
Net als je denkt dat je de plusklas op de goede wijze hebt 
vormgegeven, verschijnen geleidelijk nieuwe inzichten aan de 
horizon. Ontdek aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je 
het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen anders kunt 
inrichten met een projectgroep, inloopspreekuur en ‘sponsuren’.
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Ruim tien jaar geleden startte basisschool De Ark in 
Haarlem met het begeleiden van kinderen binnen 
plusgroepen. Het aanbod bestaat in eerste instantie uit 
wekelijkse, gestructureerde begeleiding en de aanpak is 
vanaf de start gebaseerd op vier pijlers:
• cognitieve uitdaging bieden
• ‘peers’ (gelijken) ontmoeten
• aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling
• werken aan specifieke (leer)vaardigheden

Binnen deze pijlers is de nadruk de afgelopen twee 
jaar geleidelijk verschoven naar het ontwikkelen van 
vaardigheden. Ook bieden we de cognitieve uitdaging op een 
andere manier aan, waarbij de kwaliteiten van een grotere 
groep kinderen worden aangesproken.
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Projectgroep
De veranderde visie zie je in de eerste plaats terug in de 
naamswijziging van de plusklas, die nu de ‘projectgroep’ 
heet. De plusklas met wekelijkse thematische bijeenkomsten 
heeft plaatsgemaakt voor drie nieuwe onderdelen.

De basisgroep
In de basisgroep komen meer- en hoogbegaafde kinderen elke 
week bij elkaar en werken ze aan specifieke vaardigheden, 
het leren leren.

Het inloopspreekuur
Het inloopspreekuur is bedoeld voor de (begaafde) kinderen 
die met extra projecten in de klas werken.

Sponsuren
Met sponsuren spreken we niet alleen de meer- en 
hoogbegaafde kinderen aan die op bijna alle terreinen 
cognitief goede resultaten behalen, maar ook de kinderen die 
uitblinken op een specifiek onderdeel.
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Praktijkvoorbeelden over onderwijs aan meer- 
en hoogbegaafde kinderen.

praxis
bul l e t in
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Basisgroep: denkprofielen
De groepsleerkracht signaleert in eerste instantie wie in aanmerking 
komt voor de basisgroep. Dit gebeurt aan de hand van verschillende 
instrumenten, waaronder signaleringslijsten of een diagnoseprotocol. 
Naast het gebruik van leerlingvolgsystemen wordt rekening 
gehouden met onderbuikgevoelens van leerkrachten en signalen 
van ouders. De basisgroep is gericht op kinderen met een specifieke 
onderwijsbehoefte in relatie tot meer- en hoogbegaafdheid. 

Er zitten maximaal twaalf kinderen in de basisgroep. Het accent van 
de begeleiding ligt meer op het ontwikkelen van vaardigheden dan op 
het bieden van cognitieve uitdaging binnen een project. Zo hebben 
veel kinderen moeite met het plannen en organiseren van werk.  
Ze hebben een geweldig plan in hun hoofd, maar: Hoe krijg ik dat op 
papier? Wanneer ga ik wat doen? En… waar begin ik?

Drie denkprofielen, uitgewerkt door het SLO, zijn de rode draad 
door de wekelijkse bijeenkomsten heen. Die denkprofielen noemen 
we ‘denkpetten’, zodat dit voor de kinderen beter te visualiseren is. 
Welke manier van denken zet je nu op in je hoofd? De drie petten spreken 
het analytisch denken, creatief denken en praktisch denken aan. 
In gesprekken verkennen we wat hun sterke denkkant is. Daarna 
bekijken we bij welke activiteit (binnen een project) een bepaalde 
vaardigheid hoort. B
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Op praxisbulletin.nl:
• voorbeelden sponsuren

TIPKijk op talentstimuleren.nl 
voor een uitgebreide 
beschrijving van de 
denkprofielen.

Met mindmappen en ‘out of the box’-
denken helpen we kinderen om een 
andere denkpet op te zetten. Tijdens het 
samenwerken kan het combineren van 
kinderen met verschillende denkpetten een 
gunstig effect hebben, zoals bij Laurens en 
Stef uit groep 8.

