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Inleiding:
In dit stuk wordt beschreven vanuit welke visie het Antonius College Gouda (ACG) haar
onderwijsaanbod aan (hoog)begaafde leerlingen heeft geformuleerd en hoe zij dat aanbod
organiseert.
Het ACG is een open katholieke school voor HAVO, atheneum en gymnasium. Samen met
De Meander, een school voor VMBO, maakt zij deel uit van het Carmelcollege Gouda.
Het Antonius College Gouda is kandidaat Begaafdheid Profiel School (BPS). In november
2016 vindt vanuit de organisatie BPS een visitatie plaats. Dit document schetst de stand van
zaken in schooljaar 2016-2017 en de ambities voor de volgende jaren.
In het eerste hoofdstuk wordt het bovenschoolse kader geschetst. Hoofdstuk 2 behandelt de
gang van zaken op het Antonius College in het algemeen. In hoofdstuk 3 wordt de visie op
hoogbegaafdheid gepresenteerd en wordt duidelijk hoe het hoogbegaafdenbeleid voor
leerlingen binnen school concreet vorm krijgt.
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1.

Ambitie en vergezicht Carmelcollege

In het schoolplan 'Het excellente voorbij' staan de missie, visie en doeleinden voor de periode
2014-2019 voor het Carmelcollege Gouda geëxpliciteerd. In dit plan staat: ‘Het gaat bij het
Carmelcollege om 'heel' de mens. Niet alleen om zijn of haar prestaties, capaciteiten of
competenties. Het Carmelcollege wilt haar leerlingen vormen en laten nadenken over levensen zingevingsvragen zonder dat de school hen direct met pasklare antwoorden confronteert
en zeker niet met antwoorden vanuit religieuze of politieke dogma's. Het gaat om alle mensen.
Het Carmelcollege wil op een proactieve manier het vreedzaam samenleven en de integratie
van mensen met verschillende culturele achtergronden bevorderen.‘
Deze ambitie wordt uitgewerkt door aandacht voor een veilig schoolklimaat en goede
individuele zorg. Er is bijzondere aandacht voor onderzoekend gedrag, internationalisering,
verrijking, verdieping en verbreding. Het ACG wil zichzelf daarnaast onderscheiden door
gepersonaliseerd onderwijs en individuele aandacht te bieden voor iedere leerling. In de
onderwijsvisie staan een aantal passages die van bijzonder belang zijn voor de
(hoog)begaafde leerlingen. Om te stimuleren dat de leerlingen zich breed ontwikkelen, als heel
mens, worden zij 'uitgedaagd tot het maken van gemotiveerde keuzes en leren zij daar
verantwoordelijkheid voor te nemen'. Van de leerlingen wordt ook verwacht dat zij zich richten
op meer dan het verplichte curriculum alleen. In het schoolplan staat dik gedrukt:

'Het Carmelcollege Gouda richt haar onderwijsaanbod expliciet op
de leerling die meer kan en meer wil.'
Hieraan wordt toegevoegd: ‘In het onderwijs mag de groep niet de norm zijn. Leerlingen zijn
niet standaard. ... Niet een groepsgemiddelde moet het uitgangspunt zijn, maar datgene dat
elk individu, elke leerling zelf kan. ... Het Carmelcollege Gouda wil de leerlingen ruimte geven
om in een eigen tempo te leren, flexibel qua tijd en plaats. ... De scholen ... zetten het leren
centraal. De scholen van het Carmelcollege Gouda willen het gepersonaliseerd onderwijs
verder ontwikkelen. Er wordt daarmee bedoeld dat het onderwijs is afgestemd op de
individuele capaciteiten, behoeften, leerstijlen en mogelijkheden van individuele leerlingen.’
Het schoolplan van het Carmelcollege Gouda geeft het ACG de expliciete opdracht het
gepersonaliseerd onderwijs als eerste uit te ontwikkelen voor de doelgroep (hoog)begaafden.
De in het plan geschetste missie, visie en doelen vormen het kader waarbinnen het ACG de
ambities in een concreet onderwijsaanbod heeft vertaald.
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2.

Het Antonius College Gouda

2.1 Het brede onderwijsaanbod
Het Antoniuscollege Gouda, ACG of in de wandelgangen 'Het Antonius', biedt de opleidingen
HAVO, atheneum en gymnasium. Naast de volledig Nederlandstalige opleiding, kan ook
gekozen worden voor de tweetalige variant (Nederlands-Engels). Het ACG is een officieel
erkende junior TTO school sinds juni 2014. Binnen de Nederlandse opleidingsvariant kunnen
leerlingen kiezen voor het volgen van het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). In het derde
jaar behalen leerlingen bij goed gevolg een Technasium certificaat. Het vak O&O wordt op het
ACG ook als examenvak in de bovenbouw gegeven. Het ACG is erkend door de Stichting
Technasium.
Het ACG biedt naast de standaardvakken Latijn, Grieks, Onderzoek en Ontwerpen ook het
vak levensbeschouwing tot en met de voorexamenklassen. Daarnaast worden gemotiveerde
leerlingen voorbereid op de examens voor Cambridge English, DELF Frans en/of Goethe
Duits. In de TTO-variant op het VWO zijn twee extra vakken verplicht: het International
Baccalaureate – IB certificate English (Engelstalig vak literatuurbeschouwing, tekstanalyse
en tekstproductie en van groot belang voor een eventuele toegang tot Engelstalige
hogescholen en universiteiten in het buitenland) en Global Perspective and Research (GPR,
Engelstalig vak kritisch en wetenschappelijk denken/schrijven over mondiale vraagstukken).
Beide vakken zijn onderdeel van het Cambridge Pre-university programma.

