Beleidsplan hoogbegaafdheid
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1. Algemeen
1.1 Inleiding
Het lijkt voor een buitenstaander vaak heel leuk om hoogbegaafd te zijn en menigeen is daar jaloers
op. Vaak wordt ervan uitgegaan dat je met een hoog IQ alles kunt bereiken, maar het tegendeel is
waar. Hoogbegaafde kinderen hebben het, zeker op school, vaak moeilijk. Zij voelen zich niet
begrepen en vaak missen zij zowel sociaal, emotioneel als cognitief de aansluiting. Dit begint vaak al
op het kinderdagverblijf. Hoogbegaafde kinderen zijn snel overprikkeld, hebben een sterk
rechtvaardigheidsgevoel en leven zij heel intens met heftige emoties. Zij maken zich vaak zorgen om
grote thema’s zoals het klimaat. Velen hebben moeite met leren leren, omdat zij lange tijd op school
mee kunnen komen zonder er moeite voor te hoeven doen. En komt het moment dat het niet leren
niet meer vanzelf gaat, dan weten ze niet hoe. Soms ontwikkelen ze faalangst en haken af.
Onderpresteren komt vaak voor, mede omdat velen problemen hebben met hun executieve functies.
Dat zijn vaardigheden die nodig zijn om taken uit te voeren zoals plannen, starten, focussen, impulsen
beheersen en emoties reguleren (Guare, 2019).
Maar wat als op school anders zijn niet zou bestaan, omdat iedereen anders is en er geen hiërarchie
bestaat, zodat hoogbegaafde kinderen zich niet alleen aan leeftijdsgenootjes spiegelen, maar aan alle
leeftijden? Dit is het geval op De Vrije Ruimte. Er zijn geen leeftijdsgroepen en door te werken vanuit
de sociocratie is iedereen gelijk en telt iedere mening. Iedereen op school is speciaal.
Op De Vrije Ruimte zien we regelmatig (hoog)begaafde kinderen die ondanks alle uitdaging die wij
bieden en de mogelijkheden die het onderwijstype biedt, de uitdagingen toch niet aan kunnen, willen
of durven gaan. Soms is het een hele zoektocht naar waarom dat zo is en wat ervoor nodig is om
deze kinderen tot bloei te laten komen, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Door onszelf meer
te verdiepen in de achtergrond van hoogbegaafdheid hopen we kinderen en ouders beter te kunnen
begeleiden.
Met dit beleidsplan willen we de kennis over hoogbegaafdheid op school vergroten, de begeleiding
van hoogbegaafde kinderen en hun ouders verbeteren en meer inzichtelijk maken wat wij op school
hoogbegaafde kinderen te bieden hebben. Tevens willen we ons naar buiten toe meer profileren als
een school die kansen en mogelijkheden biedt voor hoogbegaafde kinderen.
In eerste instantie richten we ons in dit beleidsplan op het hoogbegaafdenonderwijs voor de
basisschoolleerlingen. Het streven is om het beleidsplan daarna zo te herschrijven dat er ook meer
aandacht komt voor onderwijs aan hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs, zodat ook hierin
sprake is van een doorlopende leerlijn van PO naar VO.

Bron: Afbeeldingen komen uit eigen archief

1.2 Visie van De Vrije Ruimte
“Onderwijs is niet het vullen van lege emmers,
maar het aansteken van een haardvuur.”
-Heraclites - Grieks wijsgeer-

De Vrije Ruimte is een democratische school voor natuurlijk leren voor kinderen van het primair en
voortgezet onderwijs. De school bestaat sinds schooljaar 2007-2008. Op school zijn de laatste jaren
tussen de 55 en 80 leerlingen. Kinderen reizen uit de hele regio naar onze school. Soms starten
kinderen als 4-jarige, maar vaak komen ze van een andere school waar ze om allerlei verschillende
redenen niet pasten binnen het reguliere onderwijs.
Op De Vrije Ruimte gaan wij ervan uit dat ieder mens vanaf zijn geboorte een innerlijke motivatie heeft
om uitdagingen aan te gaan, grenzen te verleggen, kortom, om zich verder te ontwikkelen.
Vaardigheden zoals het omrollen na ongeveer 4 maanden na de geboorte, het zelfstandig zitten na
ongeveer 7 maanden, de eerste stapjes na ongeveer een jaar, vragen een behoorlijk
doorzettingsvermogen. Kinderen gaan volledig op in hun eigen kunnen, blijven hun grenzen
verkennen en verleggen, net zolang totdat iets lukt (DVR, 2021-2022).
Wij hebben daarom volledig vertrouwen in de innerlijke kracht van het kind. Ons uitgangspunt is dan
ook dat het niet nodig is om aan kinderen te trekken of te duwen, in cognitieve of andere zin. Mensen
leren gemakkelijker, sneller en met meer plezier wanneer zij ervoor open staan. Ze komen op hun
eigen tijd, niveau en manier bij hun innerlijke, van nature aanwezige, motivatie om zich te ontwikkelen
en respectvol om te gaan met zichzelf en hun omgeving.
Kinderen krijgen de ruimte om activiteiten te kiezen die hen het meeste opleveren. Dit kunnen
bijvoorbeeld dingen zijn waar ze nog niet goed in zijn of vaardigheden die ze nodig hebben om verder
te komen. Discipline en doorzettingsvermogen zijn er vaak vanzelf als de motivatie van binnenuit
komt. In vrijheid durven kinderen fouten te maken, de gevolgen van de eigen daden te ervaren en hun
eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Begeleiders begeleiden de leerlingen bij hun ontwikkeling tot zelfstandige burgers in onze
maatschappij. Zij helpen leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. De
begeleiders gaan op zoek naar de middelen die leerlingen helpen bij hun zoektocht naar de
beantwoording van hun vragen. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders. Iedere leerling volgt zijn
eigen pad. We streven naar passend onderwijs voor ieder kind. Zoveel mogelijk passen we het
onderwijs aan aan wat de leerling nodig heeft.
Elke stem telt! De Vrije Ruimte past sociocratische besluitvorming toe. Sociocratie is een
bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. Die gelijkwaardigheid komt tot uiting in
het consentbeginsel: een besluit kan alleen genomen worden wanneer niemand van de aanwezigen
een overwegend beargumenteerd bezwaar heeft tegen het nemen van dat besluit. De school wordt
bestuurd door docenten, leerlingen en ouders samen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de
kwaliteit van leven en leren op De Vrije Ruimte.
Ons onderwijstype leent zich heel goed om hoogbegaafde kinderen de ruimte te geven zich op hun
eigen manier en in hun eigen tempo te ontwikkelen en tegelijk in een omgeving te zijn met kinderen
van heel veel verschillende leeftijden.
Door de leeftijdsmix met kinderen van 4 tot 19 jaar kunnen alle leerlingen zowel sociaal-emotioneel als
cognitief bij oudere kinderen aansluiten bijvoorbeeld bij lessen, spellen of gesprekken, maar hebben

ze ook de ruimte om met leeftijdsgenootjes te spelen. Niemand kijkt er raar van op als je op je 12e met
een knuffel naar school komt, maar ondertussen ook bezig bent met voorbereidingen voor een VWOeindexamen Engels.
Verder is er veel ruimte om te verbreden, te verdiepen en te versnellen. En zo kan een meisje van 10
de kleuters voorlezen, tuinieren, een surprise maken of het konijn verzorgen met leeftijdsgenootjes,
een schoolkrant maken met kinderen van 12 tot 14 jaar en eindexamenvakken voorbereiden met
kinderen van 16/17 jaar. Wil je meer weten over democratisch onderwijs in het algemeen, dan kun je
kijken op: https://www.democratisch-onderwijs.nl/
Een mooi filmpje dat precies uitlegt wat democratisch onderwijs inhoudt en wat wij met De Vrije
Ruimte nastreven is: Democratizing Education - Rachel Roberts ;
https://www.youtube.com/watch?v=xBWQ69lDr-c

1.3 Kerndoelstellingen school algemeen
●
●
●
●

In vrijheid ontdekken wie je bent en wat je wil
Kinderen kunnen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke, creatieve en kritische mensen
We streven ernaar dat kinderen vanuit gelijkwaardigheid hun plek vinden in hun leven
Naast het nastreven van de doelen als school (PO en VO) met een meer cognitieve insteek,
hecht de school veel waarde aan de sociale, emotionele en psychologische ontwikkeling van
kinderen en de maatschappelijke betrokkenheid

De missie van De Vrije Ruimte is:
De Vrije Ruimte is een plek waar je jezelf mag zijn, waar jouw stem telt en waar je je op je eigen
manier kunt ontwikkelen.
Wij zijn een democratische school voor basis- en voortgezet onderwijs. We bieden leerlingen de
ruimte om zich in vrijheid te ontwikkelen tot verantwoordelijke en kritische mensen, die zich bewust
zijn van hun eigenheid. We hechten belang aan gemeenschapszin en besteden aandacht aan de
waarden die daarbij horen. De sociocratische besluitvorming biedt ons handvatten om zowel in ons
onderwijs als in onze organisatie vanuit gelijkwaardigheid te leven en te werken.
Ontdekken wat je wilt leren, dat doe je op De Vrije Ruimte. Op welke manier, met wie en wanneer, dat
bepaal je zelf. Jij neemt verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling. Wij zijn er om jou daarbij te
helpen.

Wij doen dit vanuit vertrouwen in jou en in elkaar.
De kernwaarden van ons onderwijs zijn:
●
●
●
●
●
●

Veiligheid
Diversiteit
Verwondering
Zelfvertrouwen
Passie
Vrijheid

1.4 Beleidsdoelstelling hoogbegaafdheid
In de praktijk blijkt dat De Vrije Ruimte een bijzondere doelgroep aanspreekt. Leerlingen die niet mee
kunnen in het regulier onderwijs, dat vaak afgestemd is op de gemiddelde leerling, krijgen last van
allerlei klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, de motivatie, gebrek aan zelfvertrouwen, depressie,
faalangst. Ouders gaan op zoek naar een alternatief en komen regelmatig bij De Vrije Ruimte uit.
Onder deze leerlingen zijn ook hoogbegaafde en soms hyper hoogbegaafde kinderen.
Het doel van dit beleidsplan is om te zorgen voor meer kennis van hoogbegaafdheid bij docenten.
Daarnaast de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en hun ouders verbeteren en meer inzichtelijk
maken wat wij op school hoogbegaafde kinderen te bieden hebben. Tevens willen we ons naar buiten
toe meer te profileren als een school die kansen en mogelijkheden biedt voor hoogbegaafde kinderen.
Waar gaan we ons op richten?
1.
2.
3.
4.

Vergroten kennis over hoogbegaafdheid bij docenten
Begeleiding hoogbegaafde leerlingen en hun ouders verbeteren
Meer inzichtelijk maken wat De Vrije Ruimte hoogbegaafde kinderen te bieden heeft.
Doortrekken van de doorlopende leerlijn van PO naar VO ook op het gebied van onderwijs
aan hoogbegaafde kinderen

Hoe gaan wij die doen?
Ad. 1
●

Scholing en professionalisering rondom het begeleiden en signaleren van (hoog)begaafde
leerlingen

Ad 2
●
●
●

●

●
●
●

We signaleren een (hoog)begaafde leerling en/of een leerling met een
ontwikkelingsvoorsprong zo snel als mogelijk a.d.h.v. onze kennis en ervaring
Indien helpend voor de ontwikkeling laten we een kind testen
We bieden een passend onderwijsaanbod voor onze hoogbegaafde leerlingen, bijv.
Smartgames, sterrenkunde en scheikunde lessen, meedoen met techniektoernooien,
schaaklessen, Chinese les, muzieklessen en mogelijkheden om te versnellen
We besteden extra aandacht aan niet-cognitieve vaardigheden zoals de executieve functies,
leren leren, sociale en emotionele ontwikkeling en blokkades die de ontwikkeling in de weg
staan zoals faalangst, bijv. door lessen plannen en organiseren in te roosteren, kunstzinnige
therapie of dramatherapie, muzieklessen en verschillende sporten, spelletjes, extra
gesprekken, persoonlijke aandacht, veel ruimte om te spelen en vertrouwen
Indien nodig schakelen we externe hulp in
Mentoren van hoogbegaafde kinderen op school vragen advies aan de specialist
hoogbegaafdheid binnen de school
Op school wordt een avond georganiseerd voor kinderen en hun ouders over
hoogbegaafdheid

Ad 3
●
●

●
●
●
●

Ad 4
●

Een apart hoofdstuk in de schoolgids over onze kennis en kunde met betrekking tot
hoogbegaafdheid op De Vrije Ruimte
Onder het kopje op de website “wat doen we” https://www.devrijeruimte.org/onsonderwijsdemocratisch-onderwijs/democratisch-onderwijs/ voegen we een kopje
hoogbegaafdheid toe met een link naar het beleidsplan
Subsidie aanvragen voor het begeleiden van hoogbegaafde kinderen
Op social media laten zien wat we doen en te bieden hebben
Zorginstanties en samenwerkingsverbanden in de regio die bekend zijn met hoogbegaafdheid
informeren over onze mogelijkheden en beleid
Media benaderen om een stukje te schrijven over hoogbegaafde kinderen op De Vrije Ruimte,
bijv. aan de hand van interviews met oud-leerlingen

In samenwerking met VO-docenten wordt het beleidsplan zodanig aangepast dat het ook
aansluit bij de behoefte van hoogbegaafde kinderen in het voortgezet onderwijs.

Wie doet wat?
Myriam volgt een opleiding van 1 jaar om zich te specialiseren in hoogbegaafdheid.
Aan het einde van de opleiding zal zij een avond organiseren voor docenten en ouders van
hoogbegaafde kinderen.
Veel van wat we bij punt 2 staat doen we al, maar met de opgedane kennis zullen we het signaleren
en begeleiden van hoogbegaafde kinderen kunnen verbeteren.
Als het beleidsplan klaar is, zal de bestuurskring zich buigen over de externe communicatie. Myriam
zal begin schooljaar 2022-2023 een keer naar de vergadering gaan om te vertellen over haar
opleiding, het beleidsplan hoogbegaafdheid, te bespreken hoe we dit naar buiten toe kunnen
communiceren en hoe we dit kunnen verwerken in de schoolgids. Ondertussen kunnen docenten al
wel op social media en in de nieuwsbrief foto's, filmpjes en verhalen delen van projecten die we nu al
doen, zoals first lego league, techniektoernooi of sterrenkunde lessen.

Tijdspad
De opleiding vindt plaats in schooljaar 2021-2022.
Ondertussen zullen docenten regelmatig bijgepraat worden tijdens vergaderingen. Sommige docenten
lezen en denken mee over de ontwikkeling van het beleidsplan hoogbegaafdheid.
Alles wat we leren, zal de begeleiding van de kinderen ten goede komen. Dit is een organisch proces
dat nooit stopt. We zullen altijd bezig zijn met leren, reflecteren en verbeteren. Alleen al omdat ieder
kind anders is en dus een andere benadering vraagt.
Na de opleiding zal het beleidsplan voor PO klaar zijn. Daarna kan het in samenwerking met VOdocenten worden aangepast, zodat het toepasbaar is in de hele school. Schooljaar 2022-2023 kunnen
we gebruiken om de schoolgids aan te passen, een stukje op de website te plaatsen en om
samenwerkingsverbanden, andere scholen en de krant te benaderen.

