
Zie mij, begrijp mij

JONGE KINDEREN MET EEN 

ONTWIKKELINGSVOORSPRONG



Welkom!

Kennis Delen = 

Kennis Vermenigvuldigen
Cobi Brouwers Plein 013

Emilie Groot-Ketelaars Ontwikkelkracht in Onderwijs en Opvang

Wendy van Beurden Plein 013, Coördinator Talent in Beeld, Steunpunt hoogbegaafde 
leerlingen, eigenaar praktijk Dubbel-Plus

Maartje van den Brand Plein 013, Coördinator Talent in Beeld, leerkracht Intermezzo, 
coördinator Point



COÖRDINATOR TALENT IN BEELD

COÖRDINATOR POINT

Maartje van den Brand Wendy van Beurden

COÖRDINATOR TALENT IN BEELD

STEUNPUNT HOOGBEGAAFDE 

LEERLINGEN



- ervaring

- materiaal



Onderwijsbehoeften:
Heeft ONDERWIJSMATERIALEN nodig die:

➢ Open zijn en de mogelijkheid bieden om zelf ontdekkingen 

te doen

➢ Leerlingen grote denksprongen laten maken en/of  meerdere 

kennisgebieden combineren

➢ Complex zijn en niet in één keer op te lossen. Er zijn 

meerdere  denkstappen te zetten en er is (enig) 

doorzettingsvermogen voor nodig

➢ De creativiteit en de fantasie prikkelen



LEERDOELEN BEPALEN

DOELEN STELLEN MET

DE LEERLING

3. Plannen



https://talentstimuleren.nl/uploads/Modellen_en_schema_s/Kader_voor_ontwikkeling/Poster_-

_Doelen_en_Vaardigheden_voor_Ontwikkeling_-_DVO.pdf

https://talentstimuleren.nl/uploads/Modellen_en_schema_s/Kader_voor_ontwikkeling/Poster_-_Doelen_en_Vaardigheden_voor_Ontwikkeling_-_DVO.pdf


Doelen bepalen

 http://talent3xl.nl/

http://talent3xl.nl/


- Met welk doel zet je 

jouw parelmateriaal 

in?

- Welke doelen kun je 

behalen met het 

besproken 

parelmateriaal?



HOGERE ORDE DENKVAARDIGHEDEN

https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom

https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom




BLOOM EN GARDNER

https://talentstimuleren.nl/?file=3891&m=1436383894&action=file.download

https://talentstimuleren.nl/?file=3891&m=1436383894&action=file.download


Rijke / stimulerende 

leeromgeving

Waarnemen van het 

jonge kind met een 

ontwikkelingsvoorsprong





PRAKTISCH AAN DE SLAG MET MATERIAAL

HOEK 1: 

GROEIBOEKJE/

MINDKAARTEN

HOEK 2: 

(KLEUTER)

DENKSLEUTELS

HOEK 3: 

TAXONOMIE 

VAN BLOOM

HOEK 4: 

ALLERLEI



KIJKWIJZER



OPBRENGST

▪ Heb je voldoende ideeën opgedaan om in je klas toe te 

passen?

▪ Hoe ga je deze kennis vermenigvuldigen / delen binnen 

je eigen school? 

▪ Welke vragen liggen er nog?



BIJEENKOMST 3: 

TESSA KIEBOOM

19 MAART

16.00 – 17.30 UUR



VRAGEN AAN TESSA KIEBOOM

 Signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong bij NT-2 leerlingen 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling: samenspel met andere leerlingen, 
leerling die niet lekker in zijn/haar vel zit en wat als de leerling wel lekker 
in zijn/haar vel zit, moet je dan ook in actie komen? 

 Psychosomatische problemen

 Motoriek: vallen deze leerlingen hier vaker op uit? 

 In hoeverre mag een kind nog spelen? 

 Versnellen van kleuters / groep 3? Wanneer wel/niet, waar moeten we 
rekening mee houden?

 Wat doe je met een groep 3 leerling die al kan lezen? 

 Gesprekken met ouders

 ?



Handige hulpjes / websites

• http://www.denkenindeklas.nl/

• https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-

signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom

• Denksleutels

• Mind opdrachtkaarten

• http://www.sameninontwikkeling.nl/samen-

onderzoeken/omgaan-met-verschillen/waaier-van-bloom

http://www.denkenindeklas.nl/
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom
http://www.samenwerkingsverband3006.nl/mind/denksleutels/
http://www.samenwerkingsverband3006.nl/mind/opdrachtkaarten-2/
http://www.sameninontwikkeling.nl/samen-onderzoeken/omgaan-met-verschillen/waaier-van-bloom

