
ASV Protocol meer- en hoogbegaafdheid (mei 2018) 
 
Visie 
Wij accepteren dat er verschillen zijn tussen kinderen. Vanuit deze acceptatie willen 
we zoveel mogelijk recht doen aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor alle 
leerlingen, rekening houdend met hun verschillen. We werken hierbij vanuit een 
leerstofjaarklassensysteem met groepsdifferentiatie in (minimaal) 3 niveaus. Onze 
belangrijkste taak is: te zorgen dat een kind goed in zijn vel zit en goed tot zijn recht 
komt. 
 
Doel van dit protocol is om voor de groep meer- en hoogbegaafde kinderen op onze 
school te beschrijven hoe we bovenstaande visie vorm willen geven in de dagelijkse 
praktijk. 
 
Onze kijk op hoogbegaafdheid 
Een hoogbegaafde is een nieuwsgierig, sensitief en emotioneel mens. Hij of 
zij is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Verder is hij 
of zij autonoom, gedreven van aard en intens levend. Hij of zij schept plezier 
in creëren. 
 
In het verleden werd hoogbegaafdheid vaak beperkt tot het bezit van een IQ van 130 
of meer. Deze omschrijving vinden wij veel te beperkt. Bovendien zijn IQ testen niet 
onomstreden. De makers van deze testen waren bijna uitsluitend blanke mannen uit 
de betere Noord-Amerikaanse en Europese milieus. Het is bewezen dat deelnemers 
uit andere culturen en van andere sekse significant lagere scores halen.  
Daarom willen wij liever uitgaan van de op dit moment bekende leer- en 
gedragseigenschappen van hoogbegaafde leerlingen: 
 
Leereigenschappen: 

• Is snel van begrip. 
• Maakt grote denk- en leerstappen. 
• Beschikt over een goed geheugen. 
• Heeft een brede algemene interesse en kennis. 
• Beschikt over een groot probleemoplossend vermogen. 
• Is in staat verworven kennis toe te passen. 
• Is in staat nieuwe kennis te integreren met oude kennis. 
• Beschikt over een groot analytisch vermogen. 

 
Persoonlijkheidseigenschappen: 

• Is taalvaardig en kan spelen met taal. 
• Komt met creatieve en originele oplossingen. 
• Is geestelijk vroegrijp. 
• Houdt van uitdagingen. 
• Beschikt over een groot doorzettingsvermogen. 
• Is perfectionistisch ingesteld. 
• Is veelal een intuïtieve denker. 
• Heeft behoefte aan een hoge mate van autonomie. 
• Beschikt over het vermogen tot (zelf)reflectie. 
• Is sociaal competent. 
• Is (hyper)gevoelig op zintuiglijk en sociaal-emotioneel vlak. 
• Heeft een grote cognitieve, creatieve en sensitieve alertheid. 



 
Deze aanleg of potentie kan leiden tot begaafde prestaties als er sprake is van 
ruimte en ondersteuning vanuit: 

• de cultuur 
• de opvoeding 
• de schoolomgeving 

 
Wanneer getalenteerde kinderen zich niet begrepen weten of onvoldoende begeleid 
worden, kunnen ze op verschillende vlakken vastlopen met onderpresteren tot 
gevolg (zie bijlage 1). 
 
Meerbegaafde leerlingen 
Kinderen die op één of meer vakgebieden bovengemiddeld scoren, maar op wie 
bovenstaande definitie van hoogbegaafdheid niet of slechts ten dele van toepassing 
is (zie bijlage 2).  
 
 
Signalering 
Wij streven ernaar om hoogbegaafde leerlingen zo snel mogelijk te signaleren, zodat 
het onderwijsaanbod direct vanaf het begin van hun schoolloopbaan aangepast kan 
worden aan hun specifieke leerbehoeften. 
 
Groep 1 
Voor aanvang onderwijs 1. Ouders vullen beginkenmerkenlijst in. 

2. Gesprek met ouders over kind. 
3. Tijdens dit gesprek maakt kind een 

menstekening, deze wordt gescoord volgens 
SiDi protocol. 