In 2022 zal Myriam twee voorlichtingsavonden organiseren op school over hoogbegaafdheid, één voor
docenten en een avond voor ouders en eventueel kinderen.
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1.5 Afbakening beleidsdoelstelling
De Vrije Ruimte is een B3 school en wordt niet bekostigd door de overheid. Daardoor zijn we
financieel afhankelijk van de ouderbijdrages. We krijgen geen extra geld voor de begeleiding van
kinderen met speciale behoeftes. Samenwerkingsverbanden zijn niet verantwoordelijk voor de
ondersteuning van kinderen op onze school. Regelmatig voeren wij gesprekken met de overheid om
in de nabije toekomst bekostigd te kunnen worden door onze overheid, dit met behoud van onze visie,
missie en kerndoelstellingen.
De school wil groeien naar maximaal 120 kinderen. De balans in de groep is belangrijk, zowel wat
betreft de spreiding van leeftijden als qua genderdiversiteit. Het kan zijn dat we soms voor bepaalde
groepen een wachtlijst hebben.

In principe zijn alle kinderen welkom, mits wij als begeleiders het gevoel hebben dat wij een kind
kunnen begeleiden, er sprake is van wederzijds vertrouwen en ouders en school op één lijn zitten.
Bovenal moet de school voor alle kinderen een veilige plek zijn.
Voor de uitgebreide aannameprocedure zie de website: https://www.devrijeruimte.org/aanmeldenleerling/
Omdat kinderen zich vrij door het gebouw bewegen, moeten we erop kunnen vertrouwen dat het veilig
blijft en dat kinderen niet met agressie reageren als er een conflict is. Een leerling moet in staat zijn
zich aan de basisregel Mijn grens houdt op waar jouw grens begint oftewel stop=stop houden.
In de praktijk blijkt dat De Vrije Ruimte meestal geen goede plek is voor kinderen met een combinatie
van hoogbegaafdheid en externaliserende gedragsproblemen.
De Vrije Ruimte zal zich niet profileren als een school voor hoogbegaafden, maar wel als een school
waar hoogbegaafde kinderen door het onderwijsconcept de ruimte krijgen zich op hun eigen manier
en in hun eigen tempo te ontwikkelen.

2. Hoogbegaafdheid
2.1 Theorie hoogbegaafdheid
Zo’n 10 tot 15 % van de mensen is intelligenter (IQ=115+) dan gemiddeld en één zesde deel daarvan
is hoogbegaafd (IQ=130+). Een héél klein deel daar weer van, ongeveer 1 op de 1000 mensen, is
hyperhoogbegaafd (IQ=145+) (Bakx A., 2016).
In figuur 1 is te zien hoe de IQ-scores in Nederland verdeeld zijn over de bevolking. Het is belangrijk
om je bewust te zijn dat er, alhoewel het maar om kleine percentages mensen gaat, hele grote
verschillen in intelligentie zijn tussen begaafde en hyperhoogbegaafde mensen. In het onderwijs wordt
daar nog weinig rekening mee gehouden. Over het algemeen wordt er meer geïnvesteerd in moeilijk
lerende kinderen dan in kinderen die hoogbegaafd zijn.
Figuur 1
Intelligentiemeting

Overgenomen uit Unalzorg, intelligentieonderzoek met IQ-test
https://www.unalzorg.nl/intelligentieonderzoek-met-iq-test. Copyright z.d., Unalzorg

Maar (hoog)begaafdheid is meer dan een hoog IQ. In de loop der tijd zijn er veel modellen ontwikkeld
om hoogbegaafdheid in kaart te brengen. Mönks ontwikkelt in 1988 een model (zie figuur 2) waarin hij
hoogbegaafdheid definieert als een combinatie van :
●
●
●

hoge intelligentie (meestal hanteert men de grens een IQ van 130 of hoger);
motivatie (doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen);
creativiteit (het gaat dan om het creatief zijn in het oplossen van problemen).

Gezin, school en vrienden zijn omgevingsfactoren die eraan bijdragen dat een leerling daadwerkelijk
tot bloei kan komen (Bakx A., 2016).

Figuur 2
Meerfactoren model van Mönks/Renzulli

Overgenomen uit Ziebegaafdheid, didactische begeleiding.
https://ziebegaafdheid.nl/bijles/. Copyright z.d., Ziebegaafdheid
Om succesvol te zijn in het dagelijks leven is meer nodig dan de analytische intelligentie die met een
IQ-test gemeten wordt. Creatieve en praktische intelligentie zijn evenzeer van belang en
omgevingsfactoren en niet-cognitieve vaardigheden spelen ook een rol in iemands ontwikkeling. (Bakx
A., 2016)
In het model van Heller (zie figuur 3) komen diverse modellen samen en is te zien welke factoren
vanuit de omgeving en welke factoren van de leerling zelf de ontwikkeling kunnen beïnvloeden. Ik vind
het goed dat het in beeld brengt dat je op verschillende gebieden begaafd kunt zijn. Wat me verder
aanspreekt is dat er naast begaafdheidsfactoren ook niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en
omgevingskenmerken in zijn opgenomen. Dit model sluit goed aan bij de visie van De Vrije Ruimte.
Wij zijn ervan overtuigd dat een kind zich het best kan ontwikkelen als het goed in zijn vel zit en als
school en thuis op één lijn zitten. We voeren uitgebreide gesprekken met ouder en kind, uitgaande
van de pedagogische driehoek kind-ouder-school/leerkracht. We bespreken hoe het thuis en op
school gaat en wat een kind voor hulp nodig heeft van thuis en van school. Als iets niet lukt of een
kind gaat bijvoorbeeld moeilijkheden uit de weg, dan gaan we eerst op zoek naar de reden.

Figuur 3
Model van Heller

Overgenomen uit Talentstimuleren, begaafdheid.
https://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/theorie-modellen/heller. Copyright z.d.,
Talentstimuleren
In veel wetenschappelijke modellen ligt de nadruk vooral op de cognitieve elementen van
hoogbegaafdheid. Inmiddels zijn wetenschappers en psychologen er echter van overtuigd dat er ook
sprake is van bepaalde overeenkomstige persoonlijkheidseigenschappen (de Zijnskenmerken) bij
hoogbegaafden. Prof. dr. Kieboom vat deze kenmerken naast het cognitieve luik samen in ‘het
zijnsluik’. Zij stelt dat hoogbegaafde kinderen allemaal individuen zijn met een eigen identiteit en
kenmerken, die ook bij kinderen met een ‘normale’ ontwikkeling kunnen voorkomen. Hoogbegaafde
kinderen vragen echter in dat opzicht een andere aanpak (Toor, Het Zijnsluik, z.d.).
Het Zijnsluik bevat vier bijzondere Zijnskenmerken: perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel, hoogsensitiviteit en kritische ingesteldheid.

Figuur 4
Het zijnsluik
Perfectionisme komt heel veel voor bij
hoogbegaafden. Zij leggen zichzelf een hoge norm
op waaraan zij willen/moeten voldoen en dat kan
leiden tot faalangst , vermijding, uitstel- of
vluchtgedrag. Ze leggen de lat voor zichzelf (te)
hoog.
Hooggevoeligheid: informatie via de zintuigen
wordt uitgebreider, nauwkeuriger en complexer
verwerkt dan de gemiddelde persoon. Ze nemen
allerlei subtiele nuances waar, die anderen niet
ervaren. Dit leidt vaak tot overprikkeling en als het
lang aanhoudt tot stress.
Hoogbegaafde kinderen zijn kritisch. Zij zullen niet
snel opgeven om hun gelijk te krijgen. Het is
belangrijk dat zij leren dat het soms goed is om te
zwijgen en dat je ook niet alles in alle eerlijkheid
moet zeggen, maar sommige dingen op een
vriendelijke manier moet verpakken.
Het rechtvaadigheidsgevoel van hoogbegaafden
draait niet alleen om afspraak=afspraak, maar
omvat vaak een veel intenser en groter gevoel van
onrecht, zelfs tot het niveau van wereldverbeteraars,
denk aan Greta Thunberg CITATION Eduzd \l 1043

(Toor, Het Zijnsluik, z.d.).
Overgenomen uit Musica EduArte, Het Zijnsluik
.
https://musicaeduarta.nl/het-zijnsluik-tessa-kieboom/ Copyright z.d., Musica EduArte
Verder is het goed om je te realiseren dat er verschillende type kinderen zijn. Bij sommige type
kinderen is het makkelijker om hoogbegaafdheid te signaleren dan bij anderen. Zo is het moeilijker om
(hoog)begaafdheid te signaleren als kinderen hun begaafdheid ontkennen en uitdaging vermijden of
als kinderen hun zelfvertrouwen kwijt zijn geraakt dan als kinderen die zelfsturend en autonoom zijn.
Hoe beter je een kind kent en gedrag en gevoelens kunt herkennen, hoe beter je het kan begeleiden.
In figuur 5 is te zien welke types Betts en Neihart onderscheiden.

Figuur 5
Profielen van begaafde leerlingen

Overgenomen uit Talentstimuleren, profielen van begaafde leerlingen.
https://talentstimuleren.nl/?file=2867&m=1422437221&action=file.download Copyright z.d.,

Talentstimuleren
Het kenniscentrum hoogbegaafdheid werkt bij het diagnosticeren met een herziend Model van Duran.
In dit model is te zien welke factoren een rol spelen bij tot uiting komen van talenten. Dit model ziet in
hoogbegaafdheid 2 lagen:
● De binnenste kern van het model geeft de hoofd- en hart-kenmerken van hoogbegaafdheid
weer.
● Daaromheen zit een laag die welzijn genoemd wordt.
Rondom deze lagen bevinden zich de persoonseigen- en contextuele factoren die van invloed zijn op
het welzijn.
Het is belangrijk om alle factoren goed in kaart te brengen om te weten waar gedrag of emoties
vandaan komen.
Inzicht in de patronen biedt een sleutel voor het doorbreken ervan en leidt tot de mogelijkheid voor het
veranderen van het onwenselijke gedrag/emoties en het verhogen van het welzijn. In onderzoek wordt
een inschatting gemaakt van de patronen die de moeilijkheden kunnen verklaren, in stand houden of
verergeren (Hoogbegaafd, z.d.).

Figuur 6

Overgenomen uit Kenniscentrum hoogbegaafdheid, Model van Duran,
https://www.praktijkhoogbegaafd.nl//kenniscentrum/model-van-duran/ Copyright z.d., Praktijk

Hoogbegaafd "Orthopedagogiek en Psychologie"
Het mooie van dit model is dat het een holistische visie heeft en toont dat hart en hoofd in balans
moeten zijn voor je welzijn. Kenmerkend voor hoogbegaafde mensen is dat zij snel en logisch kunnen
nadenken en het vermogen hebben om creatief te denken. Hoogbegaafden hebben een hoge mate
van intensiteit in verwerken van prikkels. Vaak uit zich dat op meerdere hartkenmerken, bijvoorbeeld
beeldende en emotionele intensiteit. Vooral de intensiteit is kenmerkend voor hoogbegaafde kinderen.
Daarnaast hebben ook persoonlijkheids- en externe factoren invloed op je welzijn. In het schema is
goed te zien dat er veel factoren zijn die van invloed zijn op het welzijn van hoogbegaafde mensen.

2.2 Doelgroepomschrijving
Binnen onze school is het niet van belang om te werken met diagnoses of labels. Voor ieder kind
zoeken we passende activiteiten en lessen. We stemmen het aanbod af op de behoeftes van de
kinderen die er zijn. De Vrije Ruimte wordt niet bekostigd door de overheid, dus we hebben in principe
geen diagnoses nodig om passend onderwijs te bieden. Als een diagnose helpend is om jezelf beter
te leren kennen of als een diagnose helpend is voor de docenten om het onderwijs beter af te
stemmen op deze leerling, laten we een kind in overleg testen. Soms komen kinderen al binnen met
diagnoses. In principe kijken we bij het aannemen naar het kind zelf en is ieder kind welkom als
leerkrachten en docenten denken dat ze een kind goed kunnen begeleiden. Kinderen met autisme
hebben het op De Vrije Ruimte soms moeilijker, omdat zij meer behoefte hebben aan structuur en snel
overprikkeld zijn. Maar sommige kinderen met autisme zijn heel goed in staat hun eigen structuur aan
te brengen en een rustig plekje op te zoeken als ze merken dat het te veel wordt. Als een hele week te
vermoeiend is, komen kinderen minder of kortere dagen naar school. Voor sommige heel
hooggevoelige kinderen kan De Vrije Ruimte een onrustige leeromgeving hebben, omdat iedereen
andere dingen aan het doen is en er de hele dag door beneden en buiten gespeeld wordt. Maar er zijn
ook hooggevoelige kinderen die dit soort onrust niet erg vinden, omdat ze weg kunnen lopen en

ergens hun eigen rust kunnen vinden, maar ook omdat geluiden van de kinderen op De Vrije Ruimte –
door de hoge mate van vrijheid – anders zijn dan op een reguliere school. De omgeving kan chaotisch
voelen, maar er wordt bijvoorbeeld niet gegild of gekrijst omdat het eindelijk pauze is

Kwetsbare jeugdigen
De Vrije Ruimte is ontstaan vanuit het ideaalbeeld dat kinderen het beste leren vanuit intrinsieke
motivatie op hun eigen moment. De school is bedoeld voor alle opvoeders en jeugdigen die achter
dit principe staan. De school biedt een veilige, gezonde en rijke leeromgeving waarbij jeugdigen en
opvoeders volledig betrokken zijn en iedereen stem heeft en de school zorgt dat er voldaan wordt
aan de eisen voor het primair en voortgezet onderwijs in Nederland en dat jeugdigen de benodigde
examens kunnen behalen.
Nu, 15 jaar na oprichting, blijkt in de praktijk dat De Vrije Ruimte een bijzondere doelgroep
aanspreekt. De Vrije Ruimte vangt veel kinderen op die in het reguliere onderwijs uitvallen en thuis
komen te zitten. Dat is bij ongeveer de helft van de leerlingen het geval. Ook zijn er veel jeugdigen die
begeleiding hebben van een kindercoach, gezinscoach of kindertherapeut of geholpen worden door
het Centrum voor Jeugd en Gezin. De school houdt nauw contact met deze jeugdhulpverleners en
stemt individuele onderwijsplannen af op de situatie van het kind.
Kinderen en jongeren bloeien vaak bij De Vrije Ruimte binnen een jaar weer op, kruipen uit hun
schulp en durven langzaam weer zichzelf te zijn en te ontdekken wat ze willen in het leven.
Er is pas geleden een mooi artikel verschenen in het Algemeen Dagblad, editie Den Haag, waarin een
goed beeld gegeven wordt van een drietal leerlingen die eerst schooluitvaller waren.
Zie: https://www.ad.nl/gezin/deze-school-biedt-al-15-jaar-plek-aan-schooluitvallers-binnen-driemaanden-zag-ik-mijn-eigen-kind-weer-terug~ae7d4278
Alle kinderen krijgen intensieve begeleiding, zowel individueel als in kleine groepen. Naast de
inhoudelijke schoolvakken is er veel tijd in het rooster voor mentorgesprekken, kringgesprekken en
kindercoachgesprekken. De betrokkenheid van de ouders is groot. De Vrije Ruimte heeft als
uitgangspunt dat school en thuis één systeem zijn. Begeleiders op school en opvoeders hanteren
dezelfde principes, zodat kinderen duidelijkheid en veiligheid ervaren. Begeleiders en ouders maken
gezamenlijk een plan om het kind optimaal te begeleiden.
• Hoog-sensitief 68%
• Hoogbegaafd 39%
• Gepest – laag zelfbeeld 26%
• Faalangst 22%
• Autisme spectrum 20%
• Dyslexie, dyscalculie of dyspraxie 20%
• Spreekt geen Nederlands 18%
• AD(H)D 15%
• Laagbegaafd 5%
Naast deze kwetsbaarheden van kinderen zelf, heeft 29% te maken met gescheiden ouders en
komt 8% uit een één ouder gezin.