Casus Laurens en Stef
Laurens heeft een sterk ontwikkelde 
creatieve denkpet. Als hij een creatief 
idee heeft, gaat hij meteen aan de slag. 
Vaak staakt hij halverwege teleurgesteld 
een project: het wordt niet zoals hij voor 
ogen had en hij heeft moeite met de 
planning en organisatie. Bij een volgend 
project wordt hij gekoppeld aan zijn 
klasgenoot Stef. Dat is juist een sterke 
analytische en praktische denker. In de 
samenwerking versterken deze twee 
kinderen elkaar, bloeien op en komen 
allebei tot het resultaat dat ze voor ogen 
hadden.
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Inloopspreekuur: vraag maar raak
Bij de start van het inloopspreekuur kwamen er bezorgde 
vragen van ouders binnen, want ‘zit mijn zoon of dochter 
dan niet meer in de plusklas?’ Het spreekuur is bedoeld 
voor (meerbegaafde) kinderen die in de groep zelfstandig 
aan projecten werken en genoeg hebben aan het reguliere 
verrijkingswerk, met daarnaast verdiepingswerk. Zij bijten 
zich vast in een project en hebben hierbij niet wekelijks een 
uur lang hulp nodig.

Ze maken een keuze uit de ‘projectenwinkel’. Bronnen 
voor projecten zijn onder andere de Projectenballade, Pittige 
Plustorens, Wisschriften, Bolleboos en lesmateriaal van vreemde 
talen als Chinees (online taalcursus) en Spaans (Topklassers). 
De eerste stap is altijd een oriënterend gesprek: Wat vind je 
leuk en wat zou je willen leren?
De kinderen die aan een project werken, krijgen hier 
voldoende tijd voor in de klas, minimaal 45 minuten per 
week. Wie dat wil, komt langs tijdens het spreekuur. Er is 
gelegenheid voor het stellen van vragen of om te werken in 
de schoolbibliotheek. Daar ligt een boodschappenlijst waar ze 
benodigde materialen kunnen opschrijven, zoals klei, gips of 
karton.

De samenwerking en de afspraken met de groepsleerkracht 
zijn belangrijk om deze vorm van begeleiding tot een 
succes te maken. Als je alweer moet stoppen als net de 
laptop is opgestart of als de verf net is gemengd, werkt dat 
demotiverend. De kinderen moeten hun tanden er even 
goed in kunnen zetten, en het liefst met elkaar kunnen 
samenwerken.
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Kinderen bijten 
zich vast 
in een project
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Sponsuren: kennis opzuigen
Voor kinderen is het heerlijk om te leren wat ze willen leren. 
Met sponsuren spreek je – deels, aangezien de leerkracht 
onderwerpen aanreikt – de autonomie van de kinderen 
aan. Voor een pilot van in totaal tien lesuren hebben we 
voor verschillende onderwerpen gekozen, zoals breinbrekers, 
Latijn, de stelling van Pythagoras, mineralen en kristallen 
en filosoferen. Op praxisbulletin.nl vind je twee uitgewerkte 
voorbeelden.

Tijdens deze sponsuren zijn alle kinderen uit de bovenbouw 
(vanaf groep 5) welkom. Dat zijn niet alleen kinderen die 
de basisvakken goed beheersen, maar ook kinderen die 
juist hun talent laten zien tijdens themawerk, creatieve 
lessen of kringgesprekken. Die kinderen hebben bijzondere 
kwaliteiten die lang niet altijd tot hun recht komen in een 
klassensituatie.

De groepsleerkracht legt de onderwerpen van de sponsuren 
voor aan de groep. Vervolgens kiezen de kinderen welk 
onderwerp ze aanspreekt. Ze kiezen een onderwerp omdat 
ze er meer over willen weten of er juist al meer van weten 
en hun kennis willen delen. Het gezamenlijke doel is dat ze 
kennis gaan ‘halen’ en het sponzen van informatie prikkelt 
de motivatie. Voor leerkrachten is het soms lastig om te 
beoordelen bij welke kinderen de uitdaging past. Zo zijn er 
goede rekenaars die het uitstekend doen in de groep, maar 
niet de behoefte voelen om nog meer uitgedaagd te worden.
Na een korte introductie gaan we snel aan de slag. Eerst 
inventariseer je wat de kinderen willen leren. In de klas is de 
informatie die ze krijgen vaak al bekend vanuit methodes, via 
YouTube of Schooltv. Omdat ze zo makkelijk bij informatie 
kunnen, wil je iets nieuws over een onderwerp vertellen 
en dieper in de materie duiken, zoals de eerdergenoemde 
stelling van Pythagoras.

