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Vraag 
Welke leeractiviteiten stimuleren het leerproces van begaafde leerlingen in groep 6-8 buiten 
de klas?  
 
Kort antwoord 
Er zijn verschillende opties voor onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen buiten de klas, 
bijvoorbeeld speciale voorzieningen of programma’s om te verrijken. Duidelijk is dat er 
voldoende uitdaging moet zijn en dat ook metacognitieve vaardigheden moeten worden 
aangesproken. Voor een deel van de begaafde leerlingen is ‘leren leren’ (metacognitieve 
vaardigheid) van groot belang, omdat zij dit niet altijd vanzelf leren. Samenwerking wordt 
aangemoedigd. 
 
 
Toelichting antwoord 
Een overkoepelende studie met betrekking tot empirisch onderzoek naar hoogbegaafdheid 
laat zien dat er een kloof is theorie en praktijk, tussen de kennis over de ontwikkeling van 
(hoog)begaafdheid en het stimuleren van deze ontwikkeling in onderwijs. Daarbij is het voor 
handen zijnde onderzoek vaak beschrijvend of correlationeel van aard (Dai, Swanson & 
Cheng, 2011).  
 
Uit een rapportage van drie deelonderzoeken van Mooij, Hoogeveen, Driessen, Van Hell en 
Verhoeven (2007) blijkt echter dat aparte voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen een 
positief effect hebben op de cognitieve prestaties van deze leerlingen. Met name contact 
met gelijkgestemden en uitdaging zijn hierbij belangrijk. Wel hebben begaafde leerlingen in 
een aparte voorziening een minder positief zelfconcept, mogelijk omdat ze niet meer de 
beste leerlingen van de klas zijn. Dus, een apart lesaanbod voor begaafde leerlingen lijkt 
zinvol. 
 
Naast aparte voorzieningen kan ook worden gedacht aan aanvullende programma’s voor 
deze groep leerlingen. Verdiepings- en verrijkingsprogramma’s zijn kenmerkend voor 
onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Verdiepingsprogramma’s zoeken naar 
verdiepende kansen bij het onderwijsprogramma van het leerjaar. Verrijkingsprogramma’s 
zullen de leerervaring verbreden door het aanbieden van nieuwe en andere leeractiviteiten 
(Davis & Rimm, 1989). Te denken valt bijvoorbeeld aan het uitvoeren van projecten of het 
doen van onderzoek. De vraagsteller is met name geïnteresseerd in deze 
verrijkingsprogramma’s. 
 



 
 

 

Verrijkingsprogramma’s komen tegemoet aan de drie psychologische basisbehoeften (Deci 
en Ryan, 2000). Alle mensen hebben drie aangeboren psychologische basisbehoeften, 
namelijk autonomie, competentie en verbondenheid. Autonomie gaat over zelf keuzes 
kunnen maken, competentie over het gevoel een taak succesvol te kunnen uitvoeren en 
verbondenheid over relaties met en tussen personen. Het tegemoet komen aan deze 
behoeften kan voor begaafde leerlingen een uitdaging vormen. De schoolse context kan 
frustrerend werken voor zelfsturende begaafde leerlingen die geen ruimte krijgen. Succesvol 
zijn zonder inspanning draagt niet bij aan het gevoel competent te zijn (het gaat ten slotte 
vanzelf) en aan de motivatie om te leren. En voor begaafde leerlingen kan het lastig zijn om 
de verbinding met anderen te realiseren (Van Gerven 2016). Door aandacht te besteden 
aan de relatie tussen leerkracht en leerlingen en door in te spelen op de competentie en 
autonomie van de leerlingen, wordt een veilig pedagogisch klimaat gecreëerd, waarin 
leerlingen intrinsiek gemotiveerd worden om te leren. Kenmerken voor onderwijs dat 
hieraan bijdraagt zijn: een oplossingsgerichte manier van werken, gericht zijn op positieve 
verwachtingen, verantwoordelijkheid durven geven en leerlingen zelf keuzes laten maken 
(Ryan & Deci, 2000). 
 