4. Overdracht van evt. peuteropvang wordt 
gelezen. 

Twee specifieke 
observaties in eerste 4 
weken onderwijs 

1. Kind krijgt een puzzel van 64 stukjes, kan het 
kind deze puzzel al zelf leggen? 

2. Kind wordt gevraagd een huis te bouwen van 
blokken, in welke fase van de bouwontwikkeling 
bevindt het kind zich? 

Algemene observaties Groepsleerkracht maakt aantekeningen van opvallende 
zaken in ontwikkeling kind: 

• taalvaardigheid 
• rekenvaardigheid 
• invoelend vermogen 
• logisch redeneren 
• vrij spel (fantasierijk en creatief?) 

Na 8 weken onderwijs Formulier 1B uit SiDi protocol wordt ingevuld door 
groepsleerkracht. Als de bovenstaande signalering 
duidt op hoogbegaafdheid of een grote 
ontwikkelingsvoorsprong (minstens een half jaar) 
worden ouders en HB specialist uitgenodigd voor een 
gesprek. De IB’er wordt op de hoogte gesteld van het 
resultaat. 

 
 
 



 
 
Groep 2-8 
Oktober/november • formulier 1B uit SiDi protocol wordt ingevuld door 

groepsleerkracht (niet nodig als 
hoogbegaafdheid al is vastgesteld). 

• ouders worden gehoord tijdens 10 min gesprek  
Jan/juni Bij de groepsbesprekingen zijn leerkracht en IB’er alert 

op mogelijke hoogbegaafdheid. Bij vermoedens hiervan 
wordt de HB specialist op de hoogte gesteld. 

Eind groep 4 / begin 
groep 5 of op aanvraag 
ouders en/of 
groepsleerkracht in 
hogere klassen 

Aurora test (deels) en tussentoets van CBO Nijmegen 
wordt door de HB specialist afgenomen en beoordeeld 
door het CBO. De resultaten worden met de ouders 
besproken door groepsleerkracht en HB specialist. 

Algemene observaties Groepsleerkracht maakt aantekeningen van opvallende 
zaken in ontwikkeling kind die gerelateerd zijn aan de 
leer- en persoonlijkheidseigenschappen van 
hoogbegaafde kinderen. 

Ouders Kunnen altijd een afspraak maken met 
groepsleerkracht op basis van vermoeden van 
hoogbegaafdheid, indien zij dit willen kan de HB 
specialist bij dit gesprek aanwezig zijn. 

 
 
Diagnose 
talent x inzet x strategie = resultaat 
 
Diagnose is noodzakelijk om naast de cognitieve behoeften ook de andere 
ontwikkelingsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. Het gaat hierbij om het 
verzamelen van informatie over factoren, die het werken en functioneren van 
begaafde leerlingen beïnvloeden en daarmee van belang zijn voor het vaststellen 
waar de leerling zich bevindt op de verschillende ontwikkelingsleerlijnen. 
Uitgangspunt hierbij zijn voor ons de 7 uitdagingen van hoogbegaafde leerlingen, 
zoals beschreven door Tijl Koenderink: 
 
1. Overtuigingen 
Mensen hebben een vaste manier waarop ze naar zichzelf kijken en zichzelf 
beoordelen, de attributiestijl: 
 
 Succes door zichzelf Succes door de ander 
Falen is eigen schuld A: ontwikkelingsgericht B: martelaar 
Falen is andermans schuld C: narcist D: slachtoffer 

 
Veel vastgelopen (hoogbegaafde) kinderen vallen in de groep narcisten of 
slachtoffers: ze schrijven falen toe aan externe factoren waar ze geen invloed op 
hebben. 
 
2. Geheugen 
Er zijn om dingen te leren twee manieren: geheugen en begrip. Talentvolle leerlingen 
hebben meestal de begripsroute gekozen, omdat dit de minste inspanning vergt. Het 
gevolg hiervan is dat hun geheugen onvoldoende is geoefend. Het is belangrijk om 



deze kinderen het ‘waarom’ van het trainen van het geheugen te laten begrijpen. 
Maak vervolgens bij het trainen gebruik van de vijf basisprincipes: zintuigen, emotie, 
herhaling, verbinding en begrip. 
 