‘Where the magic is.’
In alle opleidingen is in de eerste drie jaar wekelijks tijd vrijgemaakt voor het MMMprogramma. MMM staat voor More Magical Moments. Leerlingen kiezen ieder half jaar welk
programma zij in deze uren willen volgen. Het aanbod in 2016-2017 bestaat uit:
Media & Games: De leerlingen leven in een digitale wereld. Dit MMM-programma leert
hen onder andere het bouwen van een website en het werken met een 3D-printer.
Sport & Move: In dit MMM-programma worden er sportactiviteiten georganiseerd en
zijn er ontmoetingen met andere enthousiaste sporters. Geschikt voor alle leerlingen
die van bewegen en sporten houden!
Art & Design: In dit MMM-programma ontdekt de leerling zijn of haar creatieve talenten
op het gebied van tekenen, ontwerpen en creëren (onder andere wordt er gewerkt met
de 3D-pen).
On Stage: De leerlingen maken kennis met het theater en alles wat daarbij komt kijken.
Er wordt toegewerkt naar een complete minivoorstelling met publiek.
Music & Sampling: Tijdens dit MMM-programma kan er gewerkt worden aan het
opnemen van een dance-track met zelf opgenomen samples en worden er diverse
instrumenten bespeeld.
Skills & Personal Development: Het MMM-programma voor de leerlingen die wat meer
zelfvertrouwen willen krijgen of wie beter wil worden in het plannen en organiseren.
Pre Gymnasium: Het kennismaken met mythes en verhalen en het spelenderwijs leren
van de taal van de Grieken en Romeinen.
Buitenschools is er ook veel te doen op het ACG: leerlingen kunnen bijvoorbeeld lessen
Chinees of drama volgen. Verder kunnen zij zich ook aansluiten bij de ICT-club, de
schoolband, de feestcommissie of meewerken aan de schoolkrant of het schooljournaal. Tot
slot kunnen zij Ambassadeur van het ACG worden. Dit houdt in dat de leerling meehelpt tijdens
voorlichtingsactiviteiten van de school.
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Het onderwijsaanbod van het ACG is dus erg breed. Dat maakt het relatief eenvoudig om in
te gaan op de behoeftes van de leerling die meer wil dan het standaard curriculum biedt. In de
paragrafen over begaafd op het ACG ziet u hoe het ACG de brede basis specifiek voor
(hoog)begaafde leerlingen benutten.
2.2 De persoonlijke benadering: de tutor
Het ACG streeft ernaar dat iedere leerling zich gezien, gekend en geaccepteerd voelt. Al
voor de instroom in klas 1, vlak voor de zomervakantie, worden alle aankomend eerstejaars
uitgenodigd voor een kennismakingsdag. De 'Antonianen in spé' leren hun klasgenoten en
tutor alvast kennen. Zij krijgen de ruimte om de logica van het schoolgebouw zelf te
ontdekken en zij zien alvast waar ze zich het eerste uur op de eerste schooldag precies
kunnen melden. Een klein maar betekenisvol voorbeeld. De eerste dag op je nieuwe school
is spannend. Het ACG neemt die spanning graag voor de vakantie al een beetje weg. Dat
scheelt ouders en kinderen veel stress.
Op het ACG heeft iedere klas een 'mentor-plus': deze persoon heet de tutor. De tutor
begeleidt één klas intensief. Tijdens de tutoruren besteedt de tutor aandacht aan de
studievaardigheden, klassendynamiek, eventuele incidenten en maakt waar nodig afspraken
voor één op één gesprekken met leerlingen.
Iedere leerling heeft binnen zes weken na de start van het schooljaar een
'verwachtingsgesprek' met de tutor en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). In dit gesprek komt
aan de orde hoe het op dit moment gaat op het gebied van welzijn en presteren. Ook wordt
er besproken wat er anders en/of beter kan. Wat kan de leerling, wat kunnen ouders, wat
kan de tutor/leerkrachten/zorgondersteuner of HB-deskundige bijdragen? Over en weer
worden de verwachtingen uitgesproken en afspraken worden vastgelegd. Deze
verwachtingsgesprekken vinden drie maal per jaar plaats, indien nodig in individuele
gevallen vaker. In deze gesprekken komen in de loop van de jaren ook de diverse keuzes
met betrekking tot het onderwijsaanbod aan de orde: welk niveau, welke vakken, welke
MMM's en buitenschoolse activiteiten passen bij deze leerling?
De tutor kent de klas en kent de achtergrond van iedere individuele leerling het best: de
thuissituatie, persoonlijke ambities, bijzondere wensen en talenten, passende aanpak,
eventuele medische problemen, leerstoornissen. De tutor weet wat er bij wie speelt. Hij of zij
is aanspreekpunt voor collega’s over de leerlingen. Collega-docenten melden incidenten of
problemen, maar ook bijzondere prestaties of ontroerende sociale momenten. Zo houden
tutor en het docententeam het zicht op alle leerlingen scherp. Indien nodig overlegt de tutor
met de zorgondersteuner of hoogbegaafdencoach.
2.3 De persoonlijke benadering: de zorg
De zorgondersteuner/orthopedagoog verzorgt samen met de ambulant begeleiders,
stagiaires en hoogbegaafdencoach de zorg aan leerlingen die extra begeleiding nodig
hebben. Er is een aanbod op het gebied van screening, begeleiding, faciliteiten en
cursussen. Voor leerlingen die als zorgleerling worden aangemeld, hoogbegaafden worden
beschouwd als zorgleerling, wordt voor instroom de zorgbehoefte vastgesteld. Er vindt
overleg plaats met de leerkracht van de toeleverende school van de leerling, met de
ouder(s)/verzorger(s) en met de leerling zelf. Op basis van die gesprekken en de eventuele
rapportages wordt zo nodig vooraf een zorg/handelingsplan opgesteld.
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Het ACG kent standaard faciliteiten voor leerlingen met A(D)HD, ASS, dyslexie, dyscalculie
en dysgrafie. Sommige faciliteiten kunnen worden aangevraagd voor leerlingen zonder
indicatie. Dit kan als er verwacht wordt dat dit de ontwikkeling van de leerling ten goede komt
en het organisatorisch te realiseren valt. Ook (nog) niet bestaande faciliteiten kunnen indien
nodig en mogelijk worden gecreëerd. Alle faciliteiten waarop een leerling aanspraak kan
maken, komen op een zorgpas. Deze zorgpas houdt de leerling bij zich en maakt aan alle
betrokkenen duidelijk welke aanpassingen noodzakelijk zijn. Voorbeelden van faciliteiten zijn:
extra tijd bij toetsen, time-out mogelijkheden, gebruik maken van een apart pauze lokaal,
toetsen maken in prikkelarme ruimtes en dergelijke.
Informatie van de tutor en het zorgteam over de individuele leerling wordt voor leerkrachten
opgeslagen in het zorgvierkant, wat onder het digitale systeem SOM-today valt. In dit
zorgvierkant wordt dan informatie opgeslagen betreffende de medische omstandigheden van
de leerling, eventuele beperkingen en de faciliteiten waarvan de leerling gebruik mag maken.
Ook zijn de afspraken die gemaakt zijn in de verwachtings- of begeleidingsgesprekken
opgenomen en worden didactische of pedagogische tips die zijn afgestemd op de leerling
geregistreerd.
Leerlingen kunnen deelnemen aan het door het zorgteam ingevulde MMM Skills and
personal development programma. In dit cursusblok ligt de nadruk op het aanleren van een
goede studiehouding, studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden. Er is
bijzondere aandacht voor het omgaan met onzekerheid, perfectionisme en faalangst.
Leerlingen die dat nodig hebben krijgen individuele begeleiding van de zorgondersteuner,
hoogbegaafdencoach of ambulant begeleiders. Dit kan in de vorm van wekelijkse
gesprekken. De begeleiders hebben een open deur beleid, dit houdt in dat bij paniek,
dringende uithuilbehoefte of bij conflicten zij direct beschikbaar zijn. Indien de begeleiding
langdurig en intensiever nodig is om aan de ondersteuningsvraag van de leerling tegemoet
te komen, wordt er een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld waarin staat
beschreven van welke begeleidingsarrangementen de leerling gebruik maakt. Docenten
kunnen terecht met vragen over leerlingen. Het zorgteam heeft daarnaast een belangrijke
functie in het professionaliseren van de collega's tijdens studiemiddagen en
leerlingbesprekingen.
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3.

Begaafd op het Antonius

3.1 Visie op (hoog)begaafdheid
Het ACG heeft haar visie op hoogbegaafdheid geïnspireerd op het multifactorenmodel van
Heller (zie bijlage 1) en de uitwerking en aanvulling door Kieboom. Het ACG verbindt deze
theoretische benaderingen met de missie van het Carmelcollege. Richtinggevend in die
missie is, is de zin':

‘Het gaat het ACG om 'heel' de mens. Niet alleen om zijn of haar
prestaties, capaciteiten of competenties.’
Het ACG ziet de school als een plaats waar leerlingen gesteund en gestimuleerd worden in
hun proces van zelfactualisatie.

