
 
Dit praktijkvoorbeeld is extra digitaal materiaal bij het boek Knappe koppen in de klas (CPS, 2011) van 
Geraldine Brouwer en Lidy Ahlers. Kijk op www.cps.nl/uitgeverij.  
 

 
 
Goed praktijkvoorbeeld: 
 
Taal-leesonderwijs aan (hoog)begaafden in Enschede 
 

Alle basisscholen hebben te maken met de referentieniveaus taal: deze beschrijven welke kennis en 
vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal. (Hoog)begaafde leerlingen beheersen over het 
algemeen sneller dan gemiddeld de leerstof. Hoe kan de leerkracht deze leerlingen toch de uitdaging 
bieden die zij nodig hebben? Wat kan de leerkracht doen als er ‘voortgezet technisch lezen’ of 
‘begrijpend lezen’ op het rooster staat? Een praktijkvoorbeeld uit Enschede.  
 

Kappen & Van Leeuwen (2009) beschrijven de Enschedese aanpak voor begaafde en talentvolle kinderen. De 

aanpak gaat uit van:  

• het IGDI-model, 

• convergente differentiatie, 

• het Leesverbeterplan Enschede (een meerjarig traject, ondersteund door CPS, waarin hard gewerkt is 

aan het halen van de landelijke leesdoelen), 

• data-analyse (de leerkracht stelt doelen voor de leerlingen, analyseert de resultaten van de leerlingen 

en stelt vervolgens de doelen bij).  

 

Op het gebied van lezen zijn de volgende aanpassingen gedaan voor de (hoog)begaafde leerlingen:  

• Er wordt gewerkt met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid van Drenth, een compleet 

systeem voor de identificatie en het begeleiden van hoogbegaafde kinderen in groep 1 tot en met 8 

van het basisonderwijs (zie: www.dhh-po.nl).  

• Er wordt een onderscheid gemaakt tussen functioneel leren (leerkrachtgestuurd, IGDI-model, het 

aanleren van basisstrategieën en convergente differentiatie) en constructivistisch leren (thematisch 

en betekenisvol leren, bijvoorbeeld door middel van projecten). 

 

Bij deze aanpak deden de instructieonafhankelijke leerlingen mee met de basisinstructie, omdat zij ook 

basisstrategieën moeten verwerven. Daarna werd er gedifferentieerd naar instructiebehoeften, gekoppeld aan 

compacten en verrijken.  

 

In de praktijk: de strategie modellen 

Melanie Koster is adjunct-directeur van OBS La Res in Enschede, een school met 185 leerlingen 
(www.basisschool-la-res.nl). Deze basisschool is één van de negen Begaafdheidsprofielscholen in 
Nederland. Dit betekent dat de leerkrachten hebben geleerd ook een open oog en oor te hebben voor de 
talenten en interesses van (hoog)begaafde leerlingen. Melanie vertelt iets over het leesonderwijs aan 
(hoog)begaafde leerlingen. “Zij hebben beslist ook instructie nodig.” 

 

“Als het gaat om instructie in de basisvaardigheden wordt er soms een instructiemoment vrij gemaakt op de 

ochtend tijdens de taakuren. Ook voor (hoog)begaafde leerlingen kan die instructie namelijk belangrijk zijn”, 

geeft Melanie aan. “Een voorbeeld: begrijpend lezen gaat meestal vanzelf. Maar voorheen zeiden de 
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(hoog)begaafde leerlingen vaak: ‘Ik kan het niet vinden’, als ze niet meteen het antwoord wisten op een 

vraag. Nu doen ze sinds twee jaar mee met de instructiefase van de leerkracht, die hardop denkend de 

leesstrategie voordoet, het zogeheten modellen. Daarna mogen de kinderen zelf een strategie modellend 

voordoen aan de rest van de groep. Zo worden ze zich bewust van de denkstappen, die nodig zijn bij 

begrijpend lezen. En zo leren ze ook wat ze moeten doen als ze de tekst even niet meer begrijpen of een 

vraag van de verwerking niet kunnen beantwoorden.” 

 

Verwerking en verrijking 

Na de instructie maken de (hoog)begaafde kinderen een heel klein gedeelte van de verwerking. “Eerst doen 

ze de methodegebonden toets”, vertelt Melanie. “Als ze de 80%-norm halen, gaan ze verder met 

verdiepingsmaterialen. Deze zijn verdeeld in kwartalen; de leerlingen mogen twee of drie onderwerpen 

kiezen per kwartaal. De keuze van de materialen is besproken met deskundigen en met de (hoog)begaafde 

leerlingen zelf.”  

Voorbeelden van verrijkingsmateriaal waarmee La Res werkt: Bolleboos, Rekentijgers (in de middenbouw), 

een serie met verhalende teksten, opdrachten om eigen reisgidsen te maken. “Kinderen krijgen als voorbeeld 

een reisgids van Amsterdam en moeten er dan een maken over hun eigen woonplaats: Enschede”, licht 

Melanie toe. 