3.Werkwijze
3.1 Signaleren
Bij het signaleren van hoogbegaafdheid is het belangrijk om te weten waar je naar kunt kijken of waar
je op moet letten.
Hoe eerder hoogbegaafdheid gesignaleerd wordt hoe beter, want dan kun je al van jongs af aan
aansluiten bij de behoeften. Sluit aanbod niet aan bij de behoefte van een kind of zijn interesses dan
kunnen er frustraties en woedeaanvallen ontstaan of het kan zijn dat ze zich aanpassen aan hun
omgeving met onderpresteren als gevolg. Kleuters passen zich vaak al na 5/6 weken aan hun
leeftijdsgenootjes aan.
Bij jonge kinderen wordt gesproken van een ontwikkelingsvoorsprong. Dat betekent dat ze een
voorsprong hebben op leeftijdsgenootjes.
De term ontwikkelingsvoorsprong wordt gebruikt voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Kenmerkend voor
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is hun intensiteit. Hun intense manier van zijn werkt in op
allerlei aspecten van de persoonlijkheid. Het heeft gevolgen voor hoe iemand de wereld beleeft en er
mee omgaat op het gebied van fysieke energieniveau, zintuiglijk waarneming en beleving, intellectuele
honger, verbeeldingskracht en intensiteit van de emoties en sensibiliteit (Toor,
ontwikkelingsvoorsprong, z.d.).

Signalen van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vroeg alert, aandacht kunnen focussen, lijkt minder slaap nodig te hebben, behoefte aan
prikkels
Ongebruikelijke grote woordenschat, begrip van taalnuances, eerder zelf gaan lezen
Intense beleving, sterke emoties, gevoelig voor prikkels
gedetailleerd waarnemen
gevoelig voor ‘echtheid’, congruent zijn, rechtvaardigheid
een sterke behoefte aan autonomie
Lange aandachtspanne, volharding en intense concentratie op eigen interesses
Hoge nieuwsgierigheid, erg veel vragen, neiging dingen op een andere manier te doen en
combineren
Vermogen om grote hoeveelheid informatie te onthouden en te bevatten

Bij kinderen met hoogbegaafdheid zie je verschillende signalen die niet altijd allemaal opvallen.
Sommige signalen komen bij het ene kind meer naar voren dan bij het andere kind.
Bij Gifted People gebruiken ze het AIS-model om hoogbegaafdheid te definiëren. Wij zien
hoogbegaafdheid als een optelling van de kenmerken 'Anders', 'Intens' en 'Snel' (Gifted People,
2018 - 2022).

De negen kenmerken van hoogbegaafdheid bij kinderen zijn in ieder geval (Gifted People,
2018 - 2022):
1. Nieuwsgierig en kritische ingesteld; Stellen heel veel vragen, willen graag weten hoe en
waarom iets gedaan wordt of moet worden. Wijzen mensen op inconsistenties en ‘fouten’ en
stellen soms onbewust onbeleefde vragen.
2. Voorsprong in de ontwikkeling: Beginnen eerder met praten, lopen of lezen. Soms doen ze
dit later, maar dan wel meteen perfect: praten met volzinnen en lopen zonder vallen en
opstaan. Ze hebben vergeleken met leeftijdsgenootjes een uitgebreidere woordenschat en
volwassen taalgebruik. Dit kan er soms toe leiden dat de executieve functies onderontwikkeld
blijven. Omdat je de lesstof sneller onder controle hebt, is het niet nodig om je werk te plannen
en te organiseren.

3. Ongebruikelijk goed geheugen: Kunnen gemakkelijk gebeurtenissen en informatie
onthouden als het hun interesse heeft of indruk heeft gemaakt.
4. Leergierig en breed geïnteresseerd: Hebben een groot verlangen naar het vergaren van
kennis en nieuwe informatie. Soms met hyperfocus op één onderwerp, wat obsessief kan
overkomen. Soms wisselend van de ene naar de andere interesse. Het wordt hen dan
verweten dat ze ‘nooit iets afmaken’.
5. Sterke fantasie en creativiteit: Hebben denkbeeldige vriendjes of gaan volledig op in hun
eigen wereld en fantasieën. Hebben een opmerkelijk en associatief gevoel van humor. Dit kan
zich uiten in woordgrapjes en in het opmerken van inconsistenties en nuances die
leeftijdsgenootjes vaak ontgaan.
6. Asynchrone ontwikkeling: Lopen in de ontwikkeling uit de pas met zichzelf. Kunnen
bijvoorbeeld al zien hoe ze iets willen, al weten hoe iets moet, maar nog niet de verfijnde
motoriek hebben om het te maken. Zijn vaak cognitief al verder dan de sociale en emotionele
ontwikkeling. Daardoor kan een hoogbegaafd kind heel volwassen en wijs overkomen. Ze
hebben heel veel dingen gesnapt, maar nog niet altijd ervaren.
7. Complex en divergent denken: Hebben een andere manier van denken en een voorkeur
voor ingewikkelde taken. Denken vaak moeilijker dan nodig waardoor ze moeite hebben met
simpele taken, vragen en opdrachten. Kunnen snel verbanden leggen en daarmee tot
onverwachte en ongewone inzichten en oplossingen komen.
8. Sensitiviteit en intensiteit: Ervaren bovengemiddeld veel prikkels en ook intenser. Zijn zich
vaak al vroeg bewust van de eigen emoties en wanneer ze deze uiten, worden ze door de
omgeving regelmatig bestempeld als ‘te’ (te emotioneel, te gevoelig, te overdreven, te
perfectionistisch, te kritisch).
9. Sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel: Kunnen intens reageren op iets wat oneerlijk,
onredelijk of onrechtvaardig voelt of niet klopt met wat is afgesproken. Hierdoor kunnen
machtsstrijden ontstaan met volwassenen.

Signaleren op De Vrije Ruimte

Samen rekenen op de bank, allebei in
een andere methode

leerling geeft sterrenkunde les aan leeftijdsgenootjes

Signaleren vindt plaats vanaf de instroom op school. Het is een continue proces van observeren en
gesprekken voeren. Dit geldt voor alle leeftijden en ook bij nieuwe leerlingen. Ouders hebben het vaak
al snel door als hun kind zich sneller dan gemiddeld ontwikkelt. Zij zijn de eersten om een
ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Het kan ook zijn dat het ouders niet opvalt dat hun kind een
ontwikkelingsvoorsprong heeft, omdat ze geen referentiekader hebben of zelf ook hoogbegaafd zijn
en daardoor niet anders gewend zijn. Daarom is het belangrijk om ook op school alert te zijn op
bovenstaande kenmerken, zodat we al van jongs af aan zo goed mogelijk kunnen inspelen op de
speciale behoefte van deze kinderen. Daarmee hopen we te voorkomen dat kinderen gaan
onderpresteren, gefrustreerd raken of het vertrouwen in school als een plek waar je je kan ontwikkelen
verliezen. Op De Vrije Ruimte hebben we altijd een uitgebreid intakegesprek met ouders en ook
daarna veel contact en uitgebreide oudergesprekken. We nemen de tijd om met ouders te bespreken
wat zij thuis zien en wat wij op school zien en wat er nodig is om ze te helpen zich verder te
ontwikkelen. Oudergesprekken worden 3 keer per jaar ingeroosterd en duren 45 minuten. Als er
tussendoor behoefte aan een extra gesprek, dan kan dat altijd. In het oudergesprek wordt onder
andere besproken: hoe het gaat het nu, hoe gaan we verder en wat is er nodig. In bijlage 5 is een
format van een oudergesprek opgenomen.
Tijdens leerlingbesprekingen, de dagevaluatie om 15.30 en tussendoor wisselen leerkrachten
onderling observaties van en ervaringen met kinderen uit. Doordat een leerling niet één vaste
leerkracht heeft, maar van verschillende mensen les heeft en zich tussen de lessen door beweegt in

‘de vrije ruimte’, ontstaat een breed beeld van een kind. De mentor verzameld alles en bespreekt dit
met het kind en de ouders.
Signaleren ontwikkelingsvoorsprong op De Vrije Ruimte:
● Uitgebreide gesprekken met ouders
● Veel uitwisseling tussen alle betrokken begeleiders op school
● Aanbieden uitdaging en uitzoeken waar de zone van naaste ontwikkeling is
● Observeren van en luisteren naar het kind
● Begeleiders hebben kennis van de kenmerken van ontwikkelingsvoorsprong, zodat ze sneller
kunnen signaleren als er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. Zie bijlage 2 voor de
kenmerken.
● Het aanbod stemmen we af op wat een kind nodig heeft. We doen dit in samenspraak met alle
betrokkenen.
● Afspraken, gespreksverslagen, leerlingbesprekingen, persoonlijke roosters en vorderingen
worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem https://moodle.devrijeruimte.org/
Signaleren hoogbegaafdheid op De Vrije Ruimte
● Uitgebreide gesprekken met ouders en kind
● Veel uitwisseling tussen alle betrokken begeleiders op school
● Bij nieuwe leerlingen voeren we een uitgebreid intakegesprek en vindt er eventueel overdracht
plaats van de vorige school
● Observeren van en luisteren naar het kind
● Observeren van de omgang met de lesstof
● Aanbieden van uitdagende projecten en lessen en observeren hoe een kind daarmee omgaat
● Begeleiders hebben kennis van de kenmerken van signaleringslijsten HB en herkennen de
indicatoren bij een kind. Hiervoor gebruiken we de 9 bovengenoemde kenmerken en de
kenmerken uit bijlage 2
● Indien helpend voor het kind, bijv. om zichzelf beter te begrijpen, doen we een IQ-test.
● Het aanbod stemmen we af op wat een kind nodig heeft
● Afspraken, gespreksverslagen, leerlingbesprekingen, persoonlijke roosters en vorderingen
worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem https://moodle.devrijeruimte.org/

Om alert te zijn op onderpresteren op De Vrije Ruimte letten we op de volgende signalen ((SLO), z.d.):
● Grote en uitzonderlijke kennis
● Grote interesse
● Wisselend schoolwerk
● Positief thuiswerk
● Grote verbeelding
● Hoge mate van sensitiviteit
● Afnemende schoolprestaties
● Negatief gedrag
● Haperende sociaal-emotionele ontwikkeling
● Geringe taakgerichtheid
● Negatieve houding
● Duikend gedrag om ‘erbij te willen horen’
In het geval van onderpresteren gaan we op zoek naar de oorzaak en vandaaruit gaan we met behulp
van gesprekken met betrokken begeleiders, de ouders en het kind zelf op zoek naar een passend
aanbod om het kind verder te helpen. Als de ontwikkeling dan nog steeds niet verloopt zoals op dat
moment wenselijk is voor het kind doen we eventueel een onderzoek naar hoogbegaafdheid en indien
nodig zoeken we externe hulp. Ook kijken we naar mogelijke andere kenmerken bij het kind zoals
hooggevoeligheid of faalangst of andere stoornissen als ad(h)d of dyslexie of mogelijke oorzaken in
de omgeving van het kind. In het uiterste geval gaan we op zoek naar een andere school.
Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert dat onderpresteerders niet vanzelf goed gaan presteren.
Onderpresteren is om verschillende redenen een onbewuste keuze geworden. Het veranderen van
het gedrag is moeilijk. Het is belangrijk om te onderzoeken waar dit vandaan komt, om inzicht te
krijgen in de motivatie en de bijbehorende patronen en gedrag (Whitley, 2001). Deze kinderen loslaten

en het ze zelf op laten knappen zal niet werken. Onderpresteerders leren niet van hun ervaring, omdat
ze geen verantwoordelijkheid (willen) nemen voor hun gedrag. Zij komen vaak met allerlei excuses. In
het boek Brights Minds, Poor Grades wordt uitgebreid uitgelegd wat je kunt doen om deze kinderen te
helpen.
Veel hoogbegaafde kinderen krijgen verkeerde diagnoses, zoals ADHD of ASS. Vaak worden zij
verkeerd begrepen en wordt hoogbegaafdheid over het hoofd gezien. Zeker als er tevens sprake is
van leerproblemen zoals dyslexie. Het boek Misdiagnose van hoogbegaafden van James T. Webb
e.a. behandelt veel voorkomende misdiagnoses en maakt duidelijk wat de overeenkomsten en
verschillen zijn met hoogbegaafdheid.
Op De Vrije Ruimte hebben we inmiddels 15 jaar ervaring met kinderen met diverse en soms dubbele
diagnoses. Hoewel het niet onze taak en expertise is om kinderen te diagnosticeren, is het wel handig
om bij het signaleren van bepaald gedrag te weten wat de oorzaak zou kunnen zijn en welke hulp we
dan al dan niet zouden kunnen zoeken en inschakelen om een kind te laten onderzoeken en/of te
ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

Hoogbegaafdheid en ADD/ADHD
Kinderen kunnen hoogbegaafd zijn en ADHD hebben, maar omdat sommige kenmerken overeen
komen krijgen kinderen soms onterecht de diagnose ADHD. Voor een goede behandeling is de juiste
diagnose belangrijk.

Hoogbegaafdheid en Autisme
In gedrag zijn er vaak veel overeenkomsten tussen kinderen met hoogbegaafdheid en autisme,
daarom is het vaak moeilijk om te weten wat de achtergrond van het gedrag is en om een goede
diagnose te stellen. De drijfveren zijn echter verschillend. Naast ADHD is ook autisme is één van de
misdiagnoses bij hoogbegaafdheid. Om kinderen goed te kunnen begeleiden is het belangrijk om te
weten waar bepaald gedrag vandaan komt. In bijlage 4 is een overzicht van de kenmerken van
mensen met ASS (een autismespectrumstoornis) die je ook ziet bij hoogbegaafde mensen en wat niet
past bij hoogbegaafdheid, maar wijst op een combinatie van beiden (Spek, z.d.)