De casussen van Timo en Josefien laten zien waarom  
de sponsuren zo waardevol zijn.
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Casus Josefien
Josefien heeft een gebrek aan organisatorische 
vaardigheden. Ze komt niet toe aan alle basisstof in 
de klas, maar laat toch een enorme leergierigheid 
zien als onderwerpen haar interesse hebben. 
Zij schrijft zich in voor twee sponsuren over de 
stelling van Pythagoras. Op het moment dat de 
kinderen doorkrijgen dat het lastiger wordt en niet 
verder komen, is zij degene die op tafel kruipt, 
met haar neus boven de opdracht hangt en met 
haar kladblaadje aan de slag gaat. Ze geniet van de 
uitdaging en de zoektocht naar een oplossing. Dat 
het haar lukt om met de stelling van Pythagoras 
te rekenen, geeft een enorme kick. ‘Heb je nog 
moeilijkere opdrachten voor mij?’ vraagt ze.

Casus Timo
In de klas is Timo vaak op een nadrukkelijke manier 
aanwezig. Hij heeft concentratieproblemen en 
ernstige enkelvoudige dyslexie. Op taalgebied krijgt 
hij extra begeleiding, zijn rekenen is op niveau. 
Timo bloeit op als de leerkracht over onderwerpen 
vertelt die met de natuur te maken hebben. Als 
er een ‘sponsuur’ is gepland over mineralen en 
kristallen, staat Timo dan ook vooraan in de rij. 
‘Daar moet ik bij zijn, juf !’ Ook al heeft hij op 
andere onderdelen extra hulp nodig, dit is een 
onderwerp dat hem enorm interesseert en waar hij 
veel vanaf weet. Tijdens het sponsuur vertelt Timo 
honderduit over zijn verzameling.



Maartje Sanders is intern begeleider 
op basisschool De Ark in Haarlem en 
coördinator van de projectgroepen in de 
bovenbouw. Ze volgt een opleiding tot 
specialist hoogbegaafdheid.

Fixed mindset
Ook kinderen die in de basisgroep zitten of het inloopspreekuur
bezoeken, zijn welkom tijdens sponsuren. Dit zijn niet altijd 
de hoogbegaafde kinderen die snel tot een oplossing komen, 
zeker als ze kampen met een fixed mindset en blokkeren als 
ze een complex probleem moeten oplossen. Hoogbegaafde 
kinderen hebben soms veel tijd nodig om een strategie te 
kiezen, kunnen maar één manier zien om een probleem op te 
lossen of worden belemmerd door faalangstige gedachten.

Aan de andere kant zijn er de kinderen die gewoon proberen 
of eerst goed om zich heen kijken, dan een strategie kiezen 
en meteen starten met het driedimensionaal neerzetten van 
een vraagstuk, zoals Josefien uit de casus over de stelling 
van Pythagoras. Waar de anderen nog steeds naar het 
papier aan het staren zijn, blinkt zij juist uit in een sterk 
probleemoplossend vermogen.

18 praxisbulletin  •  juni 2019

Klusklas
Steeds meer scholen richten zich op 
specifieke kwaliteiten van kinderen. 
Een inspirerend voorbeeld is de 
Klusklas van de School met de Bijbel 
in Nieuw-Beijerland, die hier eind 
vorig jaar landelijk mee in het nieuws 
kwam. De school won met het project 
de Onderwijsprijs van Zuid-Holland. 
Vanaf groep 6 kunnen de kinderen 
naar de Klusklas, die is bedoeld 
voor kinderen die hun maximale 
leerniveau hebben bereikt en die 
vooral praktisch ingesteld zijn. Ze leren 
in de klas houtbewerken en ‘simpele’ 
huishoudelijke klusjes zoals de 
vaatwasser uitruimen. De school merkt 
dat het zelfvertrouwen van de kinderen 
die meedoen enorm toeneemt.
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