3. Motivatie 
Het is van belang talentvolle leerlingen die wel gemotiveerd zijn, ook gemotiveerd te 
houden. Wanneer een kind zijn motivatie verliest en daardoor zijn prestaties tot 
stilstand komen, is dat een ernstige situatie: het roept onverschilligheid en 
moedeloosheid bij het kind op. Kinderen met weinig motivatie moeten met externe 
middelen gemotiveerd worden, denk hierbij aan matching en stretching, duidelijke 
regels en duidelijke consequenties, korte termijn “winsten” –> perspectieven aan de 
horizon, onder-de-6-boven-de-8-regel. 
 
4. Frustratietolerantie 
Veel getalenteerde kinderen hebben een lage frustratietolerantie ontwikkeld, doordat: 

• ze nooit hebben geleerd door te zetten bij opgaven die buiten hun directe 
bereik liggen 

• ze snel denken dat ze iets niet kunnen al het niet direct lukt 
• ze snel afgeleid zijn door dingen in hun naaste omgeving. 

Er ontstaat daardoor bij moeilijkere opgaven een neiging tot vluchtgedrag, die zich uit 
in “saai” zeggen, kleine kwaaltjes, hangen en poppetjes tekenen. Het is zaak dit snel 
te onderkennen en actie te ondernemen: duidelijkheid, structuur en kleine stapjes. 
Daarnaast hebben deze kinderen veel baat bij leren leren: leerstrategieën die andere 
kinderen zich spelenderwijs en al doende eigen maken, moeten aan getalenteerde 
kinderen meer expliciet aangeleerd worden. 
 
5. Samenwerken 
Getalenteerde kinderen hebben vaak veel moeite met samenwerken. Het helpt hen 
als er duidelijk is over doel, vorm van samenwerking, eisen, randvoorwaarden, 
rolverdeling , eigenaarschap en impliciete regels.  
 
6. Zelfstandig werken 
Zelfstandig werken wordt in het school- en werkleven steeds belangrijker: wie succes 
wil hebben in de bovenbouw van het VWO moet goede studievaardigheden hebben. 
Getalenteerde leerlingen kunnen moeite hebben met: 

• uitgestelde aandacht 
• doorzettingsvermogen  
• te grote uitdaging (niet te grote stappen nemen in uitdaging) 
• perfectionisme (fixed versus growth mindset) -> faalangst 

 
7. Wegwerken hiaten 
Getalenteerde kinderen hebben meer kans om hiaten op te lopen dan andere 
kinderen, omdat zij zich vaak met hun slimheid toch konden redden of omdat zij een 
klas hebben overgeslagen zonder alle stof te hebben gevolgd. Ook maken zij soms 
gebruik van eigenbedachte, niet handige of wisselende strategieën. Wanneer een 
hiaat niet wordt weggewerkt kan een gat na verloop van tijd een onoverbrugbare 
kloof worden. Het is dan ook zaak deze hiaten op te sporen en d.m.v. een 
reparatieprogramma weg te werken. 
 
Kennis over deze 7 uitdagingen kan verkregen worden door observaties en 
didactisch onderzoek door de groepsleerkracht in de klas en/of door de HB specialist 
in de plusgroep.  



 
Integratie van de informatie van signalering en diagnose geeft antwoord op de 
volgende vragen: 

• Is er sprake van meer- of hoogbegaafdheid? 
• Welk niveau van leerstof kan de leerling aan? 
• Op welke gebieden moet een alternatieve leerlijn aangeboden worden? 
• Is de leerling gemotiveerd om te presteren? Is deze factor stabiel? 
• Kan de leerling zelfstandig werken en welke factoren lijken dit te beïnvloeden? 
• Kan de leerling planmatig en doelgericht werken en problemen oplossen? 
• Bezit de leerling goede leerstrategieën? Zijn er hiaten? 
• Is de leerling flexibel in zijn denken? 
• Spelen er risicofactoren zoals plezier hebben in school, zelfbeeld? 
• Spelen er risicofactoren in de omgang met anderen en samenwerken? 