Zelfactualisatie is het proces waarin mensen zich ontwikkelen tot 'de beste versie van
zichzelf'. In dat proces worden de talenten die mensen hebben benut én wordt het eigene
ontdekt, gewaardeerd en geïntegreerd tot een authentiek 'ik'. Idealiter loopt het proces van
zelfactualisatie van de eerste tot de laatste ademtocht door. Het fundament wordt gelegd
tussen het eerste en vijfentwintigste levensjaar. In deze cruciale fase van zelfactualisatie
spelen ouders en onderwijs belangrijke rollen. Voor zelfactualisatie is een vormende
gemeenschap nodig. Naast volwassenen ook, en met het ouder worden steeds meer, de
peers oftewel leeftijdsgenoten. Het ACG streeft er naar een vormende gemeenschap te zijn
waar ook hoogbegaafden zich breed kunnen ontwikkelen.
Hoogintelligente kinderen hebben grote potentie. Er is met andere woorden veel talent dat
ontwikkeld kan worden. Toch verloopt de zelfactualisatie niet altijd vlekkeloos. Ten eerste
worden de intellectuele talenten relatief vaak niet volledig ontwikkeld/benut. Hoogbegaafde
leerlingen hebben minder school- en carrière succes dan je op basis van hun IQ mag
verwachten. Ten tweede hebben hoogbegaafde tieners en volwassenen vaker dan
gemiddeld last van angst, depressie en bijzonderheden in het sociale functioneren (meer
conflicten en/of isolement). Het lijkt er dus op dat het voor hoogbegaafden in de samenleving
moeilijker is tot zelfactualisatie te komen. Het ACG is zich bewust van het feit dat (hoog)
begaafde kinderen in het klassikale, schoolse systeem niet vanzelf tot wasdom komen. Het
ACG is bereid het schoolse systeem flexibel in te richten en te bezien wat individuele (hoog)
begaafde leerlingen nodig hebben om tot hoge prestaties en evenwichtige ego-ontwikkeling
te komen.
In de wetenschappelijke literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen hoogintelligent
(mensen met een hoog IQ) en hoogbegaafd (mensen met een hoog IQ,
motivatie/taakvolharding, creativiteit en sociale competentie). Hoogintelligent zien wij als een
biologisch gegeven. Hoogintelligente personen denken sneller, nemen scherper waar,
hebben een beter geheugen en een betere concentratie (hyperfocus). In de
neuropsychologie is bewezen dat bij hoogintelligente kinderen de neurale netwerken in de
hersenen efficiënter worden aangelegd en beter zijn verbonden: de relevante verbindingen
worden sneller aangemaakt en de niet relevante verbindingen worden beter weggesnoeid.
Of dit netwerk ook effectief gebruikt gaat worden is echter de vraag. Om hoogintelligentie om
te zetten naar hoogbegaafdheid zijn steunende, begripvolle ouders, school en peers nodig.
Zij moeten de hoogintelligente jongere waarderen om wie hij of zij is én hem of haar uitdagen
te worstelen met het eigen talent en hem/haar leren 'lef' te ontwikkelen. Daarnaast zijn
andere persoonlijkheidsfactoren van belang bij het al of niet ontwikkelen van de potentie.
Genoemd worden wel: gedrevenheid, passie, discipline, intuïtie, creativiteit,
nieuwsgierigheid, openheid, verbeeldingsvermogen, moed, ambiguïteittolerantie,
perfectionisme, flexibiliteit en dergelijke.
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Het ACG is er van bewust dat zowel in de omgeving van het hoogintelligente kind als in
diens persoonlijkheid storende factoren de zelfactualisatie kunnen bemoeilijken. Het ACG wil
en kan begrip tonen voor de hobbels die de jongere al is tegengekomen en streeft er naar
om met haar aanbod en haar aanpak zo min mogelijk extra storing te veroorzaken.
De hobbels waarmee de leerlingen van het ACG te maken krijgen zijn divers. Hieronder volgt
een opsomming van de belangrijkste storende factoren waarop het ACG bedacht is:
A. Problemen door de mismatch van de omgeving en het hoogintelligente kind
B. Interne storingsgevoeligheid
A) Problemen door de mismatch van omgeving en hoogintelligent kind
1. Ouders van hoogintelligente kinderen weten niet altijd uit zichzelf hoe om te gaan met hun
complexe kind. De steun voor deze ouders is kleiner dan voor ouders van niet-HB-kinderen.
Zowel andere ouders als professionals in de (Jeugd)zorg en in het onderwijs hebben veelal
weinig ervaring op dit vlak. Het reguliere voorlichtingsmateriaal over opvoeden is niet op de
vragen van HB-kinderen en hun ouders afgestemd. Zeker als het lang duurt voor een kind
als hoogintelligent herkend wordt, is de opvoedsituatie dus vaak - niet verwijtbaar suboptimaal. Het ACG zet in op professionalisering van haar leerkrachten en betrekt ouders
bij de ontwikkeling van het HB-beleid én bij de begeleiding van hun eigen kind. Op die
manier leren 'school' en 'thuis' met en van elkaar om het kind zo passend mogelijke
opvoeding en scholing te bedienen.
2) Het Nederlandse onderwijssysteem is (nog) niet erg gericht op talentontwikkeling.
Leerkrachten hebben in het algemeen noch de tijd noch de expertise om HB-leerlingen te
bieden wat zij nodig hebben. De kans is groot dat 'school' HB-kinderen eerder in de weg zit
dan dat zij hen steunt in hun zelfactualisatie. In de missie van het Carmelcollege werd al
gesteld dat het op haar scholen niet draait om de schoolorganisatie, ook niet om de leerling,
maar om het léren. Als voor het leren van leerlingen, leren in de zin van intellectuele, sociale
en emotionele ontwikkeling, buiten de gebaande paden moet worden gegaan, dan wordt dat
gedaan. De missie verplicht het ACG bij ontwikkelingsblokkades te onderzoeken wat voor dit
ene kind wél werkt, wat hij of zij nodig heeft en hoe dat gerealiseerd kan worden. Niet alles
kan, maar het uitgangspunt is wel dat alles wat mogelijk is ook wordt gedaan.
3) In de Nederlandse cultuur worden goed kunnen denken, veel weten en buiten de geijkte
paden lopen niet altijd erg gewaardeerd. De houding van 'je kop niet boven het maaiveld
uitsteken' en 'doe maar normaal, dan doe je gek genoeg' is fnuikend voor de sneller en
anders denkenden. HB-ers (en hun ouders) wordt al jong geleerd om ofwel onverschillig te
staan ten opzichte van het oordeel van anderen ofwel zich aan te passen. Het eerste werkt
isolement in de hand, het tweede smoort de identiteitsontwikkeling van HB-kinderen. Op het
ACG worden mogelijkheden om te excelleren, op welk vlak dan ook, actief gezocht en
worden successen van leerlingen gevierd. De school juicht initiatief van leerlingen toe en
faciliteert waar mogelijk. Van oudsher is de cultuur op het ACG er één van inclusiviteit. De
leerling populatie van het ACG is veelkleurig en vrijwel alle subculturen van de jeugd zijn
