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. De wet is gemaakt om ervoor 
te zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Oók de meer- en hoogbegaafde kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben aan de bovenkant. De Ladder spreekt in dit beleid over 
meerbegaafde leerlingen. Hiermee worden ook de hoogbegaafde leerlingen bedoeld. Door de Wet 
passend onderwijs kunnen zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool. 
Dit beleid beschrijft de activiteiten en projecten die De Ladder al doet voor de meerbegaafde 
leerlingen. Daarnaast staan de doelstellingen van de nieuw te ontwikkelen plannen beschreven. Deze 
zijn gericht op inclusief denken en leveren een bijdrage leveren aan ‘Samen op school’. De Ladder is 
de enige school die valt onder het schoolbestuur Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn. 
Belangrijk uitgangspunt is dat De Ladder de meerbegaafde leerlingen in het eigen dorp Maarn op de 
eigen school een programma kan bieden. Als school vinden wij het van belang dat kinderen respect 
hebben voor elkaar, maatschappelijke betrokkenheid tonen, feedback geven en krijgen. Onze school 
is de oefenplaats voor de maatschappij. Onze school is een plek waar iedereen geaccepteerd en 
gewaardeerd wordt. In het beleid is nadrukkelijk aandacht besteed wat er zowel in de klas gedaan 
wordt voor de meerbegaafde leerlingen als daarbuiten. Leerlingen blijven daarbij bewust op onze 
eigen locatie en niet in een aparte groep buiten de school. Er is de afgelopen drie schooljaren door 
De Ladder geïnvesteerd in de professionaliteit van de leerkracht.  
 
Leeswijzer 
In het eerste hoofdstuk is de theorie rondom meerbegaafdheid wat die op De Ladder gebruikt wordt 
uitgewerkt. In het tweede hoofdstuk wordt de huidige werkwijze beschreven op welke wijze er 
gewerkt wordt met meerbegaafde leerlingen. Zowel het aanbod wat in de klas wordt gegeven als het 
aanbod buiten de klas wordt beschreven. In het derde hoofdstuk is de organisatie van de aanpak 
voor meerbegaafde leerlingen beschreven welke taken en bevoegdheden de verschillende personen 
hebben die met deze groep leerlingen werkt en over welke materialen De Ladder beschikt. 
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1. Theorie meer- en hoogbegaafdheid 
 

Er zijn veel termen die gebruikt worden om deze groep leerlingen aan te duiden die een 
bovengemiddelde intelligentie hebben. Voorbeelden hiervan zijn plusklasleerlingen, slimme kinderen 
en intelligente leerlingen. De Ladder spreekt over meerbegaafde leerlingen. Hiermee bedoelen we de 
meer- en hoogbegaafde leerlingen. In dit beleid zal er dan ook gesproken worden met de term 
meerbegaafde leerlingen. Ongeveer 10% van de kinderen is meer- en hoogbegaafd volgens de 
normaalverdeling van IQ scores. Dan spreek je van een IQ vanaf ongeveer 120 of hoger. Vanaf een IQ 
van 130 spreek je van hoogbegaafd (SLO, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn veel verschillende modellen over meer- en hoogbegaafdheid. Omdat De Ladder vindt dat 
meerbegaafdheid niet alleen om IQ scores gaat, hebben wij nog twee andere modellen gekozen die 
het beste bij de visie van onze school past: Het DMTG model (Gagne, 2010) en het Zijnsluik 
(Kieboom, 2015). 
 