 
Als dit zo goed mogelijk in kaart is gebracht, kan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan 
voor de leerling beschreven worden. Aangezien we op de ASV aan de hand van 
leerlijnen willen (gaan) werken, lijkt het logisch om ook op het gebied van de 7 
uitdagingen duidelijke leerlijnen te beschrijven, zodat op deze manier in kaart kan 
worden gebracht waar de leerling zich bevindt en wat de als eerste aan te pakken 
leerpunten zijn. Dit moet gedurende de hele schoolperiode van de leerling in het oog 
gehouden worden. 
 
 
Aanpak in de klas 
Hoogbegaafde kinderen zijn top-down denkers en komen in de problemen bij bottom-
up onderwijs: 

• Het overzicht groeit bij hem/haar niet. 
• Hij/zij ontdekt niet uit zichzelf de regel die aan de bewerking ten grondslag ligt. 
• Hij/zij ontdekt niet de doelstelling die erachter ligt. 

Door handig te manoeuvreren valt dat niet op, maar kunnen wel hiaten ontstaan. 
 
We willen dit voorkomen door hoogbegaafde kinderen te bedienen met top-down 
onderwijs: 

• Eerst het kader/doel/centrale probleem/regel/principe aanbieden. 
• Het “waarom” uitleggen: wat is de achtergrond, waarom is dit belangrijk, waar 

heb je het voor nodig? 
• Aanpak van bovenaf i.p.v. van onderop: het gehele probleem introduceren (bijv. 

hele metrieke stelsel), aftasten op welk niveau de leerling afhaakt, vanaf dat 
punt beginnen met aanbieden van de leerstof. 

• De systematiek uitleggen, bijv. de namen van lengtematen hebben betekenis, 
bij optellen maakt de volgorde niet uit, bij aftrekken ga je altijd uit van de 
grootste, enz. 

• Door het geleerde toe te passen worden vaardigheden verworven: toepassen 
komt in de plaats van oefenen. 

• Strategieën die expliciet aan de orde zijn geweest, kunnen verzameld worden 
in een strategieënschrift. 

 
We streven ernaar om naast de reguliere leerlijnen ook leerlijnen te ontwikkelen voor 
meer- en hoogbegaafde kinderen. Zij kunnen de reguliere leerlijnen in grotere stappen 
doorlopen (compacten) en de vrijgekomen tijd besteden aan deze verrijkende 
leerlijnen (zie ook bijlage 3). 



 
 
Werken in de “leerkuil” (plusgroep buiten de klas) 
Voor leerlingen die ondanks het verrijkende aanbod in de klas niet voldoende aan 
hun trekken komen of die willen/moeten werken aan specifieke uitdagingen is er de 
mogelijkheid om 1x per week anderhalf uur te werken in de “leerkuil” onder 
begeleiding van de HB specialist (zie bijlage 4). 
 
Versnellen 
Wij geven er de voorkeur aan om leerlingen in hun eigen leeftijdsgroep te houden en 
door verdieping en verbreding van de leerstof te zorgen voor een goed leeraanbod. 
Alleen in het uiterste geval - de leerling heeft minstens een jaar voorsprong op de 
reguliere leerstof en past sociaal-emotioneel goed in de hogere groep - nemen we 
versnellen in overweging. Deze beslissing wordt genomen in goed overleg tussen 
ouders, leerling, groepsleerkracht, HB specialist en IB’er. Bij twijfel kan de 
“Versnellings WenselijkheidsLijst” ingevuld worden.  
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Bijlage 1: profielen onderpresteren van Betts en Neihart 
 

  



Bijlage 2: verschil pienter (=meerbegaafd) en begaafd (=hoogbegaafd) 
 

  



Bijlage 3: verrijkende stof voor in de klas voor alle kernvakken, zodat ook meer- en 
hoogbegaafde leerlingen tot leren kunnen komen en er door hen gewerkt kan worden 
aan de 7 uitdagingen. 
 
Rekenen 
Uitleg is belangrijk, maar bij nieuwe leerstof meteen de kern van de taak uitleggen. Bij 
verrijkende stof treedt de leerkracht meer op als coach. Automatiseringsopdrachten 
zijn in dit schema naar voren geschoven voor kinderen die daar al aan toe zijn: het is 
voor hen in een vroeger stadium vaak stimulerender om zich hiervoor in te zetten. 
 
