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Protocol  Hoogbegaafdheid 

 

Voorwoord 

Dit protocol ontwikkeld voor stichting CBO De Greiden is een samenvatting (met aanvullingen) 

van het SIDI 3 protocol, het protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en 

(hoog) begaafde kinderen in het primair onderwijs ontwikkeld door Jan kuipers en Alja de Bruin-

de Boer. 

Doel van het protocol: 

In dit protocol vinden leerkrachten een handreiking om hoogbegaafde leerlingen te signaleren, 

te diagnosticeren en te begeleiden. Daaruit voortvloeiend zullen er ook adviezen richting de 

ouders plaats vinden. 

Theoretisch gezien wordt onder hoogbegaafdheid verstaan: 

➢ Kinderen waarbij een hoge intelligentie is vastgesteld (IQ van 130 of hoger) 

➢ Kinderen met een didactische voorsprong van minimaal een jaar. Ze maken gebruik van 

creatieve oplossingsmethoden en hebben een brede interesse  

➢ Kinderen hebben een groot doorzettingsvermogen.*  

➢ Kinderen die met behulp van de signalerings- en diagnostische- lijsten als 

hoogbegaafdheid aangemerkt kunnen worden. De schoolprestaties zijn op basis van 

begaafd beneden niveau 

*Hoogleraar Renzulli en  professor Mönks hebben in hun bekende model aangegeven dat 

hoogbegaafdheid alleen tot ontplooiing kan komen als de omgeving het kind voldoende 

stimuleert en motiveert. Deze omgeving bestaat uit de school, het gezin en de omgeving. 

Met name voor het jongere kind speelt het gezin de belangrijkste rol bij de ontwikkeling 

van het zelfbeeld. Bij het ouder worden gaan school, buren en vrienden steeds meer 

invloed uitoefenen. Helaas wordt er in de begeleiding van het hoogbegaafde kind bewust 

of onbewust nogal eens gedacht dat stimulering en ondersteuning alleen op cognitief 

gebied moet plaats vinden. 
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Stappenplan van het protocol (gebaseerd op SiDi 3-protocol ) 

1.    De signaleringsfase: 

In deze fase is het belangrijk alert te zijn op signalen van kinderen die kunnen duiden op 

hoogbegaafdheid. Signalen zoals demotivatie, negatief gedrag of ander opvallend gedrag. Ook 

een veranderd beeld van het leerlingvolgsysteem kan een signaal zijn. Ouders en leerkrachten 

kunnen opvallende signalen noteren. 

Kleuters noemen we niet hoogbegaafd, maar hebben mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong. 

Deze voorsprong is nog niet ‘definitief’ te noemen en kan in de loop der jaren weer verdwijnen. 

Pas vanaf groep 3 wordt er gesproken van hoogbegaafdheid, omdat de ontwikkeling dan 

stabieler verloopt en de invloed van de thuissituatie verminderd is. ( Kleuters met een 

ontwikkelingsvoorsprong hebben zich na zes  weken aangepast aan de rest van de groep). Een 

intakegesprek met ouders van elk kind dat binnenkomt in groep 1 is dus wenselijk. Specifiek 

vragen naar interesses, kennis van letters enz. (zie SiDI 3) 

 Stap 1. A.  De lijst bij aanmelding 

Om aan het begin van de basisschoolperiode te bepalen of er bij een kind sprake is van een 

ontwikkelingsvoorsprong, is het van belang om hier bij de wenperiode reeds aandacht aan te 

besteden. Voor de (bijna) vierjarigen kunnen de ouders van de leerling de informatie doorgeven. 

Daarnaast kan ook de peuterspeelzaal gegevens over het kind verstrekken. Om na te gaan of er 

eventueel spraken is van een ontwikkelingsvoorsprong of een hoge begaafdheid, is het gewenst 

om in een kort tijdsbestek de goede vragen te stellen. In dit protocol is er voor gekozen om 

tijdens of direct na de aanmelding, in ieder geval voordat het kind daadwerkelijk op school komt, 

te starten met een kort verkennend gesprek, waarin de leerkracht aan de hand van enkele 

vragen zicht krijgt op de ontwikkeling van de leerling. Dit gesprek kan gevoerd worden door de 

directeur of door de groepsleerkracht, eventueel in aanwezigheid van de ib’er. Hierbij kan 

formulier 1A gebruikt worden. De lijst kan onder begeleiding op school ingevuld worden of de 

ouders kunnen de lijst een week voor het gesprek mee naar huis nemen en ingevuld 

meebrengen.  