DMT model 
Het eerste model dat De Ladder gebruikt bij meerbegaafdheid is het model van onderzoekprofessor 
Francoys Gagné. Dit model maakt een duidelijk onderscheid tussen aanleg die iemand heeft vanaf de 
geboorte en het talent dat mogelijk tot uiting komt. Meerbegaafdheid is volgens Gagné het bezit en 
gebruik maken van je aanleg en die tot uiting laten komen in een talent. Het model van Gagné heeft 
verschillende domeinen bij de aanleg: intellectueel, creatief, sociaal, fysiek en motorisch. 
Deze natuurlijke aanleg, die een duidelijke genetische ondergrond hebben, kunnen worden 
waargenomen in elke taak. Kinderen worden in de loop van hun opleiding geconfronteerd met de 
intellectuele vaardigheden die nodig zijn om te leren lezen, een vreemde taal spreken of nieuwe 
wiskundige begrippen te begrijpen.  
Maar ook de creatieve vaardigheden die nodig zijn om veel verschillende soorten problemen op te 
lossen. Daarnaast geeft dit model aan dat meerbegaafde kinderen ook origineel in hun werk moeten 
zijn. De sociale vaardigheden gebruiken de kinderen dagelijks in interacties met klasgenoten, 
docenten en ouders. Het waarnemend vermogen, muzikale potentie of de fysieke capaciteiten 
hebben bij sport, zijn ook sterk aanwezig volgens Gagné.   
Gagné geeft de dynamiek tussen de verschillende factoren aan om die aanleg te laten ontwikkelen 
tot talenten. De aanleg is genetisch bepaald. De intra-persoonlijke- en omgevingsfactoren bepalen 
samen hoe de aanleg zich zal ontwikkelen tot talenten soms heeft toeval of de kansen die iemand 
krijgt hier ook een rol in. 
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Zijnsluik model van Kieboom 
De tweede theorie die op De Ladder ingezet wordt is het Zijnsluik-model (Kieboom, 2015). Recente 
literatuur (Bakx, de Boer, van de Brand en van Houtert, 2016) legt niet alleen meer de nadruk op de 
cognitieve elementen maar ook op de karaktereigenschappen. Dat sluit ook aan op de theorie van 
Gagné, omdat deze karaktereigenschappen (intra-persoonlijke factoren) volgens Gagné kunnen 
helpen bij het tot uiting laten komen van een talent.  
Kieboom zegt dat meerbegaafde kinderen allemaal individuen zijn met een eigen identiteit en 
kenmerken. Deze kenmerken kunnen ook bij ‘gewone’ kinderen voorkomen, maar de aanpak van de 
omgeving van meerbegaafde kinderen, moet anders zijn dan die bij andere kinderen. 

Het ‘zijnsluik’ bevat vier bijzondere kenmerken: 

• Perfectionisme – faalangst 
Het perfectionisme is sterk verbonden aan meerbegaafdheid. In dit geval wordt met 
perfectionisme de hoge lat die meerbegaafde leerlingen zichzelf opleggen bedoeld. Deze 
hoge lat kan leiden tot faalangst en vluchtgedrag. Ze willen bepaalde dingen ineens helemaal 
niet meer doen of geven voortijdig op. 

• Rechtvaardigheidsgevoel 
Voor meerbegaafde kinderen zijn regels en gemaakte afspraken erg belangrijk. Ook 
gemaakte beloftes zijn erg belangrijk. Als deze verbroken worden zonder goede reden leidt 
dat tot veel discussie en gezeur. Beloofd is beloofd! 

• Hoog-sensitiviteit 
Deze gevoeligheid kan op verschillende manieren tot uiting komen, maar leidt vaak tot grote 
angsten. Meerbegaafde kinderen zijn vaak banger en ongeruster dan andere kinderen. Een 
hoog-sensitief kind maakt ook snel van een mug een olifant. De zintuigelijke prikkels komen 
heel fel binnen bij hoogbegaafde kinderen. Dit maakt ze kwetsbaar.  

• Kritische instelling 
Meerbegaafde kinderen zijn erg opmerkzaam en plaatsen overal een kritische noot bij. 
Probleem hierbij is echter dat ze ook erg recht door zee kunnen zijn. De inhoud van wat ze 
willen vertellen is belangrijker dan de manier waarop. Meerbegaafde kinderen zijn pijnlijk 
eerlijk. Hier moeten ze leren dat ze niet botweg alles kunnen zeggen en dat het vaak beter is 
om iets mooier te verpakken dan dat het is.  
 

Definitie meerbegaafdheid De Ladder 
Op De Ladder hebben we met elkaar een definitie geformuleerd wat wij verstaan onder meer- en 
hoogbegaafdheid.  
 
“Meerbegaafdheid is een talent die in aanleg aanwezig is, waarin de omgeving en het kind een 
invloedrijke rol spelen op de talentontwikkeling. Ook belangrijk daarbij zijn kenmerken zoals:  
perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel, sensitiviteit, kritische instelling, zelf beslissingen nemen en 
een hoge intelligentie.“ 
 
In deze definitie komen de twee gekozen modellen mooi terug. De aanleg die aanwezig is om te 
ontwikkelen tot een talent (Gagné) en de persoonskenmerken van het Zijnsluik (Kieboom). Vanuit 
onze visie willen we goed onderwijs geven in een veilige omgeving zodat aanleg gestimuleerd kan 
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worden tot een talent. Dat de kinderen medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces en ze 
vertrouwen krijgen om hun eigen keuze te maken.  
Binnen de school is het niet mogelijk om bij alle kinderen een intelligentieonderzoek uit te voeren. 
Het oordeel van ouders, leerkrachten en de schoolresultaten zijn daarom belangrijk bij de keuze of 
een kind gaat deelnemen aan het programma voor meerbegaafde leerlingen. Vanuit onze theorie is 
intelligentie ook niet het enige signaal om aan te zien of een kind meerbegaafd is. De aanleg en 
persoonskenmerken zijn daarbij ook belangrijk. Dit zien ouders en leerkrachten in de dagelijkse 
praktijk. 