Woedediagnoses
Samen met ADD/ADHD is de oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD) de meest
voorkomende misdiagnose. Het is gemakkelijk om met een hoogbegaafd kind in een machtsstrijd te
belanden. En als dat niet goed aangepakt wordt, kan dat eindigen in oppositioneel-opstandig gedrag.
De wortel van dit gedrag is meestal het gevoel dat niemand hen begrijpt.
Hoogbegaafde kinderen zijn vaak erg gevoelig voor de sociale ongelijkheid in de wereld. Maar het zijn
wel kinderen en ze kunnen niet altijd goed met die gevoelens omgaan. De intensiteit en de
gevoeligheid van hoogbegaafden kunnen leiden tot woede.
Als het kind de volgende kenmerken heeft, is het de vraag of de diagnose ODD juist is:
• Argumenteert effectief met volwassenen.
• Opstandigheid komt maar in één situatie voor, bijvoorbeeld alleen op school.
• Daagt de meeste volwassenen niet uit.
• Maakt zich zorgen over de gevoelens van anderen.
• Ergert of negeert mensen niet expres (Kerpel, z.d.).

3.2 Compacten, verrijken en versnellen
Met ouders en kinderen bespreken we in gesprekken wat er thuis en op school nodig is voor de
ontwikkeling van een kind en daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er nodig is
voor hun ontwikkeling.
We streven ernaar om thuis en school zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Compacten (schrappen van onnodige oefen- en herhalingsstof) en versnellen (klassen overslaan)
gaan vanzelf op De Vrije Ruimte, omdat iedereen in zijn eigen tempo werkt. Lessen zijn in
niveaugroepen en zo veel mogelijk wordt er ook gekeken naar leerstijl. Als je met 5 minuten uitleg de
rekenstof begrijpt, dan ga je niet bij de instructieles zitten en krijg je eigen uitleg. Een hoogbegaafd
kind maakt niet de extra oefenbladen die andere kinderen wel nodig hebben. Als je de stof begrijpt en
beheerst, ga je door. Belangrijk is wel om geen stappen over te slaan en goede strategieën aan te
leren. We checken dit door met de leerling mee te kijken, nieuwe stof eerst uit te leggen of een kind te
laten uitleggen hoe hij tot zijn antwoord gekomen is. Daarna streept de docent de opgaven aan die het
kind gaat maken. Dit kan per kind en per onderwerp verschillen.
Omdat we niet in klassen werken, spreken we bij ons op school niet over versnellen. Wie klaar is met
rekenen, kan verder gaan met wiskunde of andere dingen gaan doen. Wie bijvoorbeeld tweetalig
opgroeit kan met de 2e taal toe gaan werken naar een eindexamen. Ben je klaar met een vak dan kun
je het afsluiten met een staatsexamen. Soms zijn kinderen al zo goed in een vak dat ze vooral
gecoacht moeten worden in het maken van examens, zoals weten wat de structuur is van een essay
voor Engels of hoe je vragen van geschiedenis moet beantwoorden, omdat de examinator niet kan
‘ruiken’ wat jij in je hoofd weet en dat je dat dus allemaal op papier moet zetten.
Als leerlingen na de basisschool op De Vrije Ruimte daarna naar een reguliere middelbare school
willen gaan, bespreken we met de leerling zelf of het handig is om alvast te beginnen met bijvoorbeeld
wiskunde of Frans of dat het handiger is om juist andere lessen te gaan volgen of om bijvoorbeeld aan
een project te gaan werken. Zo kiest de leerling zelf om te ‘versnellen’ op de cognitieve vakken of juist
meer te leren op het gebied van competenties of vaardigheden.

Waar moet goed verrijkingsonderwijs aan voldoen?
Verrijkende leerstof moet aanzetten tot kritisch en creatief denken. Daarbij kun je denken aan (Bakx
A., 2016):
● opdrachten met een open vraagstelling
● opdrachten met een hoge complexiteit
● opdrachten met een probleemoplossend kararakter
● opdrachten waar meerdere oplossingsstrategieën voor mogelijk zijn
● opdrachten die een beroep doen op creativiteit
● opdrachten die het didactische niveau van de leerling overstijgen
Bloom maakt in zijn taxonomie verschil tussen lagere-orde-denken en hogere-orde-denken (Bakx A.,
2016).
Het lagere-orde-denken heeft te maken met onthouden, begrijpen en toepassen.
Het hogere-orde-denken heeft te maken met analyseren, evalueren en creëren.
Het is heel belangrijk om in het onderwijs de goede vragen te stellen, zodat het denken van alle
kinderen geactiveerd wordt. Begaafde leerlingen houden ervan als ze cognitief uitgedaagd worden.
Daarom is het belangrijk om regelmatig ook hogere-orde-denkvragen te stellen, zodat ook
hoogbegaafde kinderen uitgedaagd worden om na te denken.
Door vragen te stellen op verschillende denkniveaus en goed te letten op hoe kinderen met de vragen
omgaan, kun je hoogbegaafde kinderen vaak snel herkennen. Het is een goede manier om de
differentiëren in een groep.
Het TASC-model (Thinking Actively in a Social Context) helpt bij het maken van verrijkingsopdrachten
die een langere tijd beslaan. Het model heeft echter als doel om alle leerlingen actief te laten
nadenken en te helpen met plannen. Je doorloopt verschillende fases (Bakx A., 2016):
1. Voorkennis activeren
2. Opdracht uitleggen en criteria einddoel vaststellen
3. Brainstormen
4. 1 idee uitkiezen
5. Uitvoeren
6. Evalueren aan de hand van gestelde criteria
7. Presenteren
8. Verdiepen/verbreden; wat heb je geleerd?

Een voorbeeld uit onze themaweek over de toekomst. Eén van de dingen waar de kinderen zich voor
in kunnen schrijven is het ontwerpen van de stad van de toekomst.
1. Voorkennis: Wat zijn de kenmerken van een stad en wat vind je er zoal?
2. Opdracht: Je ontwerpt en maakt een 3D model van een onderdeel of gedeelte van de stad
van de toekomst. Iedereen krijgt een stukje grondplaat om zijn ontwerp op te maken.
3. Brainstormen: Wat zal er anders zijn in de stad van de toekomst? Waaraan zal de stad van de
toekomst moeten voldoen (bijv. denkend aan klimaatverandering)? Wat voor nieuwe
technologieën komen eraan en hoe worden die ingezet in de stad?
4. 1 idee uitzoeken: zoek uit wat je gaat maken
5. Uitvoeren: Je zoekt uit hoe dat wat je wil maken eruit zou kunnen gaan zien, eventueel maak
je een schets om papier. Daarna maak je een 3D model. Denk aan de verhoudingen.
6. Evalueren: Is je ontwerp vernieuwend? Voldoet het aan de eisen voor klimaatverandering?
Kloppen de verhoudingen?
7. Presenteren: Je laat je ontwerp zien en vertelt anderen wat je gemaakt hebt en waarom.
8. Verdiepen/verbreden: Heb je meer geleerd over innovatieve en technische ontwikkelingen?
Zijn er dingen waar je meer van zou willen weten? Bijvoorbeeld over hoe magneettreinen
werken of hoe je huizen bestand kunt maken tegen hogere temperaturen of kunt zorgen voor
meer verkoeling (bomen en water) in de stad, omdat de temperatuur op aarde stijgt.

Verrijking op De Vrije Ruimte
Om leerlingen uit te dagen is het belangrijk om goed na te denken over de inhoud en het doel van de
opdrachten. Daarnaast laat het Taxonomie van Bloom zien dat het belangrijk is om ook hogere-ordedenkvragen te stellen. Binnen de lessen kun je vragen stellen op verschillende niveaus. Het TASCmodel biedt ons houvast bij projecten of lessenseries die langer lopen.
Op De Vrije Ruimte besteden we veel aandacht aan een verrijkte leeromgeving, zodat er op allerlei
gebieden uitdaging is. Deze lessen en activiteiten zijn er niet alleen voor de meer- of hoogbegaafde
leerlingen, maar voor iedereen. Alle leerlingen mogen bijvoorbeeld Frans of Chinees doen, meedoen
met het techniektoernooi of First Lego League, sterrenkundelessen volgen, schaken, een
muziekinstrument leren spelen of in de musical meedoen. Het niveau waarop iemand dat doet kan
verschillen. Zo maakt de één een eenvoudig programmaatje voor de legorobot en de andere een heel
gecompliceerd programma. Met Chinees hebben we 3 groepen, bij schaken kun je iemand zoeken die
ongeveer even sterk is of ze leren elkaar nieuwe dingen, bij sterrenkunde kun je erbij zitten voor de
gezelligheid, de planeten uit je hoofd leren en je verwonderen over alle mooie beelden of zelf lessen
voorbereiden en geven. Vaak ook geven oudere leerlingen jongere leerlingen les. Zij leren daarmee
zelf ook allerlei andere vaardigheden, zoals voorbereiden van de les, afstemmen op je leerling(en), op
tijd komen, uitleggen etc.
Op het rooster staat iedere ochtend van 9.00-10.00 (behalve maandag) een uur zelfstandig werken.
Daarna zijn er in de ochtend instructielessen op verschillende niveaus en met verschillend aanbod,
bijv. rekenen met breuken, tafels oefenen, leren lezen, spelling op verschillende niveaus, ontleden,
verkeer, etc. Daaromheen kiezen kinderen in overleg met hun mentor andere lessen en activiteiten.

Drie voorbeelden van programma’s geschreven door leerlingen voor de First Lego League.

Chinese les,

3 leerlingen van verschillende leeftijden rond het schaakbord, oudere leerling geeft pianoles

Algemeen verrijkingsmateriaal op school waar kinderen zelf of met elkaar mee aan de slag kunnen
gaan zijn bijv.
● Leerlijn Tridio (ruimtelijk inzicht)
● Spektro (electro ontdekdoos)
● Educatieve spellen zoals Rushhour, Set, Camelot, Hide&Seek
● Khet (laser game)
● Schaken
● Puzzels
● Kapla
● (informatieve) boeken
Verrijking op het gebied van rekenen:
● Rekenmethode rekenwonders
● Rekentuin
● Rekenspellen (zie ook boven)
● Rekenpuzzels
● Varia
● Romeinse cijfers
● Starten met wiskunde (mits je de kerndoelen van de basisschool beheerst)
Verrijking op het gebied van taal:
● Moeilijkere boeken lezen
● Moeilijkere dictees maken
● Werkstuk maken
● Zelf lessen voorbereiden en geven
● Lid zijn van de leerlingenkring (leerlingenraad) of schoolkring (dagelijks management van de
school)
● Lessen creative writing (kan in het Nederlands of in het Engels)
● Lessen gedichten schrijven
● Varia
● Meedoen met voortgezet onderwijs
Verder verrijkingsaanbod:
● First Lego league
● Techniektoernooi
● Muzieklessen (algemeen, bandlessen, diverse instrumenten) van een vakdocent
● Tekenlessen van een vakdocent
● Allerlei talen zoals: Chinees, Frans (ook voor PO), Spaans, Latijn, Grieks
● Themaweken met daarin aandacht voor meervoudige intelligentie (zie voor meer informatie:
https://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/theorie-modellen/gardner ) en het TASC-model
(zie boven)
● Lessenseries met differentiatie op denk- en werkniveaus zoals sterrenkunde, menselijk
lichaam, reptielen, mediawijsheid, programmeren, schaken, proefjes, tekenlessen,
houtbewerking, film maken, EHBO-diploma halen, typediploma,………
● Musical
Daarnaast hebben we vakdocenten voor tekenen, muziek en alle middelbare schoolvakken.

Musical

achtbanen maken van papier

boek over menselijk lichaam

3.3 Leerdoelen voor hoogbegaafde leerlingen
Voor alle leerlingen op De Vrije Ruimte is het doel om eruit te halen wat erin zit. Het streven is dat alle
kinderen rond 12/13 jaar de kerndoelen zoals vastgesteld voor het Primair Onderwijs beheersen en
voorbereid zijn op een overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Veel leerlingen volgen al voor hun 12e
vakken op VO-niveau, aangezien op De Vrije Ruimte ook VO-docenten werken.
Wat we merken is dat hoogbegaafde kinderen op school vaak niet veel sneller door de reguliere stof
gaan, maar er minder tijd aan besteden en meer andere vakken erbij volgen. ‘Zij maken uitgebreid
gebruik van de mogelijkheden die de school biedt om te verbreden, verdiepen en verrijken.
Er is bij ons geen verschil tussen in en buiten de klas, omdat we geen klassen hebben. Alle kinderen
hebben hun eigen rooster en op het moment dat ze geen les hebben, kunnen ze zelf kiezen wat ze
willen gaan doen, bijv. spelen met andere kinderen, lezen, spelletjes spelen, helpen bij de kleuters,
helpen met koken, pianospelen etc.. We werken niet met plusklassen en onderwijsarrangementen.
De mentor maakt in samenspraak met het kind en zijn ouders een ontwikkelplan. Daarin staat waar
een kind de komende tijd aan gaat werken, hoe hij dat gaat doen en wat daarvoor nodig is.
Extra aandacht zal uit moeten gaan naar het ontwikkelen van de executieve functies. Dat zijn
vaardigheden die mensen nodig hebben om taken uit te voeren. Sommige hoogbegaafde kinderen
hebben minder goed ontwikkelde executieve functies, omdat ze de lesstof sneller begrijpen en
daardoor minder oefening nodig hebben en het ook minder belangrijk is om te plannen en
organiseren. Deze vaardigheden bepalen echter in hoge mate je succes in je toekomst, want er komt
een moment dat je ze wel nodig hebt (Gifted People, 2018 - 2022). In het boek Slim maar…. Van Peg
Dawson en Richard Guare wordt gesproken over onderstaande vaardigheden (Guare, 2019):
Denken (cognitie)
Werkgeheugen
Planning/prioritering
Organisatie
Timemanagement
Metacognitie (zelfmonitoring en zelfevaluatie)

Doen (gedrag)
Respons-inhibitie (denken voor je iets doet)
Emotieregulatie
Volgehouden aandacht
Taakinitiatie
Doelgericht gedrag
Flexibiliteit

Hoe gaan we daar op De Vrije Ruimte mee om?
Om te leren leren kan het leren bespelen van een instrument helpen of het volgen van uitdagende
lessen, zoals scheikunde of Chinees. Daarnaast werken kinderen op hun eigen niveau. Ze hoeven
zich niet aan te passen aan of te wachten op de groep.
Plannen, organiseren en timemanagement leren kinderen doordat ze al van jongs af aan een eigen
rooster hebben en een eigen leerplan. Ze leren om zelf in de gaten te houden wanneer ze welke les
waar hebben, wat je mee moet nemen, waar je aan gaat werken en wanneer je eventueel huiswerk
kunt maken en wanneer het af moet zijn. Soms geven leerlingen zelf lessen. Dan moeten ze op tijd
beginnen met voorbereiden.
In ouder- en mentorgesprekken (allemaal gevoerd met het kind erbij) bespreken we hoe het afgelopen
periode gegaan is thuis en op school cognitief en sociaal. We blikken terug en kijken vooruit wat er
nodig is om je verder te ontwikkelen.
Door te werken vanuit (intrinsieke) motivatie is het makkelijker om je te focussen op wat je wil doen.
Als er problemen zijn met de respons-inhibitie of de emotieregulatie kijken we waar die vandaan

komen en wat kan helpen om beter met emoties om te leren gaan. Als we daar op school niet
voldoende mee kunnen helpen, gaan we op zoek naar hulp van buitenaf.
Opgroeien en je ontwikkelen op De Vrije Ruimte doet een groot beroep op je flexibiliteit. Een ouder
omschreef de school eens als : “Een organische chaos waarbinnen iedereen de kans krijgt zich op zijn
eigen manier te ontwikkelen.” Kinderen hebben geen eigen klas en geen eigen tafel. Ze hebben een la
met hun eigen rooster en hun eigen werk erin. Hoewel er een standaard rooster is, is iedere week
anders, omdat we regelmatig op pad gaan. Op maandagochtend bespreken we de komende week
met de kinderen.
Leren omgaan met winnen en verliezen doen ze door spellen te spelen of tijdens het sporten. Door de
leeftijdsverschillen is er voor alle kinderen wel iemand te vinden van wie je niet alles kunt winnen.