Verrijkende stof rekenen 
groep 1 en 2 montessori materialen 

opdrachten bouwen en plattegronden 
spiegelen 
rasterfiguren 
automatiseren + en - sommen t/m 12 
pienter 

groep 3 meesterboek Getal & Ruimte Junior 
rekentijger 
Romeinse cijfers 
breuken 
automatiseren tafels 1 t/m 10 

groep 4 en 5 meesterboek Getal & Ruimte Junior 
rekentijger 
grafieken 
topklassers wetenschap “Er was eens een getal” 

groep 6 meesterboek Getal & Ruimte Junior 
rekentijger 
somplextra boek 1A en 1B 

groep 7 meesterboek Getal & Ruimte Junior 
rekentijger 
somplextra boek 2A en 2B 

groep 8 meesterboek Getal & Ruimte Junior 
rekentijger 
somplextra boek 3A en 3B 
topklassers wiskunde 

 
 
 
Taal 
De grammatica via regels (niet zelf laten ontdekken) aanbieden. De structuur van de 
taal moet duidelijk zijn voordat de leerling er zelf mee gaat werken. 
Werkwoordsvervoegingen aanbieden, niet zelf uit de tekst laten halen. 
Zelfontdekkend leren alleen toepassen in grotere verbanden, niet bij het aanleren 
van basisvaardigheden. 
 
verrijkende opdrachten taal 
groep 1 en 2 spelen en leren met letters 

leren lezen 
groep 3 begrijpend lezen met “Speurneus” 

creatieve schrijfopdrachten 
groep 4 t/m 8 plusboeken Staal 



logische breinbrekers 
creatieve schrijfopdrachten 
maak omschrijvingen van woorden 
maak een woordschilderij 
zoek spreekwoorden bij woorden 
maak een (kwartet)spel 
beschrijf voor- en nadelen van… 
zoek overeenkomsten tussen… 
cryptogrammen 
 
leer een buitenlandse taal (Spaans) met Rosetta Stone 

 
 
 
leerlijn gedichten 
periode herfstvakantie – kerstvakantie:  

gedichten = spelen met taal 
groep 1-2 • versjes luisteren 

• gedicht uit je hoofd leren 
• gedichten uitbeelden 
• episodeboeken maken 
• zelf (onzin)gedichten maken 

groep 3-4 • versjes en gedichten uit het hoofd leren en 
voordragen 

• episodeboeken maken 
• elfjes maken 
• Lange Lijs gedichten maken 
• onzingedichten maken en leren 
• verandergedichten maken 
• rijmgedichten maken en leren 

groep 5-6 • verandergedichten maken 
• rijmgedichten maken en leren 
• rondelen maken 
• haiku’s maken 
• rap maken 

groep 7-8 • verschillende rijmvormen bestuderen 
• limerick maken 
• vormgedichten (dada) 
• poëzieposter maken 

 
 
  



Zaakvakken 
De stof aanbieden vanuit het geheel, eerst een totaalkader scheppen. Een 
samenvatting van het hoofdstuk vooraf geven, zodat de leerling weet in welk kader 
hij moet denken. Vervang (gesloten) vragen van de methode door meer 
onderzoekende open opdrachten. Zorg dat hoger orde denkvragen (analyseren, 
evalueren en creëren) aan bod komen. Formuleer duidelijk de eisen waaraan het 
eindproduct (en de samenwerking) moet voldoen. 
 
groep 1-2 • pienter 

• techniektorens 
groep 3 • infoboekjes 

• poster over eigen onderwerp 
• Kinheim: zo in de zoo 

groep 4 • Kinheim: mijn eigen wereld 
• poster over eigen onderwerp 
• Mijn talent 

groep 5-6 • Kant en klaar+: dolle dino’s, namen noemen, 
fantastische farao’s, bruggen bouwen 

• werkstuk over eigen onderwerp 
• Mijn talent 
• Topklassers 

groep 7-8 • Kant en klaar+: curieuze cirkels, eerlijke 
economie, prachtige patronen, toffe tijd 

• Mijn talent 



Bijlage 4: verrijkende stof voor in de “leerkuil”. 
We streven ernaar om de lessen in de “leerkuil” steeds beter te laten aansluiten op 
de verrijkende leerlijnen in de klas en omgekeerd, zodat de leerlingen dit werk als 
één geheel gaan zien. 
 