De wereld om ons heen bestaat uit mensen van allerlei verschillende niveaus, daarom vinden wij het 
belangrijk dat leerlingen in hun eigen groep uitgedaagd worden. Vanuit onze visie leren we de 
kinderen samenwerken en respect hebben voor iedereen. Wij willen passend onderwijs bieden voor 
alle kinderen. Meerbegaafde leerlingen bieden wij passend onderwijs in de eigen klas, waarbij een 
apart moment in de week RT-extra aangeboden wordt om deze groep specifiek te begeleiden. De 
voorwaarden waar meerbegaafde leerlingen aan kunnen voldoen om deel te nemen aan de RT-extra 
zijn als volgt opgebouwd:  

Wij hebben ervoor gekozen om de volgende criteria op te stellen: 

• Gesignaleerd in het signaleringsysteem SIDI 
• Opvallen tijdens observaties en in oudergesprekken 
• Cito I of I+ voor rekenen en begrijpend lezen 
• Methode gebonden toetsen op “Goed” niveau voor de vakken rekenen, taal en begrijpend 

lezen 
• Uit de Kanvas, ons sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem, leerkrachtvragenlijst komt dat 

een leerling onrust verstorend gedrag vertoont, faalangst, angst, gebrek aan motivatie heeft 
of ongelukkig/somber is door te weinig uitdaging. 

Niet alle kinderen die meerbegaafd zijn laten dit zien door hun schoolresultaten. De Ladder 
onderscheidt de volgende profielen van leerling-profielen bij meerbegaafde leerlingen: de 
succesvolle aangepaste leerling, onderduikende leerlingen en de zelfsturende autonome leerling, de 
risico leerling, dubbel bijzonder leerling en de uitdagende creatieve leerling. Het beleid met de 
aanpak voor deze verschillende leerlingprofielen wordt komende jaren doorontwikkeld. 
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2. Werkwijze 
 

2.1 Signaleringsinstrument SIDI  

Om te signaleren of een leerling tot onze doelgroep behoort gebruiken we op De Ladder meerdere 
handvatten: 

• Bij de aanmelding op school wordt er gevraagd een intredevragenlijst in te vullen. Hierin 
staat o.a. de vraag of er meerbegaafdheid in de familie voor komt en of er vermoedens zijn 
van meerbegaafdheid. 

• De Ladder gebruikt in alle groepen het signaleringsinstrument SIDI. Dit zal de leerkracht 
helpen bij het signaleren van de vermoedelijk meerbegaafde leerlingen. Zie protocol SIDI. 

• Een eerste onderdeel van het signaleringsinstrument zijn de gesprekken met ouders, waarbij 
de ouders een vragenlijst invullen met kind kenmerken. 

• Een tweede onderdeel van het signaleringssysteem SIDI is het resultaat op de methode 
onafhankelijke toetsen.  

• Een derde onderdeel van het signaleringssysteem SIDI zijn de vragenlijsten van de leerkracht 
met leerling kenmerken. 

• Sociaal- en emotionele vragenlijsten kunnen ook een signaal geven. Op De Ladder wordt 
hiervoor Kanvas gebruikt. 
  

Bij een positieve uitslag vanuit het signaleringsinstrument SIDI, zal een leerling in aanmerking komen 
voor het programma tijdens de RT-extra (plusklas). 