3.4 Materialen en Methodes
Op De Vrije Ruimte werken we op de basisschool niet met vaste methodes. We kijken naar het kind
en zijn leerstijl en wat er op welk moment het beste aansluit, gedacht vanuit de leerlijnen en
kerndoelen van SLO (https://www.slo.nl/sectoren/po/)
Als we bij jongere kinderen merken dat ze een ontwikkelingsvoorsprong hebben, dan gebruiken we
met rekenen bij voorkeur de methode “Rekenwonders”. Soms verlaten ze rekenwonders als ze bezig
zijn in de boeken van groep 5 en doen daarna groep 6, 7 en 8 in 1 of 2 jaar met behulp van losse
soms zelfgemaakte oefenboekjes met thema (bijv.breuken/procenten).
Met spelling leren kinderen eerst de spellingregels, aan de hand van de methode Pi-spello. Als ze die
beheersen en voldoende schrijfsnelheid hebben, gaan ze meedoen met dictee 1F. Zodra ze die
dictees bijna foutloos maken, mogen ze mee gaan doen met dictee 2F.
Boeken kun je lezen op je eigen niveau. Kinderen kunnen daarnaast op taalgebied aansluiten bij
lessen grammatica, werkwoordspelling, de leesclub, een werkstuk maken, zelf lessen voorbereiden en
geven, leren om een powerpoint te maken….. Als je veel uitleg of oefening nodig hebt, doe je er
langer over of besteed je er meer tijd aan, zo niet dan ga je er sneller doorheen. Veel dingen kun je zo
moeilijk en uitgebreid maken als je wil of kan.
Methodes die we op school hebben voor
Rekenen:
● Getal en ruimte
● Rekenwonders
● Startrekenen 1F/2F/3F
● Rekenvlinder
● Metriek
● Blokboek redactiesommen
● Maatwerk rekenen
● Rekentuin
● Tafeldiploma.nl
● Varia
● Kopieerbladen
Taal:
● Pi-spello
● Dicteeboek Nederlands, niveau 1F-4F
● Leesboeken
● Blokboek ontleden
● Ajodakt, puzzelen met redekundig en taalkundig ontleden
● Ajodakt, puzzelen met werkwoordspelling
● Ajodakt, woordenschat en spreekwoorden en gezegden
● Lessen van de schoolschrijver
● Lessen gedichten schrijven
● Varia
● Werkstuk maken/powerpoint maken/filmscript schrijven/notulen maken
● Oefenboeken begrijpend lezen
● Taalzee
Wereld Oriëntatie:

● Wijzer door de natuur
● Wijzer door de tijd
● Wijzer door de wereld
● Topotoppers
● Wijzer door het verkeer
● Filmpjes
● Themaweken
● Museumbezoek
● Lessenseries met één thema los van een methode
Overig (vaak los van een methode, soms is het wisselend aanbod in projectvorm)
● Tekenlessen van een vakdocent
● Muzieklessen van vakdocenten
● Leren programmeren met scratch
● First lego league (programmeren robot)
● Techniektoernooi (een jaarlijks evenement voor diverse leeftijdsgroepen)
● Typetuin (typediploma halen)
● Rots en watertraining
● Living Values
● Handle with care
● Sportclinics
● Mediawijsheid ( https://www.weekvandemediawijsheid.nl/)
● Lessen van centrum 1622 (vooral op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling)
● Puzzels, boeken, spellen, …..
Inzet ICT :
● week van de mediawijsheid
● first lego league om de robot te programmeren, als we
● programmeren met scratch, leerlingen daar zelf mee aan de slag maar we hebben ook wel
eens een lessenserie aangeboden m.b.v. een student van de TU Delft bij het
● werkstuk of powerpoint maken
● typediploma halen
● filmpjes kijken
● rekentuin en taalzee
● notulen maken bij de kringen (doen leerlingen zoveel mogelijk zelf)
● eindtoets route8
Aangezien we het aanbod zoveel mogelijk afstemmen op de leerling, schaffen we soms ook speciaal
voor één of een paar leerlingen dingen aan. Hierover beslist de mentor eventueel in samenspraak met
de kernteamkring onderwijs als het gaat om grotere uitgaven. Indien deze kring twijfelt of als het
bedrag boven het budget uitstijgt waarvoor zij mandaat heeft gekregen, wordt toestemming gevraagd
in de schoolkring.
De docent die ergens mee werkt, beoordeelt de methode of het materiaal aan de hand van wat de
leerlingen aan feedback geven, de geschiktheid voor ons onderwijs en de aansluiting bij de
leerbehoeften die er zijn. Achteraf kan getoetst worden of een kind geleerd heeft wat het wilde leren.

3.5 Administratie
In ons leerlingvolgsysteem dat we zelf gemaakt hebben ( https://moodle.devrijeruimte.org/) houden we
bij waar een kind zit op de leerlijn van een bepaald vakgebied. Zo kunnen we zien waar de gaten
zitten en wat er nodig is voor een volgende stap in de ontwikkeling. Alle begeleiders, leerkrachten en
vakdocenten houden bij wat ze met een kind doen. Dat wordt teruggekoppeld aan de mentor. De
mentor zorgt dat alles in moodle terecht komt. In bijlage 1 is een voorbeeld van de leerlijnen en
kerndoelen rekenen, zoals wij die gebruiken in ons leerlingvolgsysteem.
Onder het kopje leerlinggegevens kunnen betrokken docenten en de ouders het persoonlijke rooster,
het ontwikkelplan en rapporten vinden, lezen wat een kind heeft gedaan bij zelfstandig werken en wat
er besproken is tijdens leerlingbesprekingen. De mentoren en betrokken docenten kunnen dingen in
het leerlingvolgsysteem in- en aanvullen of uploaden. Ouders en (oudere) kinderen kunnen tot nu toe
alleen meekijken, tenzij ze een eigen ontwikkelpunt aanmaken waarvan zij vervolgens de beheerder
zijn.
Onder het kopje gespreksverslagen staan alle verslagen van gesprekken met ouders en kind. In de
gesprekken is aandacht voor de afspraken van vorige keer, hoe het nu gaat thuis en op school, wat
een kind verder nog wil leren, wat er nog nodig is aan hulp van thuis en school op sociaal, emotioneel
en cognitief gebied en wat een kind de volgende periode of volgend schooljaar gaat doen.
Daarnaast zijn er mappen voor alle vakgebieden met in de map een overzicht van de leerlijnen en
kerndoelen en een mapje voor documenten.
Nieuwe roosters (3 tot 5 keer per jaar) en gespreksverslagen (3 keer per jaar) worden over het
algemeen binnen een week geüpload.
Wat een kind bij het zelfstandig werken gedaan heeft, verwerken we zoveel mogelijk dezelfde of de
volgende dag.
VO-leerlingen krijgen 2 keer per jaar een rapport en PO-leerlingen 1 keer. In het rapport staat alles
wat een kind gedurende het afgelopen (half) jaar gedaan en geleerd heeft en hoe dat gegaan is.
De leerlijnen en kerndoelen worden 1-2 keer per jaar bijgewerkt. Mentoren doen dat in samenspraak
met elkaar en de terugkoppeling van de vakdocenten.
Het ontwikkelplan voor kinderen wordt 1-2 keer per jaar in moodle geplaatst en dient als basis voor het
lesaanbod op het rooster en de materialen die aangeschaft moeten worden. Het ontwikkelplan maakt
de mentor in samenspraak met het kind en de ouders.
Losse documenten kunnen op ieder moment geüpload worden, zoals een door een leerling gemaakt
werkstuk, het behaald tafel- of typdiploma of voor VO-leerlingen bijv. een literatuurlijst Engels.

3.6 Overdracht en doorgaande lijnen
De Vrije Ruimte is een school voor kinderen van 4 tot 18/20 jaar. We werken met doorgaande
leerlijnen en kennen geen klassensysteem. Ieder kind heeft een eigen leerplan met eigen doelen dat
in samenspraak met het kind, de mentor en de ouder(s) gemaakt wordt. De mentor houdt het
leerproces en de leerlijn in de gaten.
Alle PO-docenten werken met (vrijwel) alle kinderen, waardoor we allemaal alle kinderen kennen. Als
een kind op een ander niveau bij een andere docent verder gaat met een vak, vindt een mondelinge
overdracht plaats. Daarnaast is in moodle te lezen waar een kind mee bezig is tijdens zelfstandig
werken, wat zijn leerplan is en zijn rooster.
Tussen alle docenten die betrokken zijn met de ontwikkeling van een kind is regelmatig overleg.
De leerdoelen en het plan zijn terug te vinden in de verslagen van de oudergesprekken waar het kind
bij aanwezig is, het daaruit vloeiende rooster en het ontwikkelplan waarin staat op welke manier we de
doelen willen bereiken. In het eindrapport staat een overzicht van wat een kind op alle vakgebieden
gedaan en geleerd heeft en hoe hij dat gedaan heeft.
Naast het verrijkende aanbod kunnen kinderen ook verder met middelbare schoolvakken mits ze
voldoende basiskennis en -vaardigheden bezitten. Om mee te mogen doen met Latijn moet je kunnen
ontleden en om mee te doen met wiskunde moet je de kerndoelen van rekenen beheersen. Engels
mag je mee gaan doen als je eenvoudige boeken in het Engels kunt lezen en goed kunt schrijven. Zo
heeft ieder vak en iedere docent zijn eigen eisen.

4. Organisatie
4.1 Omgeving en partners beleid Hoogbegaafdheid
De Vrije Ruimte is onderdeel van het netwerk van democratische scholen in Nederland
(https://www.democratisch-onderwijs.nl/) en in Europa (https://eudec.org/). Onderling wisselen we
kennis, ervaringen, docenten en materialen uit. Daarnaast worden er gezamenlijke activiteiten
georganiseerd, zoals sportdagen en kampen. Daardoor hebben niet alleen docenten, maar ook de
leerlingen een groter netwerk tot hun beschikking. We zouden hier nog meer gebruik van kunnen
maken ook wat betreft kennis en ervaringen met hoogbegaafde kinderen op democratische scholen.
Omdat we geen subsidie krijgen, kunnen we geen beroep doen op ondersteuning van de
samenwerkingsverbanden. Wel kunnen we het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) om hulp
vragen.
Als er voor een leerling meer hulp nodig is dan wij als school kunnen bieden, dan gaan we op zoek
naar externe passende hulp. Soms werkten we samen met jeugdpraktijk Groos of Mentaal Beter. Voor
hoogbegaafde kinderen kan het helpen om op zoek te gaan naar iemand die gespecialiseerd is in
hoogbegaafdheid. In de omgeving van Den Haag is dat bijvoorbeeld Buromare
(https://buromare.nl/training-ouders-hoogbegaafde-kinderen-regio-den-haag/).
Vaak ook zoeken ouders zelf iemand bij wie zij en hun kind zich goed voelen.
Belangrijk is wel dat er contact is tussen de hulpverlener en de school, omdat de adviezen anders niet
aansluiten bij het onderwijs op De Vrije Ruimte.

4.2 Taken, bevoegdheden en besluitvorming
Op De Vrije Ruimte werken we met sociocratie als bestuursvorm.
Sociocratie gaat uit van de gelijkwaardigheid van individuen. Die gelijkwaardigheid komt tot uiting in
het consentbeginsel: een besluit kan alleen genomen worden wanneer niemand van de aanwezigen
een overwegend beargumenteerd bezwaar heeft tegen het nemen van dat besluit. De school wordt
bestuurd door begeleiders, leerlingen en ouders samen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de
kwaliteit van leven en leren op De Vrije Ruimte. In een sociocratische bestuursvorm is de organisatie
opgebouwd uit kringen: groepen die ieder een eigen doel, beslissingsgebied en verantwoordelijkheid
hebben. Zo kunnen er naar behoefte van de groep steeds nieuwe kringen ontstaan. Vaste kringen zijn
de bemiddelingskring, maandagkringen, de leerlingenkring, de begeleiderskring, de ouderkring, de
schoolkring en de bestuurskring. Als de kringen te groot worden om effectief te kunnen vergaderen is
de kring zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een werkbare situatie, bijvoorbeeld door het oprichten
van een hulpkring.
● De schoolkring is het hart van de school, het management: hier wordt het schoolbeleid
gemaakt. In de schoolkring zitten een afgevaardigde en een voorzitter uit de leerlingenkring,
de begeleiderskring en de ouderkring.
● In de leerlingenkring (verantwoordelijk voor zaken die leerlingen aangaan) zitten een
afgevaardigde en een voorzitter uit de zes maandagkringen: onderbouw basisschool,
middenbouw basisschool, bovenbouw basisschool, onderbouw middelbare school,
middenbouw middelbare school, bovenbouw middelbare school
● In de begeleiderskring (verantwoordelijk voor het onderwijs) zitten alle begeleiders van
De Vrije Ruimte.
● In de kernkring Onderwijs zitten de vaste begeleiders die ook verantwoordelijk zijn voor
mentoraat, maandagkringen en beleid op het gebied van onderwijs.
● De ouderkring (verantwoordelijk voor zaken die ouders aangaan) bestaat uit alle ouders.
● De bestuurskring is verantwoordelijk voor de visie en strategie, bedrijfsvoering en financiën en
kan gezien worden als de directie van de school.
● Het stichtingsbestuur is onderdeel van de bestuurskring, bewaakt het concept van De Vrije
Ruimte (DVR, 2021-2022) en is wettelijk verantwoordelijk bestuurder.
Leerlingen, begeleiders (docenten) en ouders hebben d.m.v. hun voorzitter en hun afgevaardigde in
de schoolkring een gelijke stem in het beleid op school. Voorzitter en afgevaardigde van de

schoolkring en afgevaardigden van het stichtingsbestuur hebben een gelijke stem bij het besturen van
de school en het bewaken van het concept.