Indicatie van een ontwikkelingsvoorsprong 

• Een hoge score op kleutertoetsen/ontwikkeling van functies 

• Een taalgebruik boven leeftijdsniveau 

• Een sterk geheugen 

• Een specifieke, gedurende lange tijd, interesse op een bepaald terrein 
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• Bedenkt creatieve oplossingen voor bepaalde problemen 

• Leert zichzelf lezen/rekenen en/of tellen 

• Is nieuwsgierig, stelt vragen, is opmerkzaam, observeert 

• Is betrokken, neemt initiatieven 

• Presteert onder het werkelijke niveau 

• Is onderzoekend, experimenteert, bouwt, ontwerpt 

• Heeft een rijke fantasie, groot vorstellingsvermogen 

• Heeft sterke concentratie 

• Heeft oorspronkelijk humor 

• Is onafhankelijk, kan alleen spelen en werken 

• Kan logisch denken, ziet relaties, verbanden, grotere patronen 

• Is gevoelig, empatisch, zorgzaam 

Men kijkt met name naar het totale kind. Hoe past een kind zich aan (klas-leerkracht-
medeleerlingen), hoe is de sociaal-emotionele ontwikkeling (spel, vriendschappen etc.) Is dit 
conform de leeftijd of loopt dit kind op deze gebieden achter op de kalenderleeftijd. Hoe gaat 
het kind om met aangeboden lesstof.  

 

Stap 1. B. De jaarlijkse signaleringslijst 

Aan het begin van een nieuw schooljaar kunnen leerkrachten van start met de informatie die bij 
de groepsoverdracht plaats gevonden heeft. Maar het is echter heel goed mogelijk dat 
hoogbegaafde kwaliteiten van een of meer leerlingen onopgemerkt zijn gebleven. Er zijn 
laatbloeiers, die op latere leeftijd hun talent ontwikkelen. Daarom is in dit protocol gekozen voor 
een groepssignaleringslijst (formulier 1B voor gr. 1-2 en 3-8). Deze lijst kan in oktober door de 
leerkracht voor leerlingen ingevuld worden.  

Kinderen die al geïndiceerd zijn 

Voor de kinderen die in de groep 1 t/m5 geïndiceerd zijn als kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong of als (hoog) begaafd, hoeft de leerkracht de lijst niet opnieuw in te 
vullen. In groep 6 kan de groepslijst wel weer voor alle kinderen worden ingevuld.  
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Stap 1.C  Signalering op initiatief van ouders 

Een vraag van ouders is vaak de eerste aanleiding voor scholen om aandacht te besteden aan 
(hoog)-begaafdheid. Aan de hand va een gesprek kan er toegezegd worden dat er een 
diagnostisch gesprek in gang gezet wordt, om er achter te komen wat er speelt. Met gebruik van 
het formulier 1.C. kan een vraag of klacht ingevuld worden. 

 

 De diagnosefase: 

Stap 2.   De oudervragenlijst 

Het contact met de ouders is een belangrijke stap in dit protocol, omdat ouders veel over hun 

kind weten te vertellen. De stap heeft twee fasen: 

➢ De oudervragenlijst, door de ouders(s) thuis in te vullen 

➢ Het gesprek, waarin de ouder(s) de gelegenheid krijgen een toelichting te geven op de 

ingevulde lijst. De leerkracht kan hiervoor de oudervragenlijst  1-2 of 3-8 gebruiken. 

 

Stap 3. De leerkrachtdiagnose 

Na het contact met de ouders(s) is het tijd voor de leerkrachtdiagnose. De leerkracht kan 

hiervoor formulier 3.A. en 3.B. gebruiken. 