 

2.2 Compacten, verrijken, versnellen in de klas 

Compacten 

De definitie van compacten is het indikken van de reguliere lesstof. De herhalingsstof en extra 
oefenstof wordt daarbij weggelaten. Het compacten gebeurt volledig in de klas. Leerlingen behalen 
op hun eigen niveau doelen via Snappet. Dit geldt voor de vakken spelling, taal en rekenen. De 
kinderen worden aan het begin van een blok vooraf getoetst worden op de doelen van dat blok. Op 
basis van het resultaat wordt bepaald aan welke doelen de kinderen werken met de rest van de 
groep en welke doelen ze compact aangeboden krijgen. 
Bij nieuwe onderwerpen of strategie-uitleg wordt er wel van de leerlingen verwacht dat ze meedoen 
met de groep. Ook blijven we de leerlingen stimuleren om de strategieën te laten zien op papier.  Ze 
werken dan 75% van de lestijd in Snappet aan hun eigen doelen en de overige tijd besteden ze aan 
verrijking. Meerbegaafde leerlingen uit de groepen 1 en 2 maken bij ontwikkelingsmateriaal alleen 
moeilijkere opdrachten 

Verrijken 

De definitie van verrijken is het aanbieden van andere lesstof in de tijd die de leerlingen overhouden 
door het compacten. Dit kan verdieping zijn op het vakgebied waarvan de compacten zijn gemaakt of 
het kan verbreding zijn op andere vakgebieden. Verrijken wordt gedaan door middel van aanvullend 
materiaal die de leerkracht, in samenspraak met de leerling, zelf zoekt. Denk daarbij aan;  
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ontwikkelingsmateriaal rekentijger of topklassers. Ook hebben de leerlingen minstens 1 keer per 
week een moment aan de instructietafel voor extra uitleg van hun pluswerkboek. Sinds schooljaar 
2018-2019 beschikken alle groepen over smartgames als verrijkingsmateriaal dat meerbegaafde 
leerlingen kunnen gebruiken. De kinderen werken aan opdrachten met de hogere denkniveaus uit de 
taxonomie van Bloom: analyseren, evalueren en creëren. 

 

Versnellen 

De definitie van versnellen is het versnellen van de leerstof. Dit kan op verschillende wijze; zowel in 
het eigen leerjaar door op een eigen leerlijn te werken waarbij versneld door de lesstof heengegaan 
wordt. Daarnaast kan versnellen ook betekenen dat leerlingen een jaar overslaan. Onze voorkeur is 
om leerlingen binnen de eigen groep te laten versnellen indien nodig. De totale ontwikkeling van het 
kind staat daarbij centraal.  

2.4. Aanbod in de RT-extra    
 
Als leerlingen vanuit het signaleringsinstrument SIDI naar voren komen als leerlingen die 
meerbegaafd zijn en naast het compacten of verrijken extra aanbod nodig hebben, komen deze 
leerlingen in de RT-extra groep terecht (plusklas). Meerbegaafde kinderen leren sneller dan 
gemiddeld. Daarom krijgen zij binnen de RT extra gemiddeld drie dagen per week de reguliere 
leerstof aangeboden. De overige dagen besteden zij aan een verrijkt lesprogramma voor rekenen, 
taal en lezen zoals strategische denkspellen met smartgames, debat en filosofie. Binnen de RT extra 
wordt er o.a. gewerkt volgens de taxonomie van Bloom. Er is specifiek aandacht voor de bovenste 
drie lagen van de taxonomie. De hogere denkvaardigheden zijn voor meerbegaafde kinderen 
uitermate geschikt om mee aan de slag te gaan. De kinderen mogen een onderzoeksvraag bedenken 
die past binnen het thema van projectonderwijs. Daarna zal de RT-extra leerkracht met de leerlingen 
meedenken en stimuleren ze te laten analyseren, evalueren en creëren. Daarnaast zijn er extra 
sociale lessen met betrekking op de growth en fixed mindset. Het leren leren is de basis van het 
onderwijs. Onze RT extra leerkrachten zijn opgeleid tot specialist meerbegaafdheid. De leerkrachten 
zijn specifiek geselecteerd op hun pedagogische vaardigheden, hebben specifieke expertise en een 
opleiding gericht op HB. 

Het onderwijsarrangement vindt grotendeels in de klas plaats. Hier zal de verrijking op de 
vakgebieden worden aangeboden. Daarnaast begeleidt de specialist meerbegaafdheid de leerlingen 
uit de groepen 4 t/m 8 1 dag per week buiten de klas RT extra krijgen, waarbij een deel onder 
begeleiding van de specialist meerbegaafdheid en een deel zelfstandig. De visie is dat de kinderen 
geen aparte groep zijn en we willen ze onderdeel laten zijn van de maatschappij waar ook 
verschillende niveaus zijn. Om wel passend onderwijs te bieden zullen bepaalde aspecten als de 
Taxonomie van Bloom, het leren leren en filosoferen wel aangeboden worden buiten de klas.  
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3. Organisatie 
 