vertegenwoordigd. Als school wordt het imago van ‘vrolijke, vreemde, vreedzame vogels’
gekoesterd en het ACG is trots op de leerlingen die durven op te vallen.
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4) Voor hoogintelligente kinderen is de spoeling van passende peers eenvoudigweg dunner.
Ongeveer 3 op de 100 kinderen is hoogbegaafd. Eén op de 250 heeft een IQ van 140 of
hoger. Om ontwikkelingsgelijken te treffen, zijn deze kinderen veelal aangewezen op oudere
niet-HB-jongeren. Dit matcht echter op ander vlak niet altijd. De behoefte aan 'peers' ís er
vaak wel, maar het is soms lastig hen te vinden. Sinds twee jaar richt het ACG zich in de
werving actief op (hoog)begaafde leerlingen. Inmiddels is ruim 10% van de eerstejaars
hoogbegaafd, zo'n 20% van de VWO-ers. Bij buitenschoolse activiteiten zoals Chinees, de
ICT club en het ACG-journaal komen HB-ers uit verschillende klassen elkaar tegen. Bekeken
wordt of een buitenschoolse wekelijkse activiteit voor HB-leerlingen en wellicht ook hun
ouders meerwaarde biedt.
Naast kwetsbaarheid van de leerling die kan ontstaan door de omgeving, onderkent het ACG
ook blokkades voor zelfactualisatie in de persoonlijkheidsstructuur van sommige
(hoog)begaafde leerlingen. Het is aan begeleiders en docenten om leerlingen op school te
helpen die blokkades te doorbreken.
B) Interne storingsgevoeligheid
Een deel van de hoogintelligente kinderen heeft één of meer overgevoeligheden (Daniels
and Piechowski, Living with intensity). Waarschijnlijk hangt dit samen met de efficiëntere
neurale netwerken. Kinderen voelen pluisjes beter, horen geluid harder, hebben last van
'normaal' licht. Sommigen voelen emoties veel sterker, 'lezen' zeer subtiele sociale signalen
en/of vangen signalen uit een veel groter deel van de omgeving op. Wat voor anderen
'normaal en acceptabel' is, wordt door deze kinderen als overweldigend ervaren. Deze
kinderen kunnen bijvoorbeeld in een 'normale' Nederlandse klas niet tot leren komen omdat
de geluiden en de drukte voor hen teveel zijn. Zij kunnen afwijzing en irritatie voelen, ook al
verbergt een volwassene dit nog zo goed. De overgevoeligheden leiden soms tot voor
buitenstaanders onbegrijpelijk gedrag. De kinderen voelen zich dan ook vaak onbegrepen en
'gek'. Met acceptatie, begrip en geleidelijke gewenning (coping strategieën aanleren) kan
overgevoeligheid omgebogen worden van rem op naar stimulans van de ontwikkeling. Op
het ACG wordt overgevoeligheid gezien als logische mogelijke consequentie van de neurale
bedrading. Niet het normaliseren, maar het productief leren omgaan met de
overgevoeligheden staat daarom centraal in de begeleiding.
Een flink deel van de hoogbegaafden kampt met perfectionisme. Mogelijke verklaring is dat
hoogintelligente kinderen al heel jong het eindresultaat dat ze willen behalen voor zich zien.
Hun handelend vermogen blijft hierbij achter. Daardoor valt het resultaat (tekeningen, de
richting van de bal, de hoogte van een sprong) steeds tegen. Een kind dat perfectionistisch
én overgevoelig is, kan het 'falen' ervaren als ondraaglijk. Om heftige nare gevoelens te
voorkomen, gaat een deel van de kinderen (en volwassenen) uitdagingen uit de weg. Er
wordt niet meer getekend, er worden geen spelletjes gedaan waarbij er verloren kan worden,
nieuwe leertaken waarvan het niet zeker is of het zal slagen worden vermeden. Dan wordt
perfectionisme een (soms zeer grote) rem op de ontwikkeling. Bovendien neemt het
zelfvertrouwen met iedere vermijding verder af. Deskundige begeleiding van faalangstige
kinderen is van groot belang. Op het ACG wordt faalangsttraining gegeven, maar er is ook
kortdurende individuele begeleiding mogelijk.
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Hoogintelligente kinderen hebben vaak niet geleerd te leren 'met vallen en opstaan'. Ze kijken,
denken en doen. De notie dat de mens zich om iets complex te leren in moet spannen, ontgaat
hen. Hoogintelligente kinderen kunnen moeite hebben met het zich zetten aan saaie
repetitieve taken en met doorzetten. "Als het na twee keer nog niet lukt, kan ik dus niet". Het
is van essentieel belang dat zij van een 'fixed mindset' (iemand kan het of iemand kan het niet
+ op prestatie vergelijken met anderen) naar een ‘growth mindset’ (iemand kan alles leren,
maar dat vergt wel veel oefening + bekijken van de groei) gaan. Leren leren en leren falen
moet voor deze kinderen worden georganiseerd. Ouders en scholen hebben hierin een
belangrijke taak. Het ACG pakt deze taak op door bewust aan leerstrategieën te werken,
wegduikgedrag niet te accepteren, leerlingen te complimenteren op inzet en ook het falen
positief te benaderen. Ook extra-curriculaire activiteiten zijn niet vrijblijvend: het mag
mislukken, maar opgeven is geen optie.
Hoogintelligente kinderen denken al jong kritisch en autonoom. Vaak zijn het creatieve
denkers die op originele manier informatie verwerken. Bovendien hebben zij al jong de
ervaring dat veel volwassenen maar wat kletsen (de juf op de peuterspeelzaal die '1,2,3,
veel' telt, de kleuterjuf die de zon een planeet noemt). De les is dat men wat de ander zegt
beter even zelf evalueert. Kritisch en autonoom denken is heel waardevol, maar niet altijd en
niet bij iedereen. Het voortdurend bevragen van autoriteiten kan leiden tot eindeloze
conflicten met leerkrachten en managers. De weerstand tegen procedures, zeker als die niet
handig (b)lijken, bemoeilijkt het functioneren in allerlei organisaties.
Hoogintelligente kinderen hebben een omgeving nodig waarin hun creativiteit, kritische blik
en autonomie gewaardeerd worden én waarin hen geleerd wordt wat grenzen zijn en
wanneer aanpassing vereist is. Het kunnen schakelen tussen 'vrije/sturende' en
'gebonden/volgende' strategie is belangrijk voor een harmonieuze ontwikkeling. Op het ACG
krijgen leerlingen veel ruimte voor het inrichten van het eigen ontwikkelproces. Ook wordt de
inhoudelijke discussie gezien als waardevol. Toch zijn er ook zaken die moeten, niet mogen
of niet ter discussie staan. Leerlingen die moeite hebben met deze grenzen worden zo nodig
bestraft en/of begeleid. De begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen vindt op dit vlak altijd
plaats door de gespecialiseerde HB-coach.
Zelfactualisatie is voor ieder individu een hele klus, maar voor hoogintelligente leerlingen zijn
er meer hobbels op de weg. Tegelijkertijd vormt de hoge intelligentie een sterke motor: als
dat vermogen de ruimte krijgt:

‘The sky is the limit’.
Het ACG streeft ernaar denktalent uit te dagen met een breed, diep en indien wenselijk
versneld onderwijsaanbod. Het ACG heeft oog voor de hobbels die (hoog)begaafde
leerlingen tegen kunnen komen en wil in plaats van een 'extra hobbel' een steunende,
stimulerende factor in de zelfactualisatie zijn. Het ACG doet dit op een gestructureerde en
geïntegreerde wijze. Hoe dat er concreet uit ziet, leest u in de volgende paragraaf.
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3.2 Het HB-beleid in de praktijk
Het ACG biedt persoonlijk onderwijs, ook aan hoogbegaafden. Omdat de wensen en
behoeftes van onze slimme leerlingen gevarieerd zijn, kiest onze school ervoor geen aparte
klas voor hoogbegaafden met een eigen vastomlijnd programma aan te bieden. Onze
leerlingen leren met hun begaafdheid om te gaan in een 'gewone' klas terwijl tegelijkertijd op
hun persoonlijke bijzonderheid wordt ingespeeld via maatwerk en begeleiding.
Zoals eerder genoemd biedt het ACG een breed onderwijsaanbod: Nederlandstalig of
tweetalig onderwijs, de mogelijkheid om een Technasiumcertificaat te behalen, de vakken
Onderzoek en Ontwerpen, drama en muziek als 'extra' eindexamenvakken. Verdieping door
middel van ERK-examens bij de talen. Het is daarom eenvoudig voor (hoog)begaafde
leerlingen om hun vakkenpakket te verbreden: er is keus genoeg. In de onderbouw is het in
bijzondere gevallen mogelijk zowel Technasium als tweetalig onderwijs te volgen. In de
bovenbouw mogen meerdere profielen tegelijk gekozen worden. Voor leerlingen die extra
vakken willen volgen geldt: ieder initiatief vanuit de leerling wordt enthousiast ontvangen en
bekeken. De HB-coach schat samen met de tutor, vakleerkrachten en/of zorgondersteuner in
of verbreding haalbaar is voor de leerling. Is dit het geval, dan wordt bekeken hoe het
'nieuwe pakket' roostertechnisch uitpakt. De leerling zal vaak dubbelingen in het rooster
tegenkomen: Engels én O&O op hetzelfde uur bijvoorbeeld. Regel is dat uren waarin toetsen
worden afgenomen, voorgaan. Verder kiest de leerling welk vak die keer prioriteit heeft en
zorgt de leerling er zelf voor - via medeleerlingen en SOM-today - dat de gemiste stof en het
huiswerk worden bijgewerkt. Op die manier 'comprimeert' de leerling als vanzelf.
Vanaf leerjaar 2016-2017 worden de vakken Frans en geschiedenis ook als zelfstandig
leertraject aangeboden. Voor beide vakken is een traject met routeboekje ontwikkeld
waardoor leerlingen op eigen tempo, op een zelfgekozen tijdstip en op een zelfgekozen
locatie de stof door kunnen werken. In de routes zijn verdiepingsstof, diagnostische
instrumenten, toetsmomenten en spreekuurmomenten opgenomen. Leerlingen die zo'n
traject kiezen en mogen volgen, moeten een minimaal tempo aanhouden, maar mogen net
zo veel versnellen of verdiepen als zij wenselijk vinden. De bedoeling is dat voor deze
vakken ook sneller eindexamen kan worden gedaan. Indien de pilot bevalt, zal een uitrol
naar andere vakken plaatsvinden.
Op het ACG is het mogelijk enkele vakken of een heel leerjaar te versnellen. Leerlingen met
specifieke talenten, bijvoorbeeld goed in wiskunde maar nog moeite met de talen, kunnen
wiskundestof uit hogere leerjaren volgen. Leerlingen die over de breedte goede resultaten
boeken en bij wie de studievaardigheden voldoende ontwikkeld zijn, kunnen een leerjaar
overslaan. Deze leerlingen krijgen een individueel 'routeboekje' per vak zodat zij zich op
gecomprimeerde wijze de essentiële lesstof uit het overgeslagen jaar eigen kunnen maken.
De tutor coördineert de benodigde inspanningen, waar nodig ondersteunt de HB-coach.
Binnen het verplichte keuzeprogramma MMM - dat wil zeggen het programma moet worden
gevolgd, maar de leerling kiest welke onderdelen hij of zij volgt - wordt een blok 'personal
development & skills' aangeboden. Dit wordt verzorgd door de zorgondersteuner in
samenwerking met de HB-coach. In dit blok komen het omgaan met faalangst, leren leren,
jezelf motiveren en andere sociaal-emotionele vaardigheden aan bod. Dit MMM staat open
voor alle leerlingen, maar is specifiek voor HB-leerlingen ontwikkeld.
Het brede onderwijsaanbod ligt er, maar om daar gebruik van te kunnen maken, hebben HBers sterke studievaardigheden en taakvolwassenheid nodig. In dit MMM wordt er hulp
aangeboden in de ontwikkeling daarvan.
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Hoogbegaafde leerlingen worden op het ACG beschouwd als zorgleerlingen. Er zit veel in,
maar vaak is een bijzondere aanpak nodig om de potentie tot wasdom te brengen. Daarom
vindt met deze leerlingen, hun ouders en de toeleverende school vóór instroom al een intake
gesprek plaats. Gekeken wordt naar de Cito-scores, schoolse vaardigheden en IQ-test, maar
vooral ook naar de persoonlijke eigenschappen en ontwikkelingsgeschiedenis. Welke talenten
heeft deze leerling, wat zijn de ambities, wat is de zorgbehoefte? Hoe ervaart de leerling
'school', zijn er bijzonderheden waar rekening mee gehouden moet worden? Op basis van
deze intake wordt een leerlingprofiel en zo nodig een OPP (zorgplan) opgesteld.
In een gesprek tussen leerling en HB-coach kort na de instroom op het ACG wordt het
leerlingprofiel verder ingevuld. De HB-coach beslist met de leerling, na overleg met tutor,
ouders en soms vakdocenten, of de leerling uit de voeten kan met het reguliere aanbod. Naar
aanleiding van al deze informatie bepalen de zorgondersteuner en de HB-coach of een HBleerling wordt gevolgd, een kort traject of een Pop traject krijgt aangeboden. Tussen volgen,
kort of Pop traject kan flexibel worden geschakeld, afhankelijk van de zorgbehoefte van de
leerling in bepaalde periodes. De HB-coach kent iedere HB-leerling en kan lesgevende
collega's gevraagd en ongevraagd adviseren, kan bemiddelen bij eventuele conflicten of
onbegrip en onderhoudt het contact met de ouders van HB-leerlingen zodat er snel gehandeld
kan worden als intensievere begeleiding of een maatwerk aanpak noodzakelijk wordt.
Standaard voor HB-ers aan HB-zorg biedt het ACG dus:
Persoonlijke intake: bespreken plaatsing, behoefte aan
uitdaging/bijspijkerprogramma’s en/of zorgbehoefte;
Binnen de eerste 8 weken: invullen 'Persoonlijk Profiel' in systeem: ambities, wensen,
keuzes, talenten en activiteiten, persoonlijke agenda;
Binnenloop en uithuil-functie;
Actief volgsysteem: waar nodig aanbod kort ondersteuningstraject of Pop-traject;
Bieden van hulp bij het maken van keuzes met betrekking tot vakken, profielen en
(buitenschoolse) activiteiten;
Informeren, consulteren en adviseren van docenten ten behoeve van individuele
leerling;
Eens per half jaar een gesprek van de HB-coach met leerling en ouders: check op
welzijn/prestaties/verwachtingen.
Voor sommige leerlingen is er meer zorg nodig dan docenten en tutor kunnen bieden of is
intensievere begeleiding bij studievaardigheden of emotionele weerbaarheid gewenst. De HBcoach biedt hiervoor zogeheten 'intensieve, kortdurende zorgtrajecten'. Bedoeling is dat
leerlingen na verloop van tijd naar de standaardbegeleiding terug kunnen schalen of
structureel via een persoonlijk ontwikkelingsplan gaan werken. Waar nodig wordt
doorverwezen naar professionele hulpverlening. Een intensief kortdurend HB-zorgtraject kan
bestaan uit:
Wekelijkse of tweewekelijkse coaching van leerlingen individueel of in groepsverband
op sociaal-emotionele thema's en/of studievaardigheden en leerstrategieën;
Individuele hulp bij planning en organisatie, al dan niet met behulp van ICT agendafunctie;
Informeren, consulteren en adviseren van docenten ten behoeve van de individuele
leerling;
Ouders informeren bij aanvang en afsluiting; tussentijds oudercontact waar nodig.