De procedure is als volgt: 

➢ Observatielijst invullen  (door de leerkracht) 

➢ Grafiek maken                (door leerkracht of ib’er) 

➢ Conclusie en interventies voor een plan van aanpak (door de leerkracht en ib ’er) 

Stap 4.  Toets gegevens groep 1 – 8 

In deze stap toetst de leerkracht de leerling om het didactisch beheersingsniveau van de leerling 

vast te stellen. Dit kan door middel van doortoetsen. Wanneer de leerling de toets op 

beheersingsniveau heeft gemaakt en de eventuele fouten verspreid zijn over diverse categorieën 

neemt de leerkracht de volgende toets af. Deze procedure herhaalt de leerkracht, totdat de 

leerling onder het beheersingsniveau scoort (CITO B of ll en lager). Voorgaand aan het 

doortoetsen heeft de leerkracht een gesprek met de leerling waarin het doel van het 

doortoetsen aangegeven wordt en de mogelijke gevolgen hiervan. In geval van onder prestatie 

zie stap 6.B 
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Stap 5.  De leerling vragenlijst  3 – 8 

De leerling vragenlijst (formulier 5) is een instrument om erachter te komen hoe het kind zelf 

over de school denkt. Er is bewust gekozen voor een korte inventarisatie. Voor de afname: voor 

af kan de leerkracht de leerling vertellen dat het onderzoek plaats vind om te kijken in hoeverre 

de leerling meer leerstof aankan.  Na de afname:  aan de hand van de ingevulde lijst kan er in 

vertrouwde sfeer een kort gesprek plaats vinden waarbij de mening van de leerling gevraagd 

wordt. 

Stap 6  Aanvullende diagnose 

Stap 6.A. Inschakelen extern deskundige 

In sommige gevallen is het aan te raden een extern deskundige in te schakelen. Het inschakelen 

van een extern deskundige is vooral zinvol, wanneer de school zelf in onvoldoende mate een 

goed beeld krijgt van de leerling of in geval van een groot meningsverschil met de ouders. Voorts 

is het aan te raden dat er externe hulp wordt ingeschakeld, wanneer er sprake is van: 

• Een duidelijk verschil van inzicht tussen ouders en school 

• Wanneer een plan van aanpak niet werkt (op grond van een schooldiagnose is er een plan 

van aanpak opgezet) 

• Indien er gedacht wordt aan een specifieke leerstoornis 

 

Stap 6.B. Onderpresteren 

Onderpresteren is langdurig minder presteren dan wat op basis van de aanwezige mogelijkheden 

verwacht mag worden. In de literatuur worden twee vormen van onderpresteren onderscheiden: 

• Het presteren binnen het groepsgemiddelde, maar onder de eigen capaciteiten. 

• Het presteren onder het groepsgemiddelde. Dit soort kinderen vertoont kenmerken als 

minderwaardigheidsgevoelens, wantrouwen en onverschilligheid. De oorzaken van deze 

vorm van onderpresteren liggen vooral buiten de school. 

De signaleringslijst “onderpresteren” (formulier 6.B.) kan ingevuld worden bij het vermoeden 

van onderpresteren. 

 



 

juli 2015    CBO De Greiden  

   7 

 

Stap 6.C.  Versnellen of vervroegde doorstroming 

Wanneer school overweegt om een leerling een groep ‘over te laten slaan’ is het van belang om 

onderstaande punten mee te nemen bij de afweging: 

• Cognitieve capaciteiten: de leerling moet over meer dan gemiddelde intellectuele 

capaciteiten beschikken 

• Didactische voorsprong 

• Spanningsboog: de leerling moet zijn aandacht lagere tijd op zijn werk kunnen richten 

• Werkhouding 

• Zelfstandigheid 

• De sociaal-emotionele ontwikkeling 

• De fysieke gesteldheid 

• Sparringpartners: het is belangrijk dat er in de groep waar het kind naar toe gaat 

leerlingen zijn met wie hij/zij met verrijkingsmateriaal kan werken   

• Zorgleerlingen: het aantal kinderen die extra aandacht nodig hebben moet voor de 

leerkracht werkbaar blijven 

• Thuissituatie: de leerling krijgt op school een nieuwe omgeving waar het aan moet 

wennen. Wanneer de thuissituatie niet stabiel is door bijvoorbeeld een ernstig ziek 

gezinslid of een mogelijk echtscheiding van de ouders, kan het beter zijn om de 

versnelling uit te stellen 

De Versnellings Wenselijkheidslijst 

De VWL (formulier 6 C) is ontwikkeld om leerkrachten en andere betrokkenen te ondersteunen 

in de beslissing een leerling al dan niet vervroegd naar een volgende groep te laten gaan. 