3.1 Taken en bevoegdheden 
 
Binnen het beleid meerbegaafdheid zijn er verschillende taken. Hieronder staan de taken en 
bevoegdheden beschreven:  

Specialisten meerbegaafdheid  
De specialist meerbegaafdheid is de kartrekker van de werkgroep meerbegaafdheid. Deze specialist 
informeert en coacht het team tijdens studiedagen en onderhoudt de contacten met de directeur. Hij 
of zij begeleidt de meerbegaafde leerlingen uit de verschillende groepen op 1 dag per week bij de 
projecten van RT-extra en bespreekt de doelen voor de komende week met de leerlingen. Een goede 
doorgaande lijn in het beleid valt onder de verantwoordelijkheden van de specialist, die het 
beleidsplan, in samenwerking met de directeur, opstelt en bijhoudt. De specialist doet voorstellen 
voor het te besteden budget voor materialen passend bij meerbegaafdheid. Ook zal de specialist bij 
twijfel over een leerling bij gesprekken aanwezig zijn.  

Directeur 
De directeur is eindverantwoordelijke voor alle leerlingen. De directeur wordt vier keer per jaar door 
de specialist meerbegaafdheid op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. Het doel voor de 
komende jaren is om dit samen af aan de hand van de portfolio’s van de kinderen en het 
overdrachtsformulier tussen leerkracht en specialist. Het besluit om een leerling eventueel te laten 
versnellen ligt bij de directeur. 
De directeur beheert het budget dat ter beschikking gesteld wordt voor meerbegaafdheid en neemt 
het besluit of er materiaal aangeschaft mag worden. Ook is zij ondersteunend bij 
deskundigheidsbevordering. 

IB’er 
De intern begeleider is verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden aan de zorgleerlingen; dus 
ook aan de meerbegaafde leerlingen. Signaleringen vanuit de groepsleerkrachten bespreekt de IB’er 
met de specialist meerbegaafdheid. Samen met de specialist beslist de IB’er welke leerlingen 
deelnemen aan de RT-extra. 

Groepsleerkracht 
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het inzetten van het signaleringsinstrument en de 
signalering welke leerlingen in aanmerking komen voor de RT extra. De groepsleerkracht bespreekt 
deze leerlingen met zowel de IB’er als de specialist meerbegaafdheid aan de hand van de uitkomsten 
van de signaleringsinstrumenten en eigen observaties. De leerkracht stelt de uitdagende opdrachten 
voor de klas samen en houdt overzicht over de leerdoelen. Daarnaast is de leerkracht degene die het 
contact met de ouders van de meerbegaafde leerlingen uit de eigen klas onderhoudt. 
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3.2 Materialen en methodes 
 
In de onderstaande tabel staat een overzicht van de materialen die op dit moment aanwezig zijn.  

Aanwezig materiaal Leerjaar 

Rekentijgers 4 t/m 8 

Snappet rekenen, spelling 4 t/m 8 

Taalactief taalboek extra 4 t/m 8 

Topklassers 4 t/m 8 

Opdrachten volgens Taxonomie van Bloom 1 t/m 8 

Coöperatieve spellen 1 t/m 8 

Mappen: slimme kleuters en Pienter 1 t/m 2 

Filosofeer boek en filosofeerkaartjes 1 t/m 3 

Smartgames groep (zie overzicht smartgames) 1 t/m 8 

Prentenboeken fixed growth mindset / onderzoekend leren 1 t/m 3 

Map onderzoekend leren/onderzoekskaarten  1 t/m 3 

Plusprojecten kleuteruniversiteit  1 t/m 3 

 
3.3 Professionaliteit leerkrachten 
 
Alle leerkrachten in het team van De Ladder zijn opgeleid onder leiding van een externe specialist 
hoogbegaafdheid; Lonneke Sneijder om in de klas om te gaan met meerbegaafde leerlingen. De 
leerkrachten zijn geschoold door in de verschillende theorieën en modellen die er bestaan rondom 
hoogbegaafdheid. Tevens zijn de 6 types begaafde kinderen besproken, is de doelgroep bepaald en 
een inventarisatie gemaakt van het startpunt van het team. Leerkrachten op de Ladder weten op 
welke wijze het niveau bepaald kan worden, een goede instructie aan meerbegaafde leerlingen 
gegeven kan worden, op welke wijze de lesstof gecompact zou moeten worden en wat voor 
materiaal ingezet moet worden.  

 


