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RONDE 1 

A. Albert Kaput en Desirée Houkema 
 

Creatieve, hoogbewuste jongeren begeleiden 

Update van regionale en landelijke netwerken voor support en begeleiding van creatieve, 
hoogbewuste jongeren met een sterk ontwikkelingspotentieel die (tijdelijk) dreigen uit (te) vallen in 
reguliere settings. 
 

B. Hanneke Kusters 

Sociaal- emotionele ontwikkeling van hoogbegaafden vanuit het perspectief van Spirare. Hoe hangt 
deze samen met de identiteitsontwikkeling van hoogbegaafden? 

C. Chantal Vermeulen en Esther van Ballegooien 

PO 

Hoe maken we onderwijs passend voor de kinderen en het schoolbestuur?!" 
Afgelopen schooljaar waren Chantal Vermeulen en Esther van Ballegooijen werkzaam op WillemWijs, 
voltijd onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. Ondanks zeer tevreden ouders 
en kinderen en het bouwen aan goed onderwijs voor deze groep kinderen, heeft het bestuur vanuit 
financiële redenen besloten met deze vorm van onderwijs te stoppen. Wij willen graag in een 
rondetafelgesprek praten over hoe je goed onderwijs kunt verzorgen wat ook gesteund en 
gefinancierd wordt door een schoolbestuur. 

 

 

RONDE 2 

 

A. Monique Schaminee, Willeke Rol en Desiree Houkema 

PO-VO 

Richting geven aan zelfsturing 

Sinds “Slim Maar...” in 2009 op de Nederlandse markt verscheen, is er veel geschreven over 
executieve functies. Ons viel op dat er vooral vanuit deficiëntie gedacht en gekeken wordt naar de 
set van 11 vaardigheden die Dawson en Guare definieerden als vaardigheden nodig voor 'executive 
functioning'. 

Vanuit een positieve insteek willen wij bereiken dat jongeren autonoom zelfsturend richting geven 
aan hun eigen ontwikkeling, vanuit zicht op hun sterke kanten en te ontwikkelen vaardigheden. 

We hebben een tool ontwikkeld met als basis een vragenlijst, gebaseerd op beschikbare 
(inter)nationale literatuur en andere bronnen. De vragen zijn geformuleerd om een perspectief op 
ontwikkeling aan te reiken vanuit eigen behoeften en mogelijkheden. De tool biedt inzicht en 
overzicht om hierbij eigen keuzes te maken, afgestemd op wat voor de jongere op dat moment 
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belangrijk voelt en wat een bepaalde situatie/context van hem/haar vraagt. De verschillen van inzicht 
tussen volwassenen en jongere of de verschillen in manieren van functioneren in verschillende 
situaties of momenten zijn uitgangspunt voor reflectie door de jongere of voor gesprekken met de 
jongere.   

De afgelopen maanden is ervaring opgedaan met het inzetten van de ontwikkelde tool door een 
tiental jongeren, ouders en begeleiders. Wij presenteren de tool, de achterliggende visie, delen de 
ervaringen die hiermee zijn opgedaan en horen graag feedback en suggestie voor verdere 
ontwikkeling. 

 
B. Anneke Craanen 

VO 

De ups en downs van schooluitval en de rol van Echa-specialisten. 
 
In mijn praktijk in Almere begeleid ik een toenemend aantal (fulltime of parttime) hoogbegaafde 
thuiszitters. Hiervoor is een plan op maat nodig, zowel inhoudelijk als organisatorisch als financieel. 
Mijn presentatie is een case-study van een dergelijk plan, met alle ups en downs.  

Naast een verslag van de ervaringen vraag ik mij af of en hoe wij als Echa-specialisten onze krachten 
kunnen bundelen om een bijdrage aan dit toenemende probleem te leveren.   

 
C. Marielle Roos en Olga Visser 
 

Hoogbegaafde leerling met Wisc hoge score en een lage IST score op de CBO-test. Wat is daar aan de 
hand? 
 
 

RONDE 3 

 

A. Tania Gevaert  

PO en VO 

Ben ik slim (genoeg)? Echte meiden zijn stoer, kritisch, slim én vrouwelijk 

Systematische literatuurstudie naar de verschillende oorzaken van de uitdagingen die hoogbegaafde 
meisjes mee te maken krijgen. Ondanks hun capaciteiten en zelfs multipotentialiteit blijken zij een 
kwetsbare doelgroep. 

 

B. Martin Timmer 

VO  

Executieve functies bij hoogbegaafde leerlingen 
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Hoe kan je het niveau van EF's meetbaar maken bij leerlingen, en van daaruit verbeteringstrajecten 
inzetten, zodat de zwakkere executieve functies getraind en daardoor versterkt worden. Aan de hand 
van praktijkervaring kan worden gediscussieerd over het effect van dergelijke interventies. 
 