13 van 25

Veel (hoog)begaafde leerlingen functioneren in principe binnen de klassikale context. Zij
volgen daarbij wel extra vakken of versnellen dan wel verdiepen in bepaalde stof, maar dit
betreft kleine aanpassingen in de gegeven structuur van de klas en het leerjaar. Met behulp
van de tutor en de HB-coach komen deze leerlingen tot bloei binnen de reguliere setting.
Sommige hoogbegaafde leerlingen hebben een dusdanig afwijkende leerbehoefte of
leerwijze dat zij binnen de gegeven structuren - ook met flexibilisering en begeleiding - niet
tot zelfactualisatie kunnen komen. Voor deze leerlingen biedt het ACG het zogeheten
Persoonlijke Ontwikkelings Plan (POP). Uitgangspunt is dat de (hoog)begaafde leerling
onder verantwoordelijkheid van het ACG binnen de normale tijd of sneller toewerkt het
eindexamen HAVO of VWO. De HB-coach bekijkt met de leerling en na overleg met
vakdocenten en ouders 'waar, hoe, met wie, hoe lang aan welke vakken' gewerkt wordt. Op
basis van de individuele capaciteiten, motivatie en persoonlijkheidskenmerken wordt zo een
individuele leerroute ontworpen. De HB-coach begeleidt de leerling bij het ontwerpen van de
leerroute en zorgt dat de leerling voldoende wordt gestimuleerd en gedisciplineerd om
tenminste het afgesproken werk te doen. De coach helpt de leerling met agendaplanning;
niet alleen ten behoeve van het leerwerk, maar ook ten behoeve van het zinvol vullen van de
tijd die wordt vrijgespeeld doordat leerlingen in eigen tempo kunnen leren. Er is hierbij
aandacht voor sociale activiteiten en activiteiten op het gebied van muziek, sport, drama en
dergelijke. De POP is uitgetest in een pilot en zal vanaf schooljaar 2016-2017 verder worden
uitgerold voor leerlingen die dit nodig hebben. Het POP traject werkt als volgt:
1. De HB-coach bespreekt en regelt de wensen rondom zelfwerkzaamheid/
versnelling/verbreding/verdieping met docenten, teamleider en benodigde anderen;
2. De HB-coach voert met de ouders, leerling en tutor een afstemmingsgesprek over het
'aanbod' naar aanleiding van de wensen;
3. De HB-coach organiseert met de leerling agendatechnisch het POP voor de volgende
zes weken vooruit;
4. De HB-coach schakelt de leerbegeleiders in het Onderwijs Leer Centrum (OLC,
bibliotheek en computerlokaal waar leerlingen onder toezicht zelfstandig kunnen
werken) in voor het maken/controleren van weekplanningen en inspanningen;
5. De HB-coach informeert docenten en adviseert over de aanpak en uitvoering per vak;
6. Contact tussen de HB-coach en de ouders minimaal eens per half jaar, dit kan vaker
als het nodig is.
Het ACG differentieert in de zorg van en begeleiding aan (hoog)begaafde leerlingen. De
verschillen in leerbehoeften, ervaringen en persoonlijkheid zijn onder HB-ers immers net zo
groot als onder de andere leerlingen. De één vindt al dat geklets met tutor, begeleider en (ook
nog eens) ouders hinderlijk. De ander heeft meer, sneller én anders nodig. Indien het binnen
het vermogen ligt van het ACG om dat te realiseren, dan wordt dat gedaan. De HB-coach is
de spil in de zorg voor de (hoog)begaafde leerlingen. Zij kan echter een beroep doen op de
zorgondersteuner, de tutor en vakleerkrachten. Zij is de spin, maar het HB-gezinde web om
haar heen is sterk en groeiende. De tijd dat het HB-beleid hing op de inzet van een handvol
mensen is gelukkig voorbij. Zorg en onderwijs op maat voor hoogbegaafden is binnen het ACG
voor het merendeel van de medewerkers een logisch gegeven.
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3.3 Organisatorische zaken
Groei in kwaliteit en kwantiteit
De afgelopen jaren heeft het ACG haar geconcentreerd op het in orde brengen van de basis.
De HAVO-afdeling is niet langer zwak en staat niet meer onder verscherpt toezicht. Sterker
nog: het ACG heeft inmiddels het hoogste slagingspercentages van de regio op zowel de
HAVO als het VWO. De bereikte omslag en prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. Het
ACG had drie jaar op rij een wat zorgelijke instroom van net minder dan 100 leerlingen in het
eerste jaar. Dankzij de schoolbrede inspanningen waarbij het MT, docenten én
ondersteunend personeel betrokken waren, is die instroom verdubbeld. In het schooljaar
2016-217 mag het ACG 193 leerlingen in het eerste jaar verwelkomen.
In het schooljaar 2014-2015 vonden de eerste voorzichtige pilots met aangepast
programma's voor HB-leerlingen plaats. Het schooljaar daarop werd een HB-adviseur
aangetrokken, is door het management geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het HBbeleid en kwam het thema prominent op de professionaliseringsagenda. Relaties met
gespecialiseerde basisscholen en met organisaties als het BPS, maar ook Pharos werden
aangehaald. In het schooljaar 2015-2016 stroomden 8 HB-leerlingen in het eerste leerjaar in.
Ook maakten 2 HB-leerlingen uit hogere leerjaren de overstap naar het ACG.
Vanaf het schooljaar 2016-2017 worden de pilots omgezet in structureel beleid zoals in
voorgaande paragrafen geschetst. We zijn het schooljaar 2016-2017 gestart met 22 HBleerlingen in jaar 1 en 2 zij-instromers in de hogere leerjaren.
Expertise en taakverdeling
Binnen het ACG werken een HB-adviseur en een HB-coach exclusief voor hoogbegaafden.
De adviseur verzorgt werving, voorlichting en doelgroepcommunicatie, is verantwoordelijk
voor het HB-beleid en nieuwe initiatieven, de professionalisering van collega's, interne
afstemming en collegiaal advies. Zij is beschikbaar voor 0,4 fte. De adviseur heeft meer dan
tien jaar ervaring met HB-begeleiding en onderwijsbeleid. Zij is socioloog en coach.
De HB-coach richt zich op de intake en begeleiding van individuele HB-leerlingen. Zij vervult
zorgtaken voor HB-leerlingen, is aanspreekpunt voor lesgevende collega's bij vragen over of
problemen met leerlingen en zij coördineert maatwerktrajecten en POP's. De HB-coach is
beschikbaar voor 0,6 fte. De coach heeft acht jaar ervaring als leerkracht groep 8 en leerling/docentcoach op een basisschool voor hoogbegaafde leerlingen.
De zorgondersteuner is de direct leidinggevende van de HB-coach. Daarnaast speelt zij een
rol bij de professionalisering van collega's op het gebied van HB. De zorgondersteuner en
HB-coach stemmen samen af wie zogeheten 'dubbel-geëtiketteerde leerlingen' het best op
welk onderdeel kan begeleiden.
De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor het integrale HB-beleid.
In het Open Leer Centrum (OLC) werken HB-leerlingen zelfstandig aan maatwerktrajecten of
verbredend/verdiepend werk. De medewerkers van het OLC zijn getraind in het begeleiden
van zelfstandig werken. Zij kunnen voor advies terecht bij de HB-adviseur of voor specifieke
leerlinggebonden vragen bij de HB-coach.
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Vrijwel alle docenten krijgen te maken met de hoogbegaafde leerlingen. Minimaal twee keer
per jaar wordt op studiedagen aan het onderwerp aandacht besteed. Daarnaast vindt
minstens zeswekelijks in de zogeheten 'docenten jaarlaag overleggen' bespreking van HBgerelateerde thema's plaats die dan zijn verbonden aan één of meerdere leerlingen. Met
deze aanpak ontwikkelt de HB-expertise zich schoolbreed. Bovendien blijkt de verbinding
van theoretische noties rondom begaafdheid beter te beklijven als deze aan de hand van
echte leerlingen uit de huidige klassen worden besproken.
Contact ouders en basisscholen
Met ouders van individuele leerlingen is er bij de intake voor de instroom al contact. Ook bij
de verwachtingsgesprekken met de tutor en/of HB-adviseur wordt met ouders gesproken. Bij
een zorgtraject of bij de keuzes met betrekking tot een POP worden ouders betrokken. Het
gaat hier steeds om individuele oudercontacten. In het schooljaar 2016-2017 wordt een
ouderklankbordgroep (hoog)begaafdheid opgericht waarin de expertise van ouders niet
alleen voor hun kind, maar ook breder voor het onderwijsbeleid wordt benut.
Het ACG onderhoudt goede contacten met alle basisscholen in Gouda en omstreken.
Bijzondere aandacht is er voor de drie basisscholen in de regio die zich met specifieke
arrangementen richten op hoogbegaafde leerlingen. Dit zijn: Het Passepartout in RotterdamNesselande, De Andersenschool in Woerden en De Vuurvogel in Gouda.
Verbeterplannen
Er staat al veel op de rails, maar er is uiteraard ruimte voor verbetering. Het ACG heeft
inmiddels goede relaties met de basisscholen. Het streven is de relaties met universiteiten
en hogescholen verder aan te halen, vooral op het gebied van de talentontwikkeling. Zowel
de Erasmus universiteit als de Universiteit Utrecht als de Haagse faculteiten van de
Universiteit Leiden liggen op nog geen 40 minuten reisafstand voor de leerlingen. Het ACG
wil samen met deze universiteiten bekijken welk aanbod aan talentvolle leerlingen gedaan
kan worden.
Het komend schooljaar zal het ACG ook inzetten op het identificeren van competities en
wedstrijden waaraan leerlingen mee kunnen doen. Het Antonius doet al mee met de
Kangoeroewedstrijd bij wiskunde, de Biologie-Olympiade, een Speaking Contest voor
Engels, de Filosofie Olympiade, Technasium wedstrijdprojecten en essaywedstrijden. Het
aanbod aan competitieve intellectuele activiteiten in de bovenbouw verdient nog uitbreiding.
De professionalisering van alle docenten op het gebied van differentiëren en HB-begeleiding
heeft al veel aandacht gehad en zal de komende jaren hoog op de agenda blijven staan.
In het leerjaar 2016-2017 wordt onderzocht of een hoogbegaafdenclub op het ACG wenselijk
is. Dit met het oog op het creëren van een peergroup bestaand uit ontwikkelingsgelijken.
Naar aanleiding van de pilot 'eigen tempo leerlijn geschiedenis en Frans' zal eind van
datzelfde schooljaar bezien worden of het zinvol is deze trajecten ook voor andere vakken te
ontwikkelen.
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4.

