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Vanuit Stichting Leerplan Ontwikkeling heeft het steunpunt Hoogbegaafdheid veel zeer goed
bruikbare tools gemaakt door de ondersteuning die zij van het rijk krijgen. Deze tools zijn
allemaal gratis beschikbaar op de website Talentstimuleren. Hieronder heeft u een overzicht
van de materialen en de links naar de website. De materialen zijn zeer bruikbaar om met het
team, maar ook met ouders en kinderen zelf te bespreken. Voor het opzetten van beleid
binnen de school is het goed om met elkaar af te stemmen hoe we begaafdheid zien, hoe
dat zich verhoud tot de algemene visie van de school en op basis van welke beeld van
hoogbegaafdheid het onderwijs zal worden ingericht.
Talentontwikkeling:

Algemeen kader voor Talentontwikkeling: hoe zet een leerling zijn potentieel om in , en
welke invloed heeft karakter/persoonlijkheid en omgeving.
Animatie film: https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/media/61-talent-inontwikkeling
Placemat: https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/hulpmiddel/3861-hoe-kunje-jouw-talenten-verder-ontwikkelen
Uitleg stimulerend signaleren: https://www.youtube.com/watch?v=ruvnjYxsBiU
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Beleid in de school: Hoe kun je talentontwikkeling
stimuleren in organisaties ?
Talentontwikkeling is een dynamisch proces en vraagt om
een optimale afstemming met leerlingen. Binnen een rijke
leeromgeving worden talenten ontdekt, ontwikkeld en
zichtbaar door ze op een stimulerende manier aan te
spreken. Leraren bieden passende uitdaging en
ondersteuning om alle leerlingen steeds beter toe te rusten
zelfverantwoordelijk te leren en zichzelf voortdurend te
willen ontwikkelen.
Dit hulpmiddel (de bestuursplacemat) biedt aanknopingspunten om in gesprek te gaan met
verschillende betrokkenen over talentontwikkeling, rollen, verantwoordelijkheden, doelen,
plannen en activiteiten.
https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/hulpmiddel/4653-talentgesprekkenmet-leraren-directie-en-besturen
Afspraken met het team maken is belangrijk, wat zijn de procedures welke mogelijkheden
hebben we in school en buiten school voor ondersteuning, hoe zien we de doelgroep, welke
stappen nemen we als we een vermoeden hebben:
Ontwikkelwijzer: https://talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/pobeleid/ontwikkelwijzer-po
Checklist hoogbegaafdheid: https://talentstimuleren.nl/onderwijs/primaironderwijs/hulpmiddel/14-digitale-checklist-hoog-begaafdenwijzer-po
Stimulerend signaleren:
Om welke kinderen gaat het ? Er is niet 1 hoogbegaafde leerling en bovendien laten niet alle
kinderen hun talenten in een schoolomgeving zien. Bied rijke en uitdagende opdrachten aan
en observeer hoe de kinderen er mee omgaan en waar hun uitdagingen en talenten liggen.
Door de online workshop te volgen kom je heel veel theorieën en hulpmiddelen tegen die op
Talentstimuleren aanwezig zijn. Er zijn twee versies voor PO als VO!
Online workshop: https://modules-talentontwikkeling.slo.nl/0-00-startpagina-onlineworkshop/
Profielen van Leerlingen ( Bets&Neihart):
Placemat: https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/4032profielen-van-leerlingen
Deze placemat is er ook in het Engels
Artikel met uitleg:
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerendsignaleren/publicatie/3841-profielen-van-begaafdeleerlingen
Uitleg door Els Schröver CBO:
https://www.youtube.com/watch?v=L5tP5UNrj4A
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De bijzonder begaafde leerling:
Niet elke begaafde leerling past makkelijk in het onderwijs
systeem, regelmatig is er een mismatch met de verwachtingen
van een kind en het aanbod in de klas. Als een leerling het niet
lukt om in de klas zijn potentie om te zetten in zichtbare
prestaties is het zinvol om de leerling tijdelijk te beschouwen
als bijzonder begaafde leerling, zodat gekeken kan worden wat
er wel werkt voor deze leerling: inzicht krijgen in de
ondersteunings- en onderwijsbeheofte is dan een multidisciplinaire zaak: deze placemat vanuit HGW gedachte helpt
dan bij de te kiezen aanpak.
