
Observeer het leergedrag van de 
kinderen in je groep

Week van de Hoogbegaafdheid

Elke leerkracht kijkt anders tegen een kind aan. 

Waar de één ziet dat een kind gestimuleerd wordt 

door het aanbieden van extra uitdagingen, ziet de 

ander dit niet en vindt daarom het kind helemaal 

niet opvallend intelligent. Het is lastig om een 

meer- of hoogbegaafd kind te herkennen. Goede 

schoolprestaties hoeven niet altijd te wijzen op 

hoogbegaafdheid en slechte prestaties kunnen 

geleverd worden door een kind dat eigenlijk 

hoogbegaafd is. Naast schoolresultaten zullen 

leerlingen ook over een aantal van de specifieke 

(leer)eigenschappen moeten beschikken om er 

van uit te kunnen gaan dat het een hoogbegaafde 

leerling is. 

Daarom is het gericht kijken naar leergedrag zo 

belangrijk en daar kunnen signalerings-, obser-

vatielijsten je bij helpen.

Hoe kijk jij naar het leergedrag van je leerlingen? Zet 

de observatiebril eens op, en bekijk en beluister hoe 

jouw leerlingen werken met de opdrachten in deze 

Week van de Hoogbegaafdheid.

Wat is de best-presterende 25% van je groep? Welke 

leerlingen zouden op cognitief vlak nog een extra 

uitdaging kunnen gebruiken? Lukt het je om dit ook 

al te bieden? En hoe doen collega’s dit? Breng het 

eens ter sprake tijdens een pauzemomentje of in een 

vergadering; wie weet ontdek je in je team wie hier 

meer affiniteit mee heeft (of ben je dit zelf ) en kunnen 

jullie je eigen talenten in het team optimaal benutten 

om prachtig en krachtig onderwijs te bieden aan álle 

leerlingen!

Observatiebril voor leerkrachten om oog te krijgen 

voor meer- en hoogbegaafde leerlingen:

Welke leerlingen zijn snel van begrip, kunnen 

grote denk- en leerstappen maken? 

Welke leerlingen weten ‘gelijk’, soms nog voor je 

het helemaal uitgelegd hebt, wat je bedoelt? Welke 

leerlingen staan te popelen om te beginnen, en 

moet je zelfs aangeven nog even te wachten en 

eerst te luisteren? Welke leerlingen nemen direct het 

voortouw in het groepje, zijn in hun snelle denken en 

werken door medeleerlingen soms lastig te volgen? 

Welke leerlingen zouden alleen werken veel fijner 

vinden dan in een groepje (omdat ze dan hun eigen 

brainstorm, denkpad en werktempo kunnen volgen)? 

In welk groepje zie je ‘een denk-opperhoofd’ en 

‘uitwerk-groepje dat orders uitvoert’ ontstaan?

Welke leerlingen hebben een grote diepgaande 

interesse? 

Welke leerlingen vallen op in waar hun eigen inte-

ressegebieden liggen? Waar verbazen ze je mee, 

weten ze er misschien wel meer over dan jij erover 

weet?

Welke leerlingen hebben creatieve oplossings-

wijzen?

Welke leerlingen vliegen het probleem of het 

vraagstuk op een opvallende manier aan? Waar hoor 

je opmerkingen die je in eerste instantie misschien 

niet eens begrijpt, die je uit de richting vindt, maar 

als je er langer over nadenkt buitengewoon creatief 

gevonden vindt? 
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Welke leerlingen kunnen elementen met elkaar 

verbinden die (misschien niet eens een heel 

duidelijke) connectie hebben, waardoor er een 

verrassende oplossing of invalshoek ontstaat? Welke 

leerlingen pakken het ‘anders dan anders’ aan?

Welke leerlingen zijn opvallend nieuwsgierig en 

gaan graag dieper in op een onderwerp? 

Welke leerlingen vragen door, waar het meren-

deel van je groep al gestopt is, of genoegen heeft 

genomen met jouw uitleg? Welke leerlingen willen 

steeds nét dat beetje meer weten? Welke leerlingen 

vallen op door hun leer- en nieuwsgierigheid? Bij 

wie zie je een bijna onuitputtelijke energie om meer, 

meer, meer te willen weten, of te willen doorwerken 

aan een lastige opdracht? Voor welke leerlingen is het 

‘bepaald geen straf’ om thuis nog verder te werken 

en/of denken aan een opdracht?

Welke leerlingen hebben een opvallend goed 

geheugen, en weten hun grote parate kennis te 

koppelen aan een nieuw onderwerp? 

Welke leerlingen vallen op omdat ze van lang geleden 

nog informatie weten terug te halen,en dat juist 

op dít moment creatief weten in te passen? Welke 

leerlingen vallen op doordat ze in een brainstorm 

opvallend veel verbanden weten te leggen? Welke 

leerlingen hebben in de afgelopen tijd duidelijk het 

nieuws gevolgd en brengen dit ter sprake? Welke 

leerlingen vallen op in hun (uitgebreide/volwassen) 

taalgebruik en grote woordenschat?