Overgenomen uit De Vrije Ruimte, downloads schoolgids 2021-2022 Downloads - School De Vrije Ruimte .
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Iedere kring is verantwoordelijk voor het beleid waarvoor hij mandaat heeft, de uitvoering daarvan en
de evaluatie. Een kring kan ook beslissen om 1 persoon of een subgroep het mandaat te geven
ergens over te beslissen. Betrokken bij het onderwijs zijn de leerlingen, de begeleiders en de ouders.
De kernteamkring maakt het beleid op het gebied van onderwijs , maar alles in samenspraak met alle
betrokkenen.
Ouders en betrokken van de school worden op de hoogte gehouden middels oudergesprekken,
nieuwsbrieven, de notulen van de maandagkring die iedereen iedere maandag krijgt via het forum van
moodle (https://moodle.devrijeruimte.org/ )en de notulen van de ouderkring. Daarnaast zijn in moodle
de notulen van alle kringen terug te lezen. Zij worden na goedkeuring opgeslagen in de bijbehorende
map.
De begeleiderskring is verantwoordelijk voor het onderwijs op De Vrije Ruimte en dus ook voor het
onderwijs aan hoogbegaafden.

De leerlingenkring komt iedere week bij elkaar.

Leerlingen in gesprek om tot consent te komen over een afspraak betreffende schermgebruik op school.

4.4 Deskundigheid en attitude
Wat vinden hoogbegaafde kinderen belangrijk bij een docent?
De top 4 van belangrijkste competenties zijn (Bakx A., 2016):
1. Eerlijk zijn
2. Goed luisteren naar mij
3. Duidelijk aangeven wat we gaan doen
4. Zorgen dat ik me prettig voel in de groep
In het boek “Werken met begaafde kinderen in de klas” wordt gewezen op het belang van
pedagogische sensitiviteit. Een docent moet aanvoelen wat er speelt en wat een kind nodig heeft. Je
moet kunnen luisteren en kijken naar kinderen vanuit een niet-oordelende houding en op een
passende manier kunnen reageren (Bakx A., 2016).
Pedagogisch sensitief communiceren begint bij waarnemen en wordt gekenmerkt door:
● Authentiek
● Aandacht
● Alert
● Attent
● Aankijken
Dit sluit goed aan bij wat hoogbegaafde kinderen belangrijk vinden.
Op De Vrije Ruimte vinden wij het volgende belangrijk:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Eerlijk zijn
Respect hebben voor de leerling en open zijn voor kinderen die anders zijn
Ouders serieus nemen
Een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid kunnen signaleren
Op de hoogte zijn van de kenmerken van hoogbegaafdheid
Bij voorkeur kennis hebben van hoogbegaafdheid
Onderpresteerders kunnen signaleren
Kunnen differentiëren
Top down kunnen lesgeven (vanuit een totaaloverzicht naar de losse onderdelen/details)
Hogere-orde-denkvragen kunnen stellen
Een passend aanbod kunnen verzorgen
Een breed repertoire hebben van werkvormen en onderwijsmaterialen
Flexibel zijn
Boven de reguliere stof staan

Dit is wat mijn collega van het VO (zelf hoogbegaafd en moeder van een hyperhoogbegaafde dochter
die leerling is op school) noemt als zijnde belangrijk voor een docent:
“Ik denk als eerste aan de karaktereigenschappen:
● bescheidenheid, niet als docent met eigen ego bezig zijn,
● openheid voor kinderen die niet in jouw beeld als ingebakken docent passen,
● geen vooroordelen hebben,
Op De Vrije Ruimte werken we al jaren met een vast team dat elkaar goed aanvult en open is voor
feedback. Wat we het meeste missen is een zakelijk instinct. We zijn er voor de kinderen en doen er
veel aan om een fijne sfeer te creëren op school. De meeste docenten zijn dan ook heel pedagogisch
sensitief. Willen kijken en luisteren naar kinderen en daarbij aansluiten liggen ten grondslag aan onze
visie. Respect voor elkaar en jezelf kunnen zijn heel belangrijk op school, want als je niet jezelf kunt
zijn of durft te zijn dan kun je ook niet voor jezelf bedenken wat jij wil, kunt en nodig hebt.
Dit is wat we van mensen veel horen: op De Vrije Ruimte kun je écht jezelf zijn.
Hoewel we na 15 jaar veel ervaring hebben met hoogbegaafde kinderen, ontbreekt het bij de meeste
docenten aan de theoretische kennis over hoogbegaafdheid. Wat sommigen zich niet helemaal
realiseren is dat voor een hoogbegaafd kind cognitieve uitdaging aangeboden krijgen heel belangrijk
is. Zij gaan ervanuit dat een kind dat zelf op zoekt, maar dat is lang niet altijd zo. Hoewel de sociale
ontwikkeling, die op school een grote plaats inneemt voor deze kinderen heel belangrijk en vaak ook
een uitdaging is, kunnen zij ook blij worden van cognitieve uitdaging. Ik (Myriam) zie het als mijn taak
om docenten daarop te wijzen en er zorg voor te dragen dat kinderen de uitdaging aangeboden
krijgen die aansluit bij hun behoeften. Het past goed in het concept van de school om leerlingen een
diversiteit aan leermiddelen en -mogelijkheden te bieden, zonder ze aanbod op te dringen of verplicht
te stellen. Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert dat kinderen zich al heel snel aanpassen aan
de groep en dat onderpresteren chronisch is en niet vanzelf over gaat. (Whitley, 2001). Het helpt
overigens al dat op De Vrije Ruimte kinderen zich niet alleen aan leeftijdsgenootjes spiegelen, omdat
we niet met klassen werken. Zo is het heel normaal dat een 10-jarige hoogbegaafde leerling alle VOvakken al volgt.
Op het VO werkt één docent die expert is en het team veel inzichten heeft gegeven. Zij werkte veel
met hoogbegaafde kinderen op school. Helaas kan zij na een Coronabesmetting niet veel meer
werken.
Inmiddels heeft Myriam de opleiding bijna afgerond. Zij kan de andere docenten bijscholen op het
gebied van hoogbegaafdheid. Vooral voor de mentoren is dit belangrijk en dat vinden zij zelf ook.
Wat is er nodig voor verdere professionalisering?
● Myriam rondt de opleiding af
● Myriam coacht de andere docenten en is bereikbaar voor vragen of om te sparren
● Myriam verzorgt een workshop over hoogbegaafdheid voor alle docenten
● Myriam krijgt 2 uur per week de tijd om het onderwijs aan hoogbegaafden verder vorm te
geven en te zorgen voor de continuïteit.
● Het beleidsplan wordt zodanig aangepast door het niet alleen voor PO, maar ook voor VO is.
Myriam doet dat samen met 1 of 2 VO-docenten
● Over 3 jaar nog een docent opleiden als specialist hoogbegaafdheid
● Financiering, zodat we docenten kunnen betalen en daarmee de continuïteit kunnen
waarborgen

4.5 Financiering
De Vrije Ruimte krijgt geen subsidie en kan daarom ook geen aanspraak maken op ondersteuning van
de samenwerkingsverbanden of subsidies van de overheid. De school wordt bekostigd door het
schoolgeld dat de ouders betalen. Dit geld wordt vooral besteed aan het gebouw, docenten,
materialen, eten, uitstapjes en projecten.
Kasgeld:
Ieder kind kan iedere maand € 5,- besteden aan zijn eigen ontwikkeling. Dit geld kan ook opgespaard
worden en dan kun je er iets groters van doen. Kinderen gaan naar de kascommissie met hun
voorstellen. Zij leggen uit waarom het bijdraagt aan hun ontwikkeling en wat het kost.
Voorbeelden van waar kinderen dit geld aan besteden zijn: een eierwekker om te kunnen instellen hoe
lang je ergens aan wil werken, een kalligrafeerpen, stof en een haak om te kunnen oefenen met tissue

(klimdoeken) voor de toelating tot de circusopleiding, een goede microscoop, een voetbal, een
schermmasker voor een topsporter, barbies om samen mee te spelen, een trampoline.

Friends of De Vrije Ruimte (https://friendsofdvr.com/ ) is opgericht om met behulp van sponsoring en
activiteiten geld op te halen voor de school. Daarmee kunnen we projecten zoals de First Lego
League, het kamp en de musical financieren, maar ook extra materialen aanschaffen, zoals
lichtbakken voor de tekenlessen.
We streven ernaar om door de overheid bekostigd te worden, zodat alle docenten een salaris kunnen
krijgen en we recht hebben op een gebouw. Echter wel met behoud van onze visie en de ruimte die
we nu hebben. Een particuliere school wordt door de onderwijsinspectie beoordeeld op 9 punten, bij
een reguliere school zijn dit er heel veel meer. Daardoor hebben wij de mogelijkheid om vast te
houden aan onze visie. Daarnaast hebben we op dit moment niet de ambitie om te groeien naar meer
dan 120 kinderen voor PO en VO samen. In Den Haag is de stichtingsnorm ruim 350 kinderen voor
alleen PO.
Er zijn al veel gesprekken gevoerd met schoolbesturen, de overheid en de gemeente.
Wellicht biedt het kindgebonden onderwijsbudget een uitkomst. Hiervoor loopt al een petitie:
https://kindgebondenonderwijsbudget.petities.nl/ Dan kan het geld mee met het kind en besteed
worden daar waar het onderwijs krijgt. De Vrije Ruimte is een door de inspectie goedgekeurde school,
waar ouders zelf voor moeten betalen, terwijl er voor ieder kind in Nederland in principe een budget
gereserveerd is bij het ministerie.
Met behulp van het beleidsplan hoogbegaafdheid en het vergroten van de kennis bij docenten op
school willen we proberen om subsidies aan te vragen voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en
willen we met samenwerkingsverbanden in gesprek gaan om te onderzoeken of we bijvoorbeeld
arrangementen kunnen gaan aanbieden en geld kunnen krijgen als thuiszitters bij ons op school wel
hun draai kunnen vinden. Voor hoogbegaafde leerlingen met thuiszittersproblematiek en complexe
zorgvragen, is er het persoonsgebonden budget.
Zie ook: https://nos.nl/artikel/2375462-ouders-thuiszittende-kinderen-eisen-leerrecht-zonderschoolplicht Tussen de 15.000 en 20.000 kinderen in Nederland zitten thuis omdat ze geen passend
onderwijs kunnen krijgen. Dat zou ongeveer 650 kinderen zijn in Den Haag.
In juni 2022 komt er een brainstormsessie met betrokkenen binnen De Vrije Ruimte om te bespreken
hoe en met wie we die gesprekken gaan voeren. De eerste contacten zijn al eerder gelegd.
Meedoen met de prijsvraag van het Herman J. Jacobsfonds en dit inzenden voor 1-10-2022 naar
https://www.hjjacobsfonds.nl/hjjprijs2022.html

5. Borgen en voortgang
5.1 Communicatie
Wat betreft de communicatie van ons beleid met betrekking tot hoogbegaafdheid gaan we het
volgende doen:

Intern:
● Myriam laat het beleidsplan lezen aan het team van vaste begeleiders en mentoren en vraagt
hen om feedback.
● Alle docenten krijgen een A4’tje met daarop aan de ene kant de kenmerken van
hoogbegaafdheid en aan de andere kant een korte samenvatting van wat relevante theorie.
● Er komt een korte samenvatting van het beleidsplan in de nieuwsbrief
● Myriam organiseert informatieavond voor ouders in samenwerking met de ouderkring.
● Een middag van een studiedag midden 2022 staat in het teken van hoogbegaafdheid. Myriam
informeert de docenten en er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over wat we nu doen
en hoe dat gaat en wat
● Het beleidsplan wordt aangevuld met hoogbegaafdheid op het VO van De Vrije Ruimte
● Tijdens leerlingbesprekingen en oudergesprekken bespreken we hoe het met een kind gaat,
evalueren we de afgelopen periode en bespreken we wat er nodig is voor de volgende
periode.
● Aan het eind van ieder schooljaar blikken we met het team terug op afgelopen jaar. Wat ging
er goed, wat kan er beter? We vieren de successen en stellen een lijst op van verbeterpunten
met daaraan gekoppelde actiepunten. Dit is ook het moment om te evalueren hoe het met het
onderwijs aan hoogbegaafde kinderen gaat.
● Alles wordt bijgehouden in moodle, onze interne platform en leerlingvolgsysteem.
Extern:
● Een korte samenvatting van het beleidsplan in de nieuwsbrief
● Een apart hoofdstuk in de schoolgids over onze kennis en kunde met betrekking tot
hoogbegaafdheid op De Vrije Ruimte
● Onder het kopje op de website “wat doen we” https://www.devrijeruimte.org/onsonderwijsdemocratisch-onderwijs/democratisch-onderwijs/ voegen we een kopje
hoogbegaafdheid toe met een link naar het beleidsplan
● We plaatsen een stukje op onze social media kanalen
● Gesprekken voeren met de samenwerkingsverbanden in de regio Haaglanden
● Meedoen met de prijsvraag van het Herman J. Jacobsfonds en dit inzenden voor 1-10-2022
naar https://www.hjjacobsfonds.nl/hjjprijs2022.html
Alle teksten worden door Myriam aangeleverd. Zij bespreekt de inhoud op het gebied van
hoogbegaafdheid met haar collega uit het VO die expert is op het gebied van hoogbegaafdheid en de
teksten die betrekking hebben op het onderwijs en de organisatie op De Vrije Ruimte worden door 2
andere collega’s kritisch gelezen, voordat ze naar buiten gebracht worden.

5.2 Beleidscyclus en evaluatie
Evalueren is een continu proces dat altijd aandacht behoeft. Het is onderdeel van het functioneren van
iedere kring op De Vrije Ruimte (Beleid maken, uitvoeren en evalueren) en altijd vast onderdeel van
alle gesprekken die we met kinderen en hun ouders voeren.
Aan het eind van ieder schooljaar evalueren we het afgelopen jaar met de kinderen en hun ouders en
daarna met de docenten. Vervolgens bespreken we wat er komend jaar nodig is om het onderwijs te
verbeteren en dit is bepalend voor het rooster, de aanschaf van materialen en de jaaragenda.
Actie- en agendapunten, voortkomend uit de evaluaties, komen op de agenda van de betreffende
kring. Als dit gaat om het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, komt dit in eerste instantie op de
agenda van de kernkring onderwijs en als het alle docenten betreft vervolgens ook op die van de
begeleiderskring.
Tijdens het zomerfeest zetten we alle kinderen in het zonnetje en besteden we extra aandacht aan het
afscheid van kinderen en docenten die weggaan. Als leerlingen afscheid nemen bespreekt de mentor
in een eindgesprek de tips en tops voor de school. Verbeterpunten en tips met betrekking tot het
onderwijs worden door de mentor meegenomen naar de kernkring onderwijs en de begeleiderskring,
andere punten gaan naar de schoolkring.
Tijdens de kerstviering en het zomerfeest worden alle docenten extra bedankt en iedere 5 jaar vieren
we met zijn allen onze successen die we als school bereikt hebben.