Wat doen de (hoog)begaafde leerlingen tijdens een technische leesles? Melanie: “De goede lezers en de 

(hoog)begaafde leerlingen zijn dan aan het stillezen. De laatstgenoemde leerlingen krijgen extra opdrachten 

mee om ze kritisch te laten lezen. De leerkracht bedenkt deze opdrachten zelf.” 

 

Zekerder dankzij DHH 

Voor het signaleren van (hoog)begaafde leerlingen maakt La Res gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol 

Hoogbegaafdheid (DHH). Dat bevalt goed, vertelt Melanie: “Leerkrachten  twijfelden voorheen vaak aan hun 

gevoel; ze wisten niet goed wat (hoog)begaafde leerlingen nodig hebben. Nu ze handvatten krijgen vanuit het 

DHH durven ze de aanpassing wat betreft instructie en lesstof beter te maken. Vaak worden ze dan bevestigd 

in hun gevoel.” 
 
 

Het lesprogramma ziet er in Enschede als volgt uit: 

• Ochtend 

o Functioneel leren centraal: leren met behulp van het IGDI-model. 

o Cognitieve vakken: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. 

o De basisstrategieën en –vaardigheden centraal. 

• Middag 

o Constructivistisch of thematisch leren centraal. 

o Het draait om het zelfstandig toepassen van het geleerde tijdens het functioneel leren. 

o Toepassen van woordenschat, taal, begrijpend en technisch lezen en rekenen in een zinvolle 

en betekenisvolle context. 

o De (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen werken met een verrijkingsprogramma in een 

verrijkingsgroep.  

o Presentatie van de verdiepingsopdracht aan de eigen groep.  

De leerkrachten in Enschede kiezen er dus voor om (hoog)begaafde leerlingen te laten werken aan een 

groepsopdracht. Daarnaast krijgen zij de kans om met andere (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen te 

werken aan een verdiepingsopdracht. 

 
In de praktijk: “Keuzes maken is cruciaal” 
 
Begaafdheidsprofielschool De Prinseschool (www.prinseschool.nl) in Enschede start in de ochtend met 
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een instructie aan drie groepen, volgens het IGDI-model. “Sinds twee jaar is het model uitgebreid en 
krijgen ook de (hoog)begaafde leerlingen apart instructie”, vertelt interne begeleider Debbie van der Lei.  
 

Sommige leerkrachten hebben nog moeite met het geven van instructie aan de (hoog)begaafde groep. “Zo’n 

75 procent van de leerkrachten kan, twee jaar na de introductie van het IGDI-model, uit de voeten met deze 

aanpak. Ongeveer een kwart van de leerkrachten slaagt er niet in om de instructie goed af te stemmen op de 

(hoog)begaafde leerlingen”, constateert Debbie. “Zij vinden het moeilijk om de oude didactische modellen los 

te laten. Ook missen ze kennis over (hoog)begaafdheid. Vaak kan het Digitaal Handelingsprotocol 

Hoogbegaafdheid deze leerkrachten overigens wel helpen bij het bepalen van een aanpak.” 

 

Goed klassenmanagement 
Debbie geeft aan dat IGDI-model nog niet geautomatiseerd is in het handelen van leerkrachten. “Als je het 

IGDI-model tot een succes wil maken, dan vraagt dat om een goed klassenmanagement. Ook moet je vakken 

durven combineren, bijvoorbeeld begrijpend lezen en spelling, taal met spelling. Dus tijdens een begrijpende 

leesles ook een spellingcategorie meenemen. Ook gaat het erom dat de leerkracht lessen durft in te korten en 

kritisch kijkt naar de methode.” 

 

Instructie op de basisstrategieën 

Debbie vertelt dat de (hoog)begaafde kinderen na de instructie eerst de toets maken. Beheersen ze nog niet 

alle basisvaardigheden, dan krijgen ze aangepaste instructie en maken ze enkele opdrachten. “Daarna wordt 

er weer getoetst en gaan ze verder in hun verrijkings- en verdiepingsmap. Soms werken ze in groepjes. 

Bijvoorbeeld met Somplextra – een rekenmethode voor begaafde kinderen in groep 6, 7, 8.” Debbie noemt 

een aantal basisstrategieën waarbij (hoog)begaafden leerlingen ook instructie nodig hebben: “Bij rekenen: 

vermenigvuldigen, delen, het goed onder elkaar zetten van de cijfers. Bij spelling: de spellingcategorieën. Bij 

begrijpend lezen: de leesstrategieën.” 

Bij begrijpend lezen krijgen de (hoog)begaafde leerlingen een op maat gemaakt instructie. Ze beginnen de les 

met het zelfstandig lezen van de tekst. Er wordt met de kinderen besproken welke opdrachten ze gaan 

maken. Het werk wordt even kort uitgelegd en soms is er een korte instructie op een leesstrategie. Bij een les 

technisch lezen lezen de kinderen een half uur in de ochtend een boek en in de middag een half uur in wat ze 

zelf mogen kiezen: tijdschrift, prentenboek, stripboek, krant et cetera. “Als ze maar lezen, want volgens 

onderzoek is dat het belangrijkste”, aldus Debbie.  
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