C. Truus du Maine 

PO-VO 

Hoogbegaafde leerlingen leren makkelijker door de verschillen te zien in plaats van de 
overeenkomsten. Grammatica is saai.... steeds weer hetzelfde! Maar als je naar de verschillen met 
andere talen kijkt, wordt het moeilijker, leuker en veel interessanter. Enne ... haal jij alle info uit les 
en boek? 

In deze workshop oefenen we met verschillen zien en samenvatten, zodat je weet wat je moet leren 
voor de toets. 
 
 

RONDE 4 

A. Wiljan Luijten en Sara Ricanek 
 

OMDENKEN: Jongen (10): ‘Volgens mij is de toets vooral voor de juf, zodat ze weet wat ze de 
volgende keer beter uit moet leggen’ 

Lukt het om alles positief te benaderen; van een probleem een mogelijkheid te maken? De 
Amerikaanse psychologe Carol Dweck doet onderzoek naar de relatie tussen motivatie en prestatie. 
Hierbij benoemt ze twee soorten mindsets: de growth mindset & de fixed mindset. Mindsets zijn 
overtuigingen die de mens vormt over zijn eigen kwaliteiten, bijvoorbeeld intelligentie. Mensen met 
een growth mindset hebben de gedachte: ‘Ik weet niet hoe dat moet, wil je het me leren?’. Iemand 
met een fixed mindset denkt: ‘Ik weet niet hoe dat moet, ik doe het niet’.  

Deze mindsets vind je bij leerlingen op alle niveaus en ook bij de getalenteerde leerlingen op uw 
school. In deze workshop komen verschillende ‘spelvormen’ aan bod die u tijdens uw studielessen 
met uw mentorklas kunt doen. De nadruk bij al deze vormen ligt op de positieve benadering van de 
individuele leerling. Niet alleen de leerling met een fixed mindset heeft dit nodig, ook de leerling met 
een growth mindset. Zeg nou zelf: hoe leuk is het om een complimentje te krijgen!  

Wat levert het op? Docenten en mentoren krijgen inzicht in de verschillende mindsets die bij 
motivatie en prestatie een rol spelen. Ze beschikken over handvatten en werkvormen om 
(hoog)begaafde leerlingen te laten leren en presteren. De deelnemers gaan hiervoor zelf ook aan de 
slag met verschillende werkvormen. 

 
B.  Cécile de Bruin 

VO- Volwassenen 

Uitstelgedrag? Doe er NU wat aan. 
(Hoog-)begaafden hebben talent voor het snel bedenken van veel projecten en ideeën. Maar talent 
gaat verloren wanneer het bij een idee blijft: tot uitvoering komt het niet, bijvoorbeeld omdat 
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plannen stelselmatig op de lange baan worden geschoven. Of hoe mooi zou het zijn als het ons lukt 
om een enthousiast begonnen project af te ronden, voordat we ons weer in iets nieuws storten. Er 
zijn veel vormen van uitstelgedrag. Het aanpakken ervan begint bij zelfinzicht.Wat voor uitsteller ben 
jij? Waar komt jouw uitstelgedrag vandaan?  

In deze interactieve presentatie neem je je eigen uitstelgedrag onder de loep. Er komt een aantal 
technieken aan bod die je kunt inzetten om uitstelgedrag aan te pakken. Ook kijken we hoe deze 
zelfkennis je van pas komt bij het begeleiden/coachen van (begaafde) VO-leerlingen. 
 

B. Saskia Muller 
 

Op welke wijze selecteren VO-scholen leerlingen voor begaafdenprogramma’s. Welke testen en 
adviezen worden in acht genomen. Wat is de waarde van IQ-testen die ooit in groep 3 gedaan zijn? 
 

 
 

RONDE 5 

A. Laura Groebbé 

PO-VO 
Hoogbegaafden denken en voelen op een ander level, waardoor ze vast kunnen lopen in hun 
ontwikkeling. Het blokkadegedrag of overlevingsgedrag kan zeer divers zijn zoals, angsten, 
perfectionisme, eenzaamheid, woede clownesk enz. 

In het boek ‘Paul, ons hoogbegaafde wonderkind’ wordt het overlevingsgedrag belicht. ‘Waar komt 
het blokkadegedrag vandaan?’ en ‘Hoe kan het blokkadegedrag doorbroken worden?’ 

Dit is deels een humoristisch boek over een hoogbegaafde jongen van 11 jaar met zijn ‘vreselijke’ 
ouders. De ouders vieren zijn verjaardag niet meer, maar zijn hoogbegaafdheidsdag. Anderzijds een 
informatief boek over blokkades van hoogbegaafden en aanpak. Zeer herkenbaar voor hoogbegaafde 
kinderen en Informatief voor ouders