Regelmatig besteden we met het vaste team op de studiedagen aandacht aan intervisie. Hiervoor
komt een coach van buiten, die met ons aan de slag gaat met onze hulpvraag.

Dit jaar bestaat De Vrije Ruimte 15 jaar. We gaan oud leerlingen interviewen over hun jaren bij De
Vrije Ruimte, wat zij nu doen en wat De Vrije Ruimte voor hen betekend heeft.
Na de zomervakantie wordt er een enquête gehouden onder hoogbegaafde kinderen die op De Vrije
Ruimte zaten of nog zitten en hun ouders en vraagt daarin naar hun ervaringen en hun tips en tops.
Iedere 5 jaar herhalen we dit, zodat we onszelf kunnen blijven verbeteren. Uitkomsten van de enquête
zullen verwerkt worden in het beleidsplan.

Dank voor het vaste team tijdens lustrum 2017

Dank voor alle docenten aan het eind van schooljaar 2020-2021

6. Bijlagen
Bijlage 1: overzicht van leerlijnen en kerndoelen rekenen, zoals gebruikt in ons leerlingvolgsysteem

RE/WI1 wiskundig inzicht en handelen (23, 24, 25)
datum
Kan concrete hoeveelheden globaal vergelijken:
a
lang/kort; dik/dun; veel/ weinig; telt tot vijf met
aanwijzen
Kan concrete hoeveelheden vergelijken m.b.v.
b
veel/weinig, t/m vijf
Kan concrete hoeveelheden vergelijken m.b.v.
c
evenveel, meer, minder, t/m vijf
Kan hoeveelheden op voorstellingsniveau vergelijken
d
tot tien; meer/ minder eraf/ erbij
Kan hoeveelheden op voorstellingsniveau vergelijken
e
tot tien; één meer/ minder eraf/ erbij
Kan eenvoudige posities zelf uitvoeren: achter de stoel,
f
voor de tafel
Beheerst ruimtelijke begrippen m.b.v. concrete
g
materialen
Kan eenvoudige ruimtelijke begrippen in afbeeldingen,
h
tekeningen aflezen; bouwt alles na wat zichtbaar is
Kan ruimtelijke begrippen in afbeeldingen weergeven
i
en verwoorden, figuur-achtergrond-waarneming
Beheerst ruimtelijke begrippen gecombineerd: voorj
boven, etc. Kan alles vanaf afbeeldingen nabouwen,
ook wat niet zichtbaar is.
k
Links-rechts onderscheid vanuit subjectief standpunt
Passieve beheersing dag-nacht; ervaart tijdsritme; geeft
l
eigen leeftijd aan
m
Kan dag en nacht benoemen
Kan het dagritme globaal aangeven vanuit de eigen
n
leefwereld: opstaan-eten-school; nog zoveel nachtjes
slapen en dan ben ik jarig
Kan de dagdelen in volgorde benoemen, benoemt de
o
dagen van de week, gebruikt 'vandaag'; geeft leeftijd op
volgende verjaardag aan
Kan eigen ervaringen naar de tijd weergeven: straks,
p
later, komt, is geweest, morgen, gisteren
Kan de dagen van de week en gisteren/morgen
q
toepassen
r
Getalbegrip tot 20
s
Getalbegrip tot 100
t
Tekent eenvoudig perspectief
Laat objecten achter andere objecten verdwijnen in
u
tekeningen
v
Tijdsbesef
w
Analoge klok
x
Seizoenen
y
Getalbegrip tot 1000

opmerkingen

z
aa
ab
ac
ad
ae
af
ag
ah

Getalbegrip tot 10.000
Verhoudingen
Lijngrafiek
Tijdsduur
Kalender
Digitale klok
Begrip van grote getallen
Lijngrafiek met kommagetallen
Schaal

RE/WI1kerndoelen
k
23
Wiskundetaal kunnen gebruiken

24b

Praktische en formele reken-wislundige problemen
oplossen
Redeneringen helder weer kunnen geven

25a
25b

Oplossingen van problemen kunnen onderbouwen
Oplossingen beoordelen

24a

RE/WI2 Getallen en bewerkingen (26, 27, 28, 29, 30, 31)
Gebruikt cijfers/getallen als aanduiding, begint te tellen,
a
nog foutief
b
Telrij tot tien
c
Eenvoudige erbij- en eraf situaties
Telrij tot 20, en vanaf ieder getal in dit domein door en
d
terugtellen.
Structureren m.b.v. dubbelen, vijven, tienen,
e
positioneren op een getallenlijn tot 20
Optellen en aftrekken tot 20 eerst concreet en abstract
f
en op termijn ook formeel
Gebruik maken van een lege getallenlijn, noteren van
g
tussenstappen in sommentaal,
Gebruik maken van verdeeleigenschap (6x8 = 5x8 + 8)
h
en verwisseleigenschap (5x8 = 8x5)
i
Kent de tafels 2, 5, 10 met omkeringen
Verdelen en opdelen via herhaald optellen, herhaald
j
aftrekken, of afschattend vermenigvuldigen
k
Kan kolomsgewijs optellen en aftrekken
Tellen tot duizend, tienduizend, honderdduizend,
l
miljoen en miljard
Optellen en aftrekken met rijg-, splits-, varia-aanpak,
m
bewuste keuze in kolomsgewijs of hoofdrekenaanpak
Verbindingen leggen met tijd, afstandsmaten en
n
geldbedragen
o
Kent tafels 1-10 geautomatiseerd
Vermenigvuldigen van een eencijferig met meercijferig
p
getal m.b.v. splitsaanpak of varia-aanpak en
kolomsgewijs

datum

opmerkingen

q
r
s
t
u
v
w
x

Heeft begrip van breuken/ doorzien van deelbaarheid
door 10, 5 en 2
Kan eenvoudige breuken optellen en aftrekken
Cijferend delen, doorzien deelbaarheid 4, 8, 3 en 9
Kan rekenen met breuken (gelijknamig maken en
vereenvoudigen)
Rekenen met komma-getallen
Kan rekenen met procenten
Vermenigvuldigen en delen van breuken
Kan werken met een rekenmachine

RE/WI2kerndoelen
k
26
Structuur en samenhang doorzien van:
a
aantallen
b
hele getallen
c
kommagetallen
d
breuken
e
procenten
f
verhoudingen
27

Basisbewerkingen met hele getallen tot 100 uit het
hoofd uitvoeren; optellen en aftrekken tot 20; en de
tafels van buiten kennen

28

Schattend kunnen rekenen en tellen

29

Handig kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen
en delen

30

Volgens verkorte standaardprocedures schriftelijk
kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

31

Rekenmachine met inzicht kunnen gebruiken

RE/WI3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

Meten (32, 33)
Ordent naar groot/klein
Besef van het feit dat je dingen kunt meten
Omgaan met een meetstrook (hoeveel cm is de tafel?)
Omrekenen van cm in m, dm, mm
Kunnen meten van kg, gram, liter, dl
Omtrek
Oppervlakte
Metriek stelsel lengte
Metriek stelsel gewicht en inhoud
Inhoud als cm-3
Metriek stelsel met kommagetallen
Metriek stelsel oppervlakte
Metriek stelsel dm-3 en liter

RE/WI3k kerndoelen

datum

opmerkingen

datum

opmerkingen

datum

opmerkingen

32
33
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Eenvoudige meetkundige problemen op kunnen lossen
Kunnen meten en kunnen rekenen met eenheden en
maten;
tijd
geld
lengte
omtrek
oppervlakte
inhoud
gewicht
snelheid
temperatuur

Bijlage 2:
Signalerings Kenmerken ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafdheid
Kenmerken ontwikkelingsvoorsprong (Hansen, 2022)
● Creativiteit: kinderen hebben originele ideeën en bedenken inventieve oplossingen.
● Vroege interesse in cijfers en letters, versnelde reken- en leesontwikkeling.
● Doorzettingsvermogen: kinderen verdiepen zich ergens in en geven niet snel op als iets niet
lukt.
● Bezig zijn met levensvragen.
● Uitstekend mondeling taalgebruik.
● Apart, bijzonder gevoel voor humor.
● Grote denk- en leerstappen maken, verbanden leggen.
● Specifieke diepgaande interesses, bijvoorbeeld in dinosauriërs of het heelal.
Verschillen tussen een begaafde en een hoogbegaafde leerling (orthopedagoog, 2022):
Begaafde Leerling
Hoogbegaafde leerling
Kan de vragen beantwoorden
Discussieert in detail, bewerkt stellingen
Hoort bij de top van de groep
Steekt als enige boven de groep uit
Luistert met interesse
Luistert en geeft ook meningen
Leert makkelijk
Weet het vaak al
Heeft 6-8 herhalingen nodig voor hij
Weet het na 1-2 herhalingen echt
het echt weet
Begrijpt ideeën
Ontwikkelt ideeën
Maakt zijn werk af
Start nieuwe projecten zelf
Kopieert nauwkeurig, fotografisch
Ontwikkelt nieuwe projecten
geheugen
Houdt van school
Geniet van leren
Technicus
Uitvinder
Is tevreden over het eigen kunnen
Is hoogst zelfkritisch
Presteert bovengemiddeld, maar kan ook gemiddeld of zelfs
Presteert bovengemiddeld
onder gemiddeld presteren
Signaleringskenmerken hoogbegaafdheid
“Natuurlijk is niet iedere hoogbegaafde hetzelfde. Om deze reden zijn er talloze lijsten en protocollen
ontstaan waar men op basis van kenmerken en eigenschappen kan berekenen of een persoon al dan
niet vermoedelijk hoogbegaafd is. De onderstaande lijst schetst een beeld van veelvoorkomende
kenmerken van hoogbegaafdheid. Gebruik een signaleringslijst nooit als checklist, als er meerdere
kenmerken overeenkomen is de volgende stap om nader onderzoek te doen zodat de begeleiding kan
worden toegespitst op de individuele behoeftes van het kind” (Plato, 2021).
Intellectuele kenmerken
• Verwerkt informatie snel.
• Heeft een groot analytisch inzicht.
• Heeft een groot probleemoplossend vermogen.
• Denkt stappen vooruit, vult zinnen aan.
• Heeft een grote woordenschat en is taalvaardig.
• Kan snel leren, slaat vele stappen over.
• Heeft een uitmuntend geheugen.
• Ontwikkelt zich sneller, is geestelijk vroegrijp.
• Denkt logisch en gebruikt goede onderbouwing.
Filosofische kenmerken
• Heeft vele interesses en wisselt vaak van interesses.
• Is zeer perfectionistisch en idealistisch.
• Stelt vele ‘waarom’-vragen.
• Heeft een hoog rechtvaardigheidsgevoel.
• Toont een grote ethische betrokkenheid.
• Is bekritiserend (voornamelijk op regels).

Creatieve kenmerken
• Is autodidactisch (zelflerend).
• Ziet verbanden waar anderen deze niet zien.
• Heeft een apart gevoel voor humor en taal.
• Leert door te proberen.
• Bedenkt nieuwe theorieën en structuren.
• Speelt met kennis, maakt vreemde combinaties.
• Zet geleerde vaardigheden makkelijk in.
• Heeft een rijke fantasie.
• Is ondernemend.
Emotionele kenmerken
• Heeft een hoge mate van empathie.
• Kan zich uitstekend aanpassen.
• Cijfert zichzelf vaak weg voor anderen.
• Is goed in staat tot zelfreflectie.
• Wil autonoom zijn.
• Is hooggevoelig.

Bijlage 3

Verschillen tussen ADD/ADHD gedrag en hoogbegaafd gedrag
•

Kinderen met ADD/ADHD zijn over het algemeen niet consistent in hun prestaties of
efficiëntie. Hoogbegaafden zijn dit doorgaans wel, als ze worden uitgedaagd. Daarom is het
belangrijk om de omgeving te onderzoeken. Wordt het kind uitgedaagd? Het is veelzeggend
als de problemen afnemen in contact met andere hoogbegaafden, of als ze thuis zijn.
• kinderen met ADD/ADHD functioneren het allerbeste in een erg gestructureerde omgeving.
Ook hoogbegaafden doen het dan beter, maar zij weigeren een verstikkende structuur.
• Een kind met ADD/ADHD keert na verstoring moeilijk terug naar zijn taak, terwijl een
hoogbegaafd kind gemakkelijk de opdracht weer oppakt. Een hoogbegaafd kind kan zich
langdurig concentreren op een taak, als die zijn/haar interesse heeft.
De observatie van de ouders is erg belangrijk bij het stellen van een diagnose. Als de problemen
pas beginnen als het kind naar school gaat, is het de vraag of de diagnose ADD/ADHD juist is
(Kerpel, z.d.).

Gedrag dat kan voorkomen bij
ADD/ADHD

Gedrag dat kan voorkomen bij
hoogbegaafdheid

Kan bijna nooit de aandacht lang
focussen

In specifieke situaties: niet
opletten, vervelen en dagdromen

Minder doorzettingsvermogen als er
geen consequentie aan verbonden is

Bij taken die niet relevant lijken:
moeilijk de aandacht erbij
houden

Impulsief

Intensiteit kan leiden tot
impulsief gedrag

Erg actief en rusteloos

Erg actief, weinig slaap nodig

Moeite met houden aan regels

Stelt regels en gewoonten ter
discussie

Differentiatie tussen ASS en hoogbegaafdheid
ASS en hoogbegaafdheid kunnen qua uitingsvorm op elkaar lijken. Toch is het belangrijk om het
onderscheid goed te kunnen maken om de juiste zorg/begeleiding te kunnen bieden. In
onderstaande overzicht vergelijken we mensen met ASS (autismespectrumstoornissen) met HB
(hoogbegaafde) mensen.
Hieronder per ASS-criterium het onderscheid:

Criteria van ASS

Welke kenmerken van ASS zie je ook
bij hoogbegaafde (HB) mensen?

Wat past niet bij hoogbegaafdheid
en wijst op de combinatie van HB en
ASS?

A1. Beperkte
sociaalemotionele
wederkerigheid

HB mensen hebben vaak moeite met
oppervlakkige gesprekken.
-HB mensen kunnen erg precies zijn in
hun manier van denken en praten (wat ze
zeggen moet kloppen en goed
worden begrepen), maar kunnen zich in
gesprekken aanpassen aan de ander
waardoor dit niet belemmert.

ls men de vaardigheid mist om adequaat
heen-en-weer gesprekken te voeren.
Mensen met HB en ASS zijn ‘hard aan het
werk’ tijdens gesprekken.
Bij de combinatie verwacht je moeite om
anderen aan te voelen of te troosten, die niet
voldoende gecompenseerd wordt door
analyseren.

HB mensen kunnen de aansluiting met
hun omgeving missen bij een verschil in
tempo, interesses en diepgang. Iets waar
zij overigens goed op kunnen reflecteren.

Als men de taal letterlijk neemt en niet goed
tussen de regels door kan lezen.

HB mensen kunnen erg analyseren in het
contact met de ander. Overigens slaan zij
in het contact (bijv. bij troosten) de plank
niet snel mis, in tegenstelling tot mensen
met ASS.
HB mensen kunnen zich namelijk goed in
anderen inleven en voelen aan hoe ze de
ander kunnen troosten.

