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Goed praktijkvoorbeeld 

Vakonderwijs aan (hoog)begaafden in Veendam en Enschede 
 

Een leerkracht die lesgeeft aan een klas met daarin (hoog)begaafde leerlingen, dient ook bij het 
vakonderwijs te differentiëren. Hij staat voor de uitdaging de verschillende individuele leerlingen of 
groepjes leerlingen ‘op maat’ te begeleiden met behulp van de gangbare methoden en zijn eigen 
inzichten.  
 

Op OBS De Braskörf in Veendam (www.braskorf.picto.nl) wordt tijdens het vakonderwijs voor de 

(hoog)begaafde leerlingen gewerkt met het compacten en verrijken van de reguliere stof. De tijd die door 

compacten vrijkomt wordt aangevuld met Levelwerk (een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde 

leerlingen, Kuipers, 2009). Meestal wordt het Levelwerk tijdens de plusklas uitgelegd.  

 

Projecten in de plusklas 
Naast het Levelwerk zijn de kinderen in de plusklas ook bezig met projecten, samenvattingen maken, 

mindmappen, filosoferen en is er aandacht voor ‘leren leren.’  

Om mee te mogen doen met de plusklas, moeten de kinderen een A-score op Cito en 8 of hoger op de 

methodetoetsen halen. Scoren ze lager, dan krijgen ze weer instructie met de hele groep op de reguliere stof. 

Er zitten op de Braskörf vijftien leerlingen in de plusklas (uit groep 4 tot en met 8). Eén ochtend in de week 

gaan ze naar de plusklas toe. 

 

 
In de praktijk: “Eerst gemopper, daarna gemotiveerd” 
 

De leerlingen van de plusklas krijgen op De Braskörf ook huiswerk en er worden eisen op niveau gesteld aan 

hun Levelwerk. Daardoor ontstond er eerst wel wat gemopper onder de (hoog)begaafde leerlingen. “Ze waren 

niet gewend aan een planning”, zegt leerkracht Annita Smit van groep 4. “Ze werden in het verleden bij 

compacten en verrijken te veel aan hun lot overgelaten. Door eisen te stellen aan het Levelwerk ligt hun 

werktempo nu hoger. De doelen worden ook aangepast. Ieder kind dat met Levelwerk werkt, heeft nu een 

handelingsplan waarin eigen leerpunten staan omschreven. In de plusklas wordt hieraan gewerkt.” 
 
 

Uitdagende lesstof 
De (hoog)begaafde leerlingen van de Prinseschool in Enschede gaan drie uur per week naar de zogeheten 

Challenge Group, een afdeling voor (hoog)begaafden. Zij krijgen uitdagende lesstof aangeboden via de 

principes van de meervoudige intelligentie van Gardner (1983). Er geldt een toelatingsprocedure: of een 

leerling wordt toegelaten, is afhankelijk van toetsresultaten en het Digitaal Handelingsprotocol 

Hoogbegaafdheid. In de Challenge Group wordt onder andere Engels gesproken en gefilosofeerd. Bij het begin 

van elk thema maken de leerlingen eerst een mindmap. 
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In de praktijk: “Doe het op de manier die bij je past” 
 
Interne begeleider Debbie van der Lei van de Prinseschool vertelt over de keuze voor het International 
Primary Curriculum (IPC, www.ipcnederland.nl), een internationaal onderwijsprogramma waarbij binnen 
elk onderwerp alle vakken aan de orde komen. “We hebben geen methodes meer voor de zaakvakken.” 
 
In dertig scholen in Nederland wordt het IPC-programma gebruikt; het is goedgekeurd door de 

Onderwijsinspectie. Het is een kant-en-klare, in het Nederlands vertaalde, methode, die geschikt is voor alle 

kinderen van groep 1 tot en met 8.  “Zo creëer je meteen mooi een doorgaande lijn”, zegt Debbie. “Steeds 

wordt er zes weken aan een onderwerp gewerkt”, vertelt Debbie. “ Verrijkings- en verdiepingopdrachten 

zitten er automatisch bij elk onderwerp bij. In de ochtend doen we alleen de basisvaardigheden: lezen, taal, 

spelling en rekenen. In de middag doen we de zaakvakken.” 

  

Kom er zelf maar achter 
Bij IPC zijn kinderen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Debbie: “Het doel is bijvoorbeeld bij 

het onderwerp ‘dinosauriërs’ om erachter te komen hoe het komt dat ze zijn uitgestorven. De opdrachten 

luidt: ‘Ga op onderzoek uit. Je mag computers gebruiken. Je mag boeken gebruiken. Je mag er een werkstuk 

over maken. Je mag het alleen doen of samen.’ Met andere woorden: de leerling mag het aanpakken op een 

manier die hem ligt en plezier geeft. Hij evalueert ook z’n eigen werk. De leerkracht geeft vooral 

begeleiding.”  

Alleen Nederlandse geschiedenis en verkeer zitten niet in het IPC-programma. “Deze onderdelen vullen we 

zelf aan”, aldus Debbie die erg tevreden is met de IPC-aanpak. “Dankzij dit programma hebben leerkrachten 

beter leren observeren en komen kinderen beter tot hun recht.”

 

 

 

In de praktijk: aan de slag met meervoudige intelligenties 
 

Melanie Koster, adjunct-directeur van La Res uit Enschede, vertelt hoe er bij haar op school wordt 
gewerkt met het IGDI-model voor de zaakvakken: “Kinderen én Onderwijsinspectie zijn enthousiast over 
ons projectonderwijs.” 
 

In de ochtend werkt de school met drie instructiegroepen; bij wereldoriëntatie wordt er ook instructie 

gegeven in de verrijkingsgroep. Het middagprogramma geeft naast verrijking ook verdieping. Melanie: “Wij 

bieden de kinderen op de middag wereldoriëntatie aan, gekoppeld aan de acht intelligenties van Gardner: 

doen, kijken, rekenen, samen, taal, muziek, natuur en ik. Drie weken werken de kinderen aan een thema. De 

leerkracht heeft hierin een meer begeleidende rol. Bij elk thema worden vijf vragen ontwikkeld, die 

gekoppeld zijn aan de kerndoelen en aan de acht intelligenties. De vijf vragen moeten aan het eind van het 

thema door de kinderen beantwoord zijn. De (hoog)begaafde leerlingen weten deze antwoorden vaak al en 

bedenken samen met de leerkracht dan zelf vijf uitdagende vragen. De onderbouw haalt de thema’s uit 

Schatkist. Op het planbord komen de activiteiten te staan, gerelateerd aan de kerndoelen en de acht 

intelligenties. Groep 3 en 4 haalt de thema’s uit Veilig Leren Lezen. De kinderen zijn heel enthousiast over dit 

projectonderwijs. Ook de Inspectie vindt het een hele mooie opzet, mits het natuurlijk de kerndoelen dekt. 

En dat wordt door de school bewaakt.”  
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