  Stap 7. Plan van aanpak en evaluatie 

Als alle gegevens verzameld zijn kan de school tot een gedegen plan van aanpak komen. Alle 

informatie en gegevens helpen om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en de 

eventuele problemen van de leerling. 
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Met het starten van een plan van aanpak is het signalerings- en diagnostisch traject afgesloten. 

Aandachtspunten bij het maken van het plan van aanpak (zie pagina 78 SIDI 3): 

• Versnellen* 

• Verrijken 

• Inzet van de materialen 

 

* Binnen de stichting is het mogelijk om ten hoogste één leerjaar te versnellen (groep overslaan), per  

vakgebied kan er eventueel meer versneld worden. Deze versnelling vindt zo vroeg mogelijk in de 

schoolloopbaan van het kind plaats. Bij het besluit tot versnelling wordt gekeken naar de gehele 

ontwikkeling van het kind: cognitief en sociaal-emotioneel. 

Voor het opstellen van een plan van aanpak kan de school het beste aansluiten bij de werkwijzen 

en het format van de school. Onderdelen die eventueel in een groepsplan kunnen worden 

‘meegenomen’ kunt u daarin opnemen. Om die reden wordt er niet naar een format/formulier 

verwezen. 

De inhoud van het plan van aanpak wordt opgesteld op basis van de diagnoseresultaten: 

Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende aspecten: 

• Passende leerstof (compacten en verrijken) 

• Ruimte voor eigen (creatieve) inbreng 

• Mentale weerbaarheid, omgaan met faalervaringen, tegenslag, discipline, fouten maken 

• Leer strategieën 

• Sociaal vaardig gedrag 

 

Evaluatie 

De leerkracht houdt door middel van logboek en het voortgangsrapportage-blad van het kind bij 

hoe de begeleiding van het hoogbegaafde kind verloopt. Evaluatie vindt elke 5 maanden plaats, 

zowel met de leerling als met de ouders. Hierbij wordt door het kind, de ouders en de leerkracht 

het LVS sociaal-emotionele ontwikkeling ingevuld en worden de uitkomsten samen besproken, 

om het verloop van de vorderingen weer in een plan van aanpak aan te passen. De bevindingen 

krijgen vorm binnen het groepsplan. 
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Aantekeningen tijdens het evaluatiegesprek met de leerling: 

✓ Hoe heb je deze week gewerkt? 

✓ Welke dingen gingen goed? 

✓ Welke dingen gingen minder goed? 

✓ Hoe kunnen we dit verbeteren? 

✓ Zijn er dingen die je wilt bespreken? (oudere kinderen kunnen gebruik maken van een 

soort logboek)  

 

 Evaluatiegesprekken: 

Tijdens de evaluatiegesprekken met de ouders kunnen de volgend zaken besproken 

worden: 

✓ Evaluatie van het groepsplan, knelpunten en positieve punten 

✓ Evaluatie door de leerling 

✓ Thuissituatie 

✓ Begeleiding door de leerkracht 

✓ Didactische en pedagogische aspecten, zoals: 

o Werk- en leerprestatie 

o Prestatiemotivatie 

o Sociale functioneren 

o Zelfbeeld 

o Faalangst/perfectionisme 

o Onderpresteren 

✓ Vervroegd doorstromen 

✓ Plusklas (indien aanwezig) 
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Voortgangsrapportage formulier        bijlage 

Datum  

Naam  

Groep  

groepsverloop  

bijzonderheden  
 
 
 
 

Leergebied  
 

 

September  2015 Februari 2016 September 2016 Februari 2017 

doel:    doel: doel: doel: 

werkwijze: 

 

werkwijze: werkwijze: werkwijze: 

middelen: 

 

 

middelen: middelen: middelen: 

datum: 

handtekening: 

school: 

ouders: 

datum: 

handtekening: 

school: 

ouders: 

datum: 

handtekening: 

school: 

ouders: 

datum: 

handtekening: 

school: 

ouders: 

 

De rest van de bijlagen = Excelbestanden. 