Bijlagen

4.1 Multifactorenmodel Heller
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4.2

Procedure intake
Alle HB-leerlingen en hun ouders worden voor het begin van het schooljaar
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek* met HB-coach en/of zorgondersteuner.
De HB-coach of zorgondersteuner heeft vooraf het dossier van het PO en van het
intelligentieonderzoek gelezen.
Met de meeste scholen is er vooraf een contactmoment (warme overdracht)
bestaande uit:
- De leerkracht van groep 8 en
- De HB-coach en/of de zorgondersteuner
Doel van het kennismakingsgesprek is het in zicht krijgen van de
onderwijs-, begeleidings- en zorgbehoefte van de leerling. Daarnaast wordt het
gesprek benut om de leerling inzicht te geven in de mogelijkheden die de school aan
hoogbegaafde leerlingen biedt. De kennismaking zelf is er op gericht een begin van
een vertrouwensband te kweken met de leerling en diens ouders zodat deze
makkelijker aankloppen bij vragen of problemen.
Aan het einde van het gesprek worden afspraken vastgelegd rondom begeleiding,
zorg en vervolggesprekken.
De relevante bevindingen uit het gesprek worden in SOM geplaatst zodat ook de
tutor hier kennis van kan nemen.

*Opbouw van het kennismakingsgesprek
Welkom, voorstellen (achtergrond)
Introductie:
- Wat biedt het ACG?
 Technasium
 TTO
 MMM
 HB coach
 Persoonlijke leerplan (in ontwikkeling)
 Activiteiten na schooltijd (o.a. toneel, tech-club)
 Peers
Wat zijn je sterke kanten?
Waar kun je misschien wat hulp bij gebruiken?
Begeleidingsafspraken voor na de zomervakantie
- Volgen / kortdurende begeleiding / OPP
- Wanneer zoek ik (HB-coach en/of zorgondersteuner) je na de vakantie op?
Vragen
- Wil je voorbereiding op het brugklaskamp? Dit gebeurt door de
zorgondersteuner, week voor de zomervakantie op uitnodiging.
- W.v.t.t.k.
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4.3

Procedure signalering onderpresteren

Er is sprake van onderpresteren wanneer het kind niet de prestatie levert die er op basis van
zijn of haar capaciteiten verwacht zou mogen worden. Onderpresteren is het gevolg van een
samenspel van factoren die de leerling zelf, zijn schoolomgeving en de context betreffen.
Onderpresteren is een veelvoorkomend probleem, juist omdat er zoveel factoren een rol
spelen in het al dan niet tot uiting komen van de capaciteiten die een leerling bezit. De
omgeving kan mensen uitnodigen om hun talenten te benutten of kan hen hierin juist
ontmoedigen. Bij een talent gaat het niet alleen om de potentie iets goed te kunnen, maar
zeker ook om de motivatie om deze potentie te ontwikkelen en in te zetten. Hierbij is het
belangrijk om talenten van kinderen niet alleen uit te drukken in cognitieve talenten, maar
ook te kijken naar creativiteit, muzikaliteit, ondernemerschap en sociale vaardigheid.
Hoogintelligente kinderen hebben grote potentie. Er is met andere woorden veel talent dat
ontwikkeld kan worden. Toch verloopt de zelfactualisatie niet altijd vlekkeloos. Ten eerste
worden de intellectuele talenten relatief vaak niet volledig ontwikkeld/benut. Hoogbegaafde
leerlingen hebben minder school- en carrière succes dan je op basis van hun IQ mag
verwachten. Ten tweede hebben hoogbegaafde tieners en volwassenen vaker dan
gemiddeld last van angst, depressie en bijzonderheden in het sociale functioneren (meer
conflicten en/of isolement). Het lijkt er dus op dat het voor hoogbegaafden in de samenleving
moeilijker is tot zelfactualisatie te komen. Het ACG is zich bewust van het feit dat (hoog)begaafde kinderen in het klassikale, schoolse systeem niet vanzelf tot wasdom komen. Het
ACG is bereid het schoolse systeem flexibel in te richten en te bezien wat individuele (hoog)begaafde leerlingen nodig hebben om tot hoge prestaties en evenwichtige ego-ontwikkeling
te komen.
Start van de leerling op het ACG
Wat in de procedure ‘begeleiding’ duidelijk naar voren komt is dat er direct na inschrijving al
gestart wordt met het in kaart brengen van de mogelijkheden van de leerling en de
onderwijsbehoeften, bekeken vanuit de belemmerende en stimulerende factoren.
Er vindt een overdracht plaats vanuit de basisschool bestaande uit de volgende onderdelen:
een schriftelijke en mondelinge overdracht door de basisschoolleerkracht, de (CITO-) scores
vanuit het PO en het onderwijskundig rapport (OKR) dat veel informatie bevat rondom de
kenmerken van het kind en waarin het (vermoeden van) onderpresteren al kan worden
benoemd. Het is goed om te weten dat leerlingen al onderpresterend bij ons op het ACG
binnen kunnen komen. Daarnaast krijgt iedere leerling het schooladvies vanuit de
basisschool (die bepalend is voor het instroomniveau op het VO), dit advies is gebaseerd op
een volledig beeld van het kind.
Er vindt, bij (een vermoeden van) hoogbegaafdheid een persoonlijke intake plaats met de
HB-coach, ouder(s) en de leerling. Deze leerling wordt direct vanaf de inschrijving
gemonitord.
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Volgen van de ontwikkeling van de leerling
Bij de start van het schooljaar vindt er (binnen 5 weken) een verwachtingsgesprek plaats met
ouders, leerling en tutor (en indien gewenst met iemand vanuit het zorgteam). In dit gesprek
worden er persoonlijke doelen gesteld en afspraken gemaakt. Soms zal de tutor hulp
inschakelen van specifieke (vak)docenten zodat de leerling optimaal aan zijn / haar doel kan
werken.
Binnen het team wordt er bij voortgangsvergaderingen gekeken naar de prestaties van de
leerling. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de cognitieve resultaten maar ook naar de
(werk)houding en het welbevinden. Tijdens deze vergaderingen worden de leerlingen
besproken door de tutor, het docententeam en het zorgteam. Er wordt dus vanuit
verschillende perspectieven naar de leerling gekeken. Zodra blijkt dat een leerling lager
scoort dan dat er op basis van instroomniveau verwacht zou worden of als er andere
signalen zijn die kunnen duiden op onderpresteren (denk hierbij o.a. aan gebrek aan
motivatie, matige concentratie, gebrek aan zelfvertrouwen, chaotisch gedrag,
opstartproblemen, niet tonen van studievaardigheden en slecht handschrift) wordt er dieper
ingezoomd op de onderwijsbehoeften van de leerling.
De ouders, docenten, de tutor en het zorgteam werken intensief samen om de leerling
optimaal te kunnen begeleiden. Het is goed om stil te staan bij het maatwerk die deze
aanpak vraagt. Signalering vindt gedurende de hele schooldag door alle medewerkers
plaats en is niet ‘te vangen’ in een procedure op papier. Het vraagt een open, eerlijke,
kritische en realistische houding van alle partijen die bij de ontwikkeling van de leerling
betrokken zijn.
4.4 Procedure begeleiding
Hoogbegaafde leerlingen worden op het ACG beschouwd als zorgleerlingen. Er zit veel in,
maar vaak is een bijzondere aanpak nodig om de potentie tot wasdom te brengen. Daarom
vindt met deze leerlingen, hun ouders en de toeleverende school vóór instroom al een intake
gesprek plaats.
In een gesprek tussen leerling en HB-coach kort na instroom op school wordt het leerling
profiel verder ingevuld. De HB-coach beslist met de leerling, na overleg met tutor, ouders en
soms vakdocenten, of de leerling uit de voeten kan met het reguliere aanbod, wil werken aan
enkele doelen in een intensief kortdurend zorgtraject, of structureel werkt met een persoonlijk
ontwikkelingsplan al dan niet in combinatie met professionele/gespecialiseerde externe
hulpverlening.
Bij evaluatie of afsluitingsgesprekken van het gekozen traject kan de HB-coach samen met
de tutor, ouders en leerling bekijken of de leerling nog begeleiding behoeft en welk traject
hierbij dan passend is.
Standaardbegeleiding
Door HB-coach
Persoonlijke intake
a) bespreken plaatsing
b) behoefte aan uitdaging
c) behoefte aan bijspijkerprogramma's
d) zorgbehoefte.