 soc-em crea denken ontdekkend leren techniek computational 

thinking 
groep 
1-2 

  briljant door 
leerkracht 
gestructureerd 

techniektoernooi 
opdracht groep 
1-2 

bee bot 

groep 
3-4 

map 
mindset 
1 

Vooruitwerk-
lab 1 

briljant deels door 
leerkracht 
gestructureerd 

techniektoernooi 
opdracht groep 
3-4 

codekinderen 
unplugged en 
lightbot 

groep 
5-6 

 Vooruitwerk-
lab 2 

briljant eigen 
leervragen 

techniektoernooi 
opdracht groep 
5-6 

scratch 

groep 
7-8 

map 
mindset 
2 

uitg. crea 
denken 
talentenlab 

wetenschappelijke 
doorbraken de 
klas in 

techniektoernooi 
opdracht groep 
7-8 

website maken 

      
      

 
Verdere mogelijkheden: 

• filosofie met kinderen 
• ouders geven workshop: zoals architectuur, chinees, eigen bedrijf opzetten 
• werken aan leerstrategieën (zie artikel in bijlage 4, daarnaast in groep 8 ook 

specifiek gericht op VO) 
 
 
  



Bijlage 5: artikel aanleren leerstrategieën 
 
Ja	maar,	HOE	dan?	
door	drs.	Floor	Raeijmaekers	
	
Daan	zit	in	groep	6	bij	juf	Marloes.	Het	is	een	vrolijk	en	sociaal	ventje,	maar	wanneer	iets	
niet	meteen	lukt,	ontploft	hij	onmiddellijk.	Hij	is	dan	boos	op	alles	en	iedereen.	Marloes	
weet	wat	over	het	algemeen	helpt	wanneer	kinderen	frustratie	ervaren.	Ze	blijft	altijd	
rustig	en	positief,	ze	benadrukt	steeds	dat	het	niet	erg	is	wanneer	een	leerling	iets	NOG	
niet	kan	en	ze	geeft	complimenten	over	onder	andere	inzet	en	doorzettingsvermogen.	In	
de	regel	heeft	deze	aanpak	een	positief	effect	op	haar	leerlingen,	maar	Daan	reageert	
steeds	met	dezelfde	wanhopige	uitroep:	‘Ja	maar,	HOE	dan?’	
	
Frustratie	
Wanneer	kinderen	aan	het	leren	zijn,	ervaren	ze	in	de	regel	nogal	wat	frustratie.	Je	kunt	het	ook	
omkeren:	het	ervaren	van	frustratie	betekent	dat	kinderen	aan	het	leren	zijn.	Het	hoort	er	dus	
gewoon	bij	en	we	kunnen	kinderen	helpen	om	hier	zo	goed	mogelijk	mee	om	te	gaan.	Een	
begripvolle	houding	en	procesgerichte	feedback	werken	op	deze	momenten	goed.	Daarnaast	
vormen	strategieën	een	onmisbare	factor	in	het	omgaan	met	frustratiemomenten.	Sterker	nog,	
wanneer	je	groei	en	ontwikkeling	wilt	faciliteren,	is	de	focus	op	het	aanleren	en	gebruiken	van	
effectieve	strategieën	en	vaardigheden	onmisbaar.		
	
Je	helpt	kinderen	door	hen	bewust	te	maken	van	de	strategieën	die	ze	in	kunnen	zetten	op	het	
moment	dat	ze	frustratie	ervaren	of	vastlopen.	Het	gaat	hierbij	niet	zozeer	om	strategieën	op	het	
gebied	van	bijvoorbeeld	rekenen	of	taal,	maar	veel	meer	over	breed	inzetbare	tips	die	in	
verschillende	situaties	handig	kunnen	zijn.		
	
In	de	praktijk	zie	je	vaak	dat	kinderen	blijven	vasthouden	aan	één	bepaalde	strategie.	Zelfs	als	
deze	niet	blijkt	te	werken.	Wanneer	je	het	blijft	proberen	met	je	eigen	(ineffectieve)	strategie,	
verdien	je	misschien	een	compliment	voor	je	doorzettingsvermogen,	maar	je	wordt	pas	echt	
geholpen	wanneer	iemand	je	bewustmaakt	van	je	aanpak	en	je	alternatieve	strategieën	aanleert	
of	laat	ontdekken.	Wanneer	dit	niet	gebeurt	en	je	steeds	maar	weer	dezelfde,	niet-werkende	
strategie	inzet,	kom	je	niet	verder	en	is	het	risico	groot	dat	je	gaat	denken	dat	je	iets	gewoon	niet	
kan	of	dat	je	er	slecht	in	bent.	
	
Strategietraining	
Tijdens	een	strategietraining	(bedacht	door	Liesbet	Gommans)	ga	je	samen	met	een	kind	op	
zoek	naar	een	verscheidenheid	aan	strategieën.	Je	gebruikt	bij	voorkeur	een	denkspel	
(bijvoorbeeld	van	Smartgames	of	Thinkfun)	met	verschillende	levels	die	oplopen	in	
moeilijkheidsgraad.	Dit	is	van	groot	belang,	omdat	je	daardoor	steeds	weer	nieuwe	
frustratiemomenten	ervaart,	waarvoor	nieuwe	strategieën	nodig	zijn	om	ze	succesvol	af	te	
ronden.	Verder	heb	je	een	A3-papier	en	stiften	nodig.	
	
Schrijf	de	naam	van	het	kind	in	het	midden	van	het	A3-papier.	Op	dit	vel	ga	je	de	gevonden	
strategieën	(‘tips’)	verzamelen.	Je	verwoordt	iedere	strategie	in	een	korte	zin.	Hierbij	is	het	van	
belang	dat	je	het	dusdanig	formuleert,	dat	de	tip	in	allerlei	verschillende	situaties	bruikbaar	is.	Je	
vraagt	het	kind	vervolgens	om	een	naam	te	bedenken	voor	de	tip.	Hoe	gekker	en	grappiger,	hoe	
beter	hij	het	onthoudt.	Vaak	verwijzen	kinderen	naar	tv-personages,	stripfiguren	of	bekenden	
die	heel	goed	zijn	in	een	bepaalde	strategie.	
	
Start	de	training	door	het	denkspel	in	de	gesloten	verpakking	voor	het	kind	neer	te	zetten:	
‘Alsjeblieft!’.	Je	doet	of	zegt	verder	niets	en	je	begint	met	observeren.	Zodra	het	kind	iets	doen	
wat	handig	is,	zeg	je:	‘Time	out!	Dat	was	handig!	Wat	deed	je	nu	precies?’	Met	deze	vraag	laat	je	
het	kind	nadenken	over	de	strategie	die	hij	inzet,	maar	waar	hij	zich	waarschijnlijk	helemaal	niet	
van	bewust	is.	Een	handige	strategie	kan	bijvoorbeeld	zijn:	‘uitleg	vragen’	of	‘zorgen	dat	je	



begrijpt	wat	de	bedoeling	is’	of	‘bij	het	begin	beginnen’.	Focus	vooral	op	de	strategieën	die	het	
kind	uit	zichzelf	inzet	en	beperk	het	geven	van	tips	tot	een	minimum.	
	
Een	volledige	strategietraining	kan	uit	wel	zes	sessies	van	een	uur	bestaan,	waarbij	steeds	
hetzelfde	denkspel	gespeeld	wordt.	Al	doende	verzamelt	het	kind	steeds	meer	strategieën.	
Tegelijkertijd	oefent	hij	bij	ieder	nieuw	level	met	het	inzetten	van	de	gevonden	tips.	Hierdoor	
ervaart	hij	dat	levels	die	eerder	onmogelijk	leken,	met	behulp	van	de	tips	toch	haalbaar	blijken	
te	zijn.	Soms	hebben	kinderen	de	neiging	om	hun	successen	te	danken	aan	toeval	of	geluk.	
Benadruk	daarom	steeds	opnieuw	dat	het	kind	het	succes	dat	hij	heeft	zelf	heeft	gecreëerd	
doordat	hij	zijn	tips	heeft	gebruikt.	Dit	maakt	een	kind	sterk	en	geeft	hem	zelfvertrouwen.	
	
Koppel	de	gevonden	tips	vooral	ook	aan	het	werken	in	de	klas.	Laat	het	kind	vertellen	hoe	hij	
bepaalde	tips	kan	inzetten	bij	bijvoorbeeld	taal	of	rekenen.	Je	kunt	ook	een	‘tip	van	de	week’	
kiezen.	Deze	strategie	staat	die	week	centraal	en	het	kind	kan	in	de	klas	extra	letten	op	het	
inzetten	van	deze	tip.	
	
Aan	het	eind	van	de	training	kun	je	van	iedere	strategie	een	kaartje	maken.	Je	kunt	de	kaartjes	
ontwerpen	op	de	computer,	uitprinten,	plastificeren	en	aan	een	keycord	hangen.	Het	kind	heeft	
zodoende	letterlijk	een	waaier	aan	strategieën	tot	zijn	beschikking.	Elke	keer	dat	hij	vastloopt	en	
frustratie	ervaart,	kan	hij	zijn	kaartjes	erbij	pakken	en	bedenken	welke	strategie	hij	kan	inzetten.	
Vaak	is	een	korte	opmerking	van	de	leerkracht	(‘Is	het	handig	om	je	kaartjes	er	even	bij	te	
pakken?’)	al	voldoende	om	het	kind	weer	in	beweging	te	krijgen.	
	
	
Mogelijke	strategieën	
Positief	blijven	denken	
Bedenken	wat	voor	spullen	je	nodig	hebt	
De	uitdaging	niet	te	groot	maken	
Alleen	nuttige	stappen	nemen	
Uitzoeken	waar	de	lat	goed	ligt	voor	jou	
Om	hulp	vragen	als	dat	nodig	is	
Met	kleine	stappen	werken	
Een	goed	plan	bedenken	
Doorzetten	totdat	het	lukt	
Je	werk	controleren	
Iets	doen	wat	je	nog	niet	geprobeerd	hebt	
Even	opnieuw	beginnen	
Je	concentreren	op	wat	je	moet	doen	
Onderzoeken	wat	het	probleem	is	
Eerst	je	eerste	stap	afwerken	voordat	je	aan	
de	volgende	begint	
Checken	of	je	het	goed	hebt	gedaan	
Je	plan	in	stappen	verdelen	
	
(bron:	Werkboek	Lef	van	Het	TalentenLab)	
	
	
	
	
	
	
	
Onthouden	dat	je	stap	voor	stap	beter	in	iets	
wordt	
Bedenken	wat	er	nodig	is	voor	je	plan	
Een	nieuw	plan	bedenken	als	je	plan	niet	
werkt	

Een	stapje	terugdoen	en	overzien	wat	je	aan	
het	doen	bent	
Met	één	ding	tegelijk	bezig	zijn	
Erop	vertrouwen	dat	je	het	(steeds	beter)	
kunt	
De	uitleg	lezen	voordat	je	begint	
Via	een	omweg	oplossingen	vinden	voor	
moeilijke	problemen		
Beginnen	bij	wat	je	al	weet	
Leren	van	plannen	die	niet	werken	
Het	probleem	analyseren	
Het	op	een	andere	manier	proberen	
Enzovoort,	enzovoorts,	enzovoort



Wanneer	een	individueel	traject	zoals	hierboven	beschreven	niet	mogelijk	is,	kun	je	kinderen	
ook	op	andere	manieren	bewustmaken	van	de	strategieën	die	ze	inzetten.	Laat	hen	bijvoorbeeld	
zelfstandig	(of	in	tweetallen)	met	een	denkspel	(of	IKEA	kastje	J	)	aan	de	slag	gaan	en	zorg	dat	
er	een	lijst	(of	kaartjes)	met	mogelijke	strategieën	klaarligt.	Vraag	het	kind	na	ieder	level	om	aan	
te	geven	welke	tips	hij	heeft	ingezet.	Zodoende	wordt	hij	zich	bewust	van	zijn	eigen	handelen	en	
leert	hij	al	doende	nieuwe	strategieën	toepassen.	Daarnaast	is	het	de	kunst	om	in	iedere	situatie	
alert	te	zijn	op	strategieën	en	deze	te	benoemen,	of	je	nu	aan	het	rekenen,	gymmen,	koken	of	
buitenspelen	bent.	
 