A2. Beperkingen
in
de non-verbale
communicatie

Tevens is er vaak sprake van een grote
woordenschat, waardoor zij soms
complexere taal gebruiken. Dit kan op
anderen formeel overkomen. Echter qua
intonatie zijn er geen bijzonderheden en
het doet niet stereotiep, staccato of
onafgestemd aan. Ook is de
communicatie op die momenten soepel
en doorvoeld.
HB mensen kunnen aanvankelijk het
oogcontact wat vermijden omdat ze teveel
zien en voelen in het contact, wat kan
overweldigen. Gaandeweg het gesprek,
of bij vervolgafspraken, verwacht je dat
het oogcontact bij HB mensen adequaat,
kwalitatief goed en juist betekenisvol
wordt. Je ziet dus duidelijk een
contactgroei die je niet op die manier
verwacht bij mensen met ASS.
HB mensen zijn goed in staat om nonverbale reacties van anderen te
interpreteren en kunnen goed tussen de
regels door lezen. Ze zijn hier vaak juist
verhoogd gevoelig voor en hechten veel
belang aan transparantie en congruentie.
Sommige
HB mensen zijn zelf niet zo goed
leesbaar. Dit komt niet doordat ze in de
basis weinig expressief zijn, maar omdat

Bij niet goed aanvoelen wanneer de ander
het gesprek zat is of niet op een gesprek zit
te wachten.
Als er sprake is van onvermogen om zich
gevoelsmatig in de ander te verplaatsen.
Hierbij wordt geprobeerd te analyseren, maar
slaan ze desondanks de plank vaak mis.
Als de persoon niet goed kan aanvoelen dat
de ander hen niet kan volgen (bijv.
bij formele taal, te snel praten of bij een
teveel aan details).
Wanneer men moeite heeft met het
generaliseren van sociale vaardigheden naar
een andere context.

Als er bijzonderheden zijn in het oogcontact
(te veel of te weinig oogcontact maken) die
ook in een veilig contact blijven bestaan.
Als er in de basis sprake is van beperkingen
in het interpreteren van andermans nonverbale signalen.
Als men in de basis weinig gezichtsexpressie
heeft.
Als de non-verbale communicatie (zoals
gebaren en mimiek) gekunsteld of beperkt
overkomt.
Als er moeite is om tussen de regels door te
lezen en verbale en non-verbale signalen te
integreren (het herkennen als iemand zich
groot houdt, of als iemand lachend iets
onaardigs zegt)

A3. Beperking in
ontwikkelen,
onderhouden en
begrijpen van
relaties.

ze door ervaringen van onbegrip en
afwijzing een masker opzetten. In een
veilige situatie verwacht je dat ze normaal
(of juist verhoogd) leesbaar zijn.
HB mensen voelen zich vaak anders,
bijvoorbeeld door hun eigenzinnigheid of
doordat ze andere interesses
hebben. Hierdoor ervaren ze, met name
in de kindertijd, vaak weinig aansluiting
met anderen, wat kan leiden tot
een negatief zelfbeeld. Ze zijn dan vaak
nog weinig andere HB mensen tegen
gekomen.
HB mensen kunnen verveeld raken bij
sociale contacten. Dit komt niet door een
gebrek aan verbinding of inleving, maar
door een tekort aan (intellectuele)
uitdaging of diepgang.
Bij HB mensen kunnen er (werk)conflicten
ontstaan door moeite om autoriteit te
accepteren. Dit is niet gerelateerd aan
een gebrek aan vermogen zich in
anderen te verplaatsen (zoals bij ASS),
maar aan sterke principes/moreel besef
en het sneller aangeven (en doorzien)
van problemen.

B1. Stereotiepe
motoriek, taal en
gedrag

B2. Vasthouden
aan hetzelfde,
routines, rituelen

HB mensen hebben vaak juist een sterk
ontwikkelde fantasie. Op dit gebied zien
we dus geen beperkingen.
Ze kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk mee
in doe-alsof spelletjes.
Bij HB mensen verwacht je geen
stereotiepe motoriek en gedrag.
Wel kunnen HB mensen heel precies zijn
in de taal, vanuit de behoefte begrepen te
worden. Ze kunnen ook genieten van het
spelen met taal. Dit komt voort uit de
intellectuele uitdaging en is een bewuste
keuze. Ze doen dit overigens op een
afgestemde manier, het doet niet vreemd
of stereotiep aan.
HB mensen zijn vaak geneigd ver vooruit
te denken en kunnen eventuele
problemen snel doorzien en
visualiseren. Dit kan aandoen als moeite
met veranderingen, maar is gerelateerd
aan angst voor wat er kan misgaan en
hierover piekeren (het voelt wat meer als
een gegeneraliseerde angststoornis). Als
gevolg hiervan zullen ze niet snel
blokkeren, maar kunnen ze wel
emotioneel reageren.
HB mensen zijn vaak geneigd ver vooruit
te denken en kunnen eventuele
problemen snel doorzien en
visualiseren. Dit kan aandoen als moeite

Bij de combinatie van HB en ASS verwacht
je duidelijke beperkingen bij het ontwikkelen
en onderhouden van vriendschappen.
Onderliggend voel je vooral het ‘niet weten
hoe’. Ook met andere HB mensen lukt het
ontwikkelen van wederkerige
vriendschappen niet.
Conflicten ontstaan niet (alleen) door een
mismatch qua intelligentie, maar ook door
een gebrek aan wederkerigheid en
vaardigheden om vriendschappen aan te
gaan en te onderhouden.
Bij de combinatie zie je soms moeite om
sarcasme en ironie te begrijpen (bij alleen
HB verwacht je dit niet).
Bij mensen met ASS en HB zie je regelmatig
problemen in de fantasie-ontwikkeling. Dit
kan zich uiten in moeite met doen-alsof en
niet goed mee kunnen in andermans
fantasie(spel).
Eventuele moeite met hiërarchie ontstaat
(ook) vanuit niet aanvoelen wat gewenst
gedrag is.

Bij mensen met ASS en HB zie je soms
(geen verplicht criterium) de aanwezigheid
van stereotiepe motoriek, taal en gedrag.

Bij de combinatie van ASS en HB zie je
meestal in de basis moeite met
veranderingen. Dit leidt (nu of in het
verleden) tot belemmeringen/problemen op
verschillende levensgebieden.
Bij mensen met ASS en HB zie je regelmatig
gedragsrituelen die leeftijdsinadequaat
aandoen. Deze geven rust en overzicht,
aanpassing hiervan leidt tot spanning en
onrust.
Bij mensen met ASS en HB speelt vaak ook
mentale rigiditeit, waardoor dingen, bijv. op
een vaste manier of volgorde
moeten gebeuren.

met veranderingen, maar is gerelateerd
aan angst voor wat er kan misgaan en
hierover piekeren (het voelt wat meer als
een gegeneraliseerde angststoornis). Als
gevolg hiervan zullen ze niet snel
blokkeren, maar kunnen ze wel
emotioneel reageren.
Je verwacht geen routines en rituelen bij
HB mensen. Wel kunnen ze vasthouden
aan ‘de beste, meest efficiënte manier’,
omdat ze al snel doorhebben hoe
iets in elkaar zit. Ze hechten echter niet
aan vaste rituelen ‘omdat het altijd zo
gaat’ en omdat verandering lastig is.

B3. Beperkte,
gefixeerde
interesses die
abnormaal intens
of gefocust zij

HB mensen zoeken van nature juist
variatie en herhaling leidt tot een ‘boreout’, terwijl mensen met ASS juist
overbelast kunnen raken door teveel
variatie (en dus verandering).
HB mensen kunnen zich sterk verdiepen
in interesses en hebben vaak een grote
feitenkennis. Je verwacht echter
dat dit niet belemmert in het dagelijks
leven.
Door het sterke verdiepen in interesses
kunnen mensen met HB over hun
grenzen gaan, bijvoorbeeld door te
laat naar bed te gaan.
Verder verwacht je dat HB mensen
gemakkelijk schakelen tussen hun
interesse en andere belangrijke
zaken. Ze kunnen ook goed meerdere
dingen naast elkaar doen en zijn hierin
juist verhoogd flexibel.

B4. Sensorische
over-/ondergevoeligheid.

Bij mensen met HB zie je vaak meerdere
interesses
simultaan, waartussen flexibel wordt
gewisseld.
HB mensen zijn, net als mensen met
ASS, vaak overgevoelig voor (externe)
sensorische prikkels. Hun zintuigen staan
doorgaans ‘scherp afgesteld’, waardoor
er veel prikkels en informatie binnen
komen. Dit kan o.a. leiden tot
vermoeidheid.
HB mensen zijn ook verhoogd gevoelig
voor interne prikkels/signalen (pijn,
honger, dorst, vermoeidheid) en voor
sfeer/emoties van anderen, dit zien we
doorgaans niet bij mensen met ASS.
HB mensen kunnen (externe en interne)
prikkels goed herkennen, plaatsen en
filteren of kunnen dit goed aanleren, waar

Mensen met ASS en HB raken ook bij de
‘gewone’ dagelijkse dingen gemakkelijk
gefixeerd (het kopen van een nieuwe
telefoon, het huishouden). Dit verwacht je
niet bij mensen met HB zonder ASS.
Bij mensen met ASS en HB leiden de
gefixeerde interesses regelmatig tot
problemen voor anderen, bijvoorbeeld
doordat ze te weinig tijd besteden aan hun
gezin of te veel vertellen over hun interesses.
Mensen met ASS hebben vaak moeite met
schakelen tussen hun gefixeerde interesses
en (de behoefte van) hun omgeving.
Bij mensen met de combinatie verwacht je
moeite met wisselen tussen interesses en zie
je minder gefixeerde interesses tegelijk.

Bij de combinatie van ASS en HB verwacht
je enerzijds een nieuwsgierigheid/honger
naar cognitieve prikkels en een behoefte aan
cognitieve uitdaging, maar anderzijds ook
een hoge gevoeligheid voor prikkels. Dit
geeft een verhoogd risico op overbelasting.
Dit risico kan worden versterkt door
ondergevoeligheid voor interne prikkels.
Hierdoor voelen ze grenzen onvoldoende
aan, waardoor ze hier gemakkelijk overheen
gaan.

mensen met ASS doorgaans moeite mee
hebben. Verder zijn HB mensen vaak
nieuwsgierig naar prikkels en zoeken
deze op, om hier vervolgens erg van
te genieten (bijv. van onbekend eten).
HB volwassenen herkennen
overprikkeling snel en voelen het oplopen
van overbelasting goed aan. Ze
weten sneller wat hiervan de oorzaak is
en wat hen helpt. Hier hebben mensen
met ASS vaak weinig zicht op.

Kijk voor de totale Whitepaper ASS en/of hoogbegaafdheid van het Autisme Expertisecentrum op
https://www.anneliesspek.nl/wp-content/uploads/2022/01/ASS-en-of-hoogbegaafdheid-.pdf

Bijlage 4, format intakegesprek

INTAKEGESPREK
Datum:
Begeleider:

Gegevens leerling
Naam:
Geboortedatum:
Vorige school:
Gegevens ouder(s)
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Kind van 0 tot nu - thuis

Kind van 0 tot nu - school

Woonplaats:

Waarom De Vrije Ruimte?

Wederzijdse verwachtingen

•
•
•
•

De Vrije Ruimte verwacht van ouders dat ze vertrouwen hebben in het kind en in de manier waarop
het zich ontwikkelt.
Wij vragen betrokkenheid die zich uit in inzet van de ouders bij de ouderkring (1x per maand) en het
meehelpen met de schoonmaak van de school (4x per jaar).
De Vrije Ruimte is een democratische school. Dat houdt in dat iedereen een actieve bijdrage levert
aan de organisatie. Dit betekent voor u als ouder(paar) dat u minimaal 50 uur per jaar meehelpt op
school.
Ieder jaar ondertekenen ouders opnieuw dat zij achter de uitgangspunten en basisprincipes van De
Vrije Ruimte staan.

PRAKTISCHE ZAKEN

Wennen
De wenperiode duurt acht dagen, van maandag tot en met woensdag in de week daarop, en kost €200.

Aanname
Na de wenperiode is er een afsluitend evaluatiegesprek.
Als geen van de partijen overwegend bezwaar heeft, is de aanname definitief.

Afspraken
Op De Vrije Ruimte worden beslissingen genomen op sociocratische wijze. Afspraken worden dus met
elkaar gemaakt, bijgesteld en weer geschrapt. De structuur kan daardoor mee veranderen met de
veranderingen in de groep. Duidelijkheid wordt geboden door persoonlijke grenzen duidelijk aan te geven.
In deze benadering word je gedwongen om goed naar jezelf te kijken en helder te verwoorden wat je wel en
niet wilt.
Uiteraard is er een aantal basisafspraken als consequentie van het aantal leerlingen, de inrichting van de
verschillende ruimtes, het budget en de wettelijke bepalingen vanuit de overheid.
Op De Vrije Ruimte kennen we één regel: ‘Mijn vrijheid houdt op waar de grens van een ander begint.’ Voor
de leerlingen vertaald in de regel: ‘stop = stop’.
Kinderen en begeleiders zien er samen op toe dat de afspraken nageleefd worden.

Kosten
De Vrije Ruimte is een particuliere school en ontvangt (nog) geen subsidie van de overheid.

Daarom betalen de ouders schoolgeld.
Staatsexamens
De kosten voor de aanvraag van staatsexamens zijn voor eigen rekening. Ouders betalen zelf de
aanvraagkosten à € 137,00 per aanvraag en krijgen dit niet vergoed door De Vrije Ruimte.

Bijlage 5, format voor oudergesprekken (3 keer per jaar)
LEERLING-OUDER(S)/ VERZORGER(S)-BEGELEIDER(S)-GESPREK
Uitgaande van de pedagogische driehoek:

Leerling

Ouder(s)/
Verzorger(s)

Begeleider(s)

De besluiten over het ontwikkelingsproces van de leerling worden met consent genomen.

Leerling:
Ouders:
Begeleider:
Datum:

Openingsronde:
1. Hoe zit je erbij? Waar wil je het over hebben?

Vorig gesprek: Welke afspraken zijn er gemaakt? Wat is daarmee gebeurd?

NU THUIS:
(slapen, eten, spelen, vrienden, sporten/hobby’s)

NU SCHOOL
(spelen, lessen, vrienden, veiligheid)

Volgende periode:
(Wat wil je gaan doen? Wat is daarvoor nodig?)

.
Afspraken:

Afsluitend rondje:

Bronnen
Bakx, A., De Boer, E., Van den Brand, M., Van Houtert, T. (2016) Werken met begaafde kinderen in
de klas. Koninklijke Van Gorcum BV
Dawson, P., Guare, R.(2009) Slim maar ... help kinderen hun talenten benutten door hun executieve
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Whitley, M.D.(2001). Bright minds, poor grades. The Berkley Publishing Group
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Hansen
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