Bespreken
plaatsing?

Behoefte aan
uitdaging?

Behoefte aan
bijspijkerprogramma's?

Zorgbehoefte?

Figuur 1: Procedureweergave persoonlijke intake
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Binnen de eerste 8 weken
a) Invullen 'Persoonlijk Profiel' in leerlingvolgsysteem: ambities, wensen, keuzes,
talenten en activiteiten, persoonlijke agenda.
Binnenloop en uithuil-functie.
Vaste inloop momenten
Eens per zes tot acht weken standaard follow-up gesprek
a) check cijfers
b) check gedrag
c) check bij tutor/LLC/docenten
Bieden van hulp bij het maken van keuzes m.b.t. vakken, profielen en
(buitenschoolse) activiteiten;
Informeren, consulteren en adviseren van docenten t.b.v. individuele leerling;
Eens per half jaar een gesprek van de hb-coach met leerling en ouders:
a) Bespreken welzijn
b) Bespreken prestaties
c) Bespreken verwachtingen

Intensief, kortdurende zorgtraject
Aanmelding: bij HB-coach
Voor leerlingen om te werken aan ontwikkelingsdoelen
a) Wekelijkse of tweewekelijkse coaching van leerlingen individueel of in groepsverband
op sociaal-emotionele thema's en/of studievaardigheden en leerstrategieën;
b) Individuele hulp bij planning en organisatie
Informeren, consulteren en adviseren van docenten t.b.v. de individuele leerling;
Ouders worden geïnformeerd bij aanvang en afsluiting; tussentijds oudercontact waar
nodig.
Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)
Het POP zal worden toegelicht in paragraaf 4.5
Externe begeleiding
De opzet van de begeleiding op het ACG is zo bedoeld dat leerling na de kortdurende maar
intensieve begeleiding kunnen afschalen naar de standaardbegeleiding en als dat niet lukt, dat
zij structureel via een persoonlijk ontwikkelingsplan gaan werken. Soms kan de
ondersteuningsvraag van een leerling dermate specialistisch zijn of buiten de mogelijkheden
van de school vallen, dat het advies wordt gegeven om externe professionele en/of
specialistische hulpverlening te zoeken. De HB-coach kan hierin meedenken. De volgende
opties zijn hierin o.a. mogelijk:
a) Advies vragen aan Jeugdhulp Op School. Er kan dan op school worden meegedacht
welke hulp gewenst is. Een indicatie kan door de JOS medewerker worden afgegeven.
Dit overleg wordt een flexZAT genoemd: flexibel samengesteld Zorg Advies Team.
b) Contact opnemen met de huisarts.
c) Contact opnemen met particuliere hulpverleners; de kosten zijn dan voor de rekening
ouders.
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Toelichting op proces
Het is goed te benoemen dat de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen een continue proces
is. Signalering vind de hele schooldag door alle medewerkers plaats. Docenten en tutoren
kunnen gedurende de gehele schooldag de HB-coach benaderen voor advies en
terugkoppeling. Ook de leerlingen kunnen de HB-coach op geplande inloopmomenten
opzoeken.
Bovengenoemde procedure is dan ook niet meer dan een duidelijke richtlijn. Door de korte
communicatielijnen kunnen stappen in het proces eventueel worden versneld of uitgesteld.
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4.5 Procedure Persoonlijk Ontwikkelings Plan
In deze tekst wordt de afkorting POP gebruikt, dit is de afkorting voor Persoonlijk
Ontwikkelings Plan. De procedure van het POP van het Antoniuscollege ziet er als volgt uit:

1.Aanmelding
bij HB-coach

2.POP
intakegesprek

3.POPonderzoek

4.POP
beslissing en
start

Figuur 2: Procedureweergave POP van het Antoniuscollege

1. Aanmelding: bij HB-coach
2. POP intakegesprek met de leerling (en eventueel de ouders)
a) Wat zijn de wensen van de leerling? Wat zijn de doelen die volgens hem/haar met
het POP gediend worden? Welk beeld heeft de leerling zelf van zo'n eigen leertraject,
hoe ziet dat er volgens de leerling uit qua rooster, dagelijkse activiteiten, manier van
leren/verwerken en dergelijke?
b) Zijn de doelen ook te behalen met een aanbod vanuit de normale structuur?
Bijvoorbeeld verdieping of verrijking voor bepaalde vakken? Met andere woorden is
een POP de meest passende onderwijsvorm gegeven de wensen/doelen van de
leerling?
c) Een afspraak maken met de leerling voor een vervolggesprek. Er wordt tijdens dit
gesprek aangeven dat het verzoek wordt onderzocht op haalbaarheid, vervolgens
worden de vervolgstappen aangegeven.

Figuur 3: Procedureweergave POP intakegesprek
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3. POP-onderzoek (HB-coach)
a) Er vindt overleg met tutor en relevante vakdocent(en) plaats: zijn de planning- en
studievaardigheden van de leerling voldoende ontwikkeld of te ontwikkelen? Staan de
studieresultaten een POP toe of maken zij deze juist noodzakelijk?
b) De HB-coach gaat na welke begeleiding de leerling nodig heeft en van wie hij/zij deze
begeleiding nodig heeft om het POP te kunnen laten slagen. De HB-coach kijkt ook
naar roostertechnische (on-)mogelijkheden en zij schat in of het POP organisatorisch
haalbaar is.
c) De HB-coach stelt een concept-POP plan op. Daarin zijn opgenomen de doelen van
de leerling, het voorlopige rooster behorend bij het POP, de benodigde inspanningen
van de HB-coach, relevante docenten, OOP, ouders en leerling.

Figuur 4: Procedureweergave POP-onderzoek
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4. POP beslissing en de start
a) Het concept-POP wordt besproken met afdelingsleider en de tutor. Uiteindelijk beslist
de afdelingsleider of het aanbod aan de leerling gedaan kan worden.
b) Bij een negatieve beslissing zal de HB-coach de beslissing uitleggen aan de ouders
en de leerling.
c) Bij een positieve beslissing zal de HB-coach de ouders en de leerling uitnodigen voor
bespreking van het plan. Er is aandacht voor de verantwoordelijkheden van en
verwachtingen ten aanzien van ouders en leerlingen. Ook worden
evaluatiemomenten afgesproken. Bij akkoord wordt het plan getekend door de
ouders, de leerling en de HB-coach.
d) De afdelingsleider stuurt het POP naar de relevante docenten. De HB-coach monitort
de inspanningen van de docenten, OOP en leerling.

Figuur 5: Procedureweergave POP beslissing en start
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