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Opzet 

• Korte kennismaking

• Uitleg ontwikkelingsvoorsprong 

• Hoe staat het ervoor?

• Praktische tips
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• Kijk naar het filmpje.

• Noteer wat je opvalt aan de dit kind.

• Ontwikkelingsvoorsprong
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Ontwikkelingsvoorsprong 
• Als een kind op één of meerdere gebieden duidelijk 

voorop loopt, vergeleken met leeftijdsgenoten. 

• Belang van tijdig signaleren

• Signaleren om onderpresteren te voorkomen.
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Ontwikkelingskenmerken en 
leereigenschappen 

• Taal ontwikkeling 
• Intense betrokkenheid
• Diep denken
• Kennishonger
• Logisch denken
• Fantasie en creativiteit
• Symboolherkenning
• Sterk geheugen
• Aanpassingsvermogen 
Het is GEEN afvinklijstje!!! 
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Moeilijke momenten

• Start in groep 1
• Overgang naar groep 3 
• Communiceer daarover met ln en hun 

ouders om frustratie t voorkomen. 

“Ik kan veel zelf maar niet alleen!”

Belang van een doorgaande lijn!!
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Theorieën en modellen

Wat is hoogbegaafdheid?

• Geen eenduidige definitie

• Ontelbare modellen om hoogbegaafdheid te 
beschrijven.
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Drie componentenmodel
Renzulli/Multifactorenmodel-

Mönks

hoogbegaafdheid
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Om hoeveel kinderen gaat het?

Hoogintelligente
kinderen
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Signalering hoe?

• Stimulerend signaleren: mondelinge 
intake, peilingsspelletjes, gesprekjes, 
ontwikkelingsmaterialen op creatieve wijze 
inzetten.

• Breed en doelgericht plannen

• Uitdagend differentiëren

• Procesgericht evalueren 
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Aanpassingsgedrag
• Oogt ontevreden

• Hoofdpijn/buikpijn

• Speelt de baas

• Minder actief in de kring

• Perfectionistisch/faalangst

• Boze buien

• Thuis afreageren

• Vraagt veel van/aan jou
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Basisbehoeften

Investeer in de 
relatie! Lln moet zich 
veilig, geaccepteerd 
en verbonden voelen.

Ruimte om zelf te 
kiezen en 
verantwoordelijkheid 
te dragen.

Achterhaal goed 
wat de lln al kan! 
Geef vertrouwen en 
plezier in eigen 
kunnen.
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Overleg in regioverband

• Bespreek met collega’s van verschillende 
organisatie hoe jullie omgaan met kinderen 
met een ontwikkelingsvoorsprong:

• Hoe signaleer je?
• Hoe begeleid je?
• Aandacht voor doorgaande lijn?
• Waar heb je als professional behoefte aan?
• Welke ondersteuningsvraag heb je of heeft 

je organisatie?
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Uitvoering 

• Twee groepen: 0 – 4 jaar en 4 – 7 jaar

• Vul in op post it: 4 briefjes

• Vermeld je naam de naam van je 
organisatie op de briefjes

1. Hoe signaleren jullie?

2. Hoe begeleiding jullie?

3. Is er aandacht voor de doorgaande lijn?

4. Welke ondersteuningsvraag heb je?
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Wil je het leren stimuleren 
dan moet je meer vragen 
stellen i.p.v. antwoord 
geven!
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Interessant

• www.talentstimuleren.nl
• www.hettalentenlab.nl
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Meer info

Alice Bekke & partners 
Lonnekerspoorlaan 104
7523 JG Enschede

06-53838308

www.alicebekke-partners.nl
info@alicebekke-partners.nl
Ook op facebook!