Onderwijsaanbod en oplossingsgericht werken 
Leerlingen leren middels zeer diverse leeractiviteiten, zoals luisteren, lezen, schrijven, 
onderzoeken, presenteren en samenwerken. Voor (hoog) begaafde leerlingen geldt in dit 
verband dat zij niet alleen meer en sneller leren, maar ook kwalitatief anders: structuren 
zien, verbanden leggen, metacognitieve vaardigheden inzetten, creativiteit en intense 
gedrevenheid tonen (Schrover, 2015).  
 
Bij het aanbieden van leeractiviteiten aan begaafde leerlingen is uitdaging van belang. Uit 
onderzoek blijkt dat reguliere rekentaken niet passend zijn voor begaafde 11- en 12-jarige 
leerlingen. Probleemoplossingstaken (verrijking)waren nodig om deze leerlingen uit te 
dagen en zinvolle rekenkundige leerervaringen te geven (Diezmann & Watters, 2002). Ook 
uit ander experimenteel onderzoek blijkt dat begaafde leerlingen profiteren van 
verrijkingsprogramma’s. Ze vertonen meer creativiteit, creatief denken en verbale 
vloeiendheid (Kolloff & Feldhusen, 1984). En zijn er voordelen en positieve ervaringen 
aangetoond voor  probleemoplossing, motivatie en het leggen en onderhouden van relaties 
(Smith, North & Martin, 2016). 
 
Metacognitieve vaardigheden 
Verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces betekent dat vaardigheden zullen worden 
ontwikkeld voor het sturen en organiseren van het eigen denk- en leerproces, zogenaamde 
metacognitieve vaardigheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn voorkennis activeren, 
plannen, monitoren en zelfevaluatie. Veenman (2011, 2013) vond dat metacognitieve 
vaardigheden bij leerlingen in 5vwo belangrijker zijn voor goede leerresultaten dan 
cognitieve vaardigheden. En hoewel er meestal gesteld wordt dat hoogbegaafde leerlingen 
ook goede metacognitieve vaardigheden hebben (bijv. Schrover, 2015) blijkt dit niet altijd 
zo te zijn. Veenman rapporteert dat zo’n 45% van de zeer intelligente leerlingen ronduit 
zwak scoort op metacognitieve vaardigheden. Veenman vond dat het bij de meeste van 
deze leerlingen gaat om het niet beschikken over dergelijke metacognitieve vaardigheden, 



 
 

 

en dus niet om het niet gebruiken ervan. Veenman geeft aan dat; het van belang is dat 
docenten expliciet aandacht besteden aan metacognitieve vaardigheden. 
 
Betekenis voor de onderwijspraktijk 
Rogers (2007) stelt op basis van een synthese van wetenschappelijke studies dat er niet 
één recept is dat werkt voor elke school met elke (hoog)begaafde leerlingen. Wel komt 
Rogers met overwegingen die op basis van de literatuur over onderwijs voor 
(hoogbegaafde) leerlingen van toepassing zijn onder andere: 

- (Dagelijkse) aandacht voor uitdaging; 
- Mogelijkheden bieden om zelfstandig te kunnen werken en leren; 
- Aandacht voor omgaan met andere leerlingen en samen leren; 
- Lesstof moet gedifferentieerd worden aangeboden. 

 
In een literatuuroverzicht naar optimaal onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen (de Boer, 
2013) wordt een lijst van factoren gegeven die van belang zijn voor goed 
(verrijkings)onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen: 

- Ruimte voor creativiteit; 
- Nadruk op uitdagende opdrachten; 
- Complexe opdrachten; gebruik van hogere orde denkvaardigheden; 
- Mogelijkheid voor “intensiteit”: langere tijd ergens aan kunnen werken; 
- Mogelijkheden voor het toepassen van metacognitieve vaardigheden (inzicht in eigen 

leren, overzicht leertraject, reflectie op eigen leerproces); 
- Actief leren en oplossen van problemen; 
- Relevante doelstellingen en eisen; 
- Authentiek assessment, zoals portfolio’s; 
- Oefenen met samenwerking; 
- Oefenen met motivatie en doorzettingsvermogen. 
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Meer weten? 
Over (hoog)begaafdheid in het algemeen 
 
Over verrijkingsonderwijs 
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Onderwijssector 
Primair onderwijs 
 
Trefwoorden 
Begaafdheid, Hoogbegaafdheid, leeractiviteiten, verrijken, metacognitie, samenwerkend 
leren  
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