Placemat: https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/4030-debijzonder-begaafde-leerling
Sternberg: Succesvolle intelligentie:
De analytische, praktische en creatieve intelligentie is bij
iedere anders ontwikkeld, om succesvol te zijn is het van
belang om alle 3 de intelligenties evenwichtig te
ontwikkelen, toch heeft iedereen zijn voorkeur:
Digitaal hulpmiddel om in te vullen:
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerendsignaleren/leermateriaal/1174-ontdek-wat-jouwdenkprofiel-is (let op: Acrobat Reader en Flash instellingen
kunnen werking tegen gaan !!!
Placemat, klein uitprinten en de leerkrachten en kinderen kunnen deze invullen:
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/231-wat-is-jouwdenkprofiel
Animatie film: https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/videos/67denkvaardigheden-sternberg
Gardner, Meervoudige intelligentie/talenten en leervoorkeuren:
Goed inzetbaar om de interesse voorkeur te bekijken met de
kinderen.
Placemat: https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerendsignaleren/hulpmiddel/232-wat-zijn-jouw-talenten-enleervoorkeuren
Animatie film: https://www.youtube.com/watch?v=SSYpxBBTr5k
Vragenlijst Excel voor leerlingen:
https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/hulpmiddel/1253-hoe-ben-jij-knap
Doelgericht werken: Doelen en vaardigheden voor talentontwikkeling:
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Naast de kerndoelen van het onderwijs wordt er gewerkt aan persoonlijkheid- en identiteitsontwikkeling, meegenomen zijn de 21ste eeuwse vaardigheden
Placemat: https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/hulpmiddel/3860doelgericht-je-talenten-verder-ontwikkelen
Poster en verfijning DVO:
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerendsignaleren/hulpmiddel/4330-doelen-en-vaardigheden-voorontwikkeling-dvo
Uitleg in film: https://www.youtube.com/watch?v=HkO8zkj3GCA
Inspelen op behoeften in de klas:
Hoe kun je het programma van deze kinderen aanpassen ? Wat zijn
de adviezen en mogelijkheden?
Verschillende links: https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/inspelen-opbehoeften
Versnellen zonder drempels: https://talentstimuleren.nl/onderwijs/primaironderwijs/hulpmiddel/3613-versnellen-zonder-drempel
Digitale tool versnellen zonder drempels: https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-inde-klas/talent-en-hoogbegaafdheid/digitale-versnellingswijzer
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong:
Aanpak in de kleutergroepen is minder gericht op onderwijsmethodes, meer op stimulerend
signaleren en het aanbieden van een rijke leeromgeving: hoe pak je dat aan ?
Placemat: https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/hulpmiddel/4607-talentenvan-jonge-kinderen-zien-en-begeleiden
Intakevragenlijst:
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerendsignaleren/hulpmiddel/4548-intakevragenlijst-kleuters
Informatie voor specifiek VO:
Placemat Talentontwikkeling VO:
https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/hulpmiddel/4253-talent-in-ontwikkeling
Doorgaande lijn PO- VO:
Handreiking: https://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/hulpmiddel/83-doorgaandelijn-po-vo
Checklist doorgaande lijn po/vo: https://talentstimuleren.nl/onderwijs/havovwo/hulpmiddel/95-checklist-bij-doorgaande-lijn-po-vo
Differentiëren in de klas:
Tips en uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=k4KgWPvRgz0
Online module verrijkend onderwijs VO
https://modules-talentontwikkeling.slo.nl/hoofdmenu-module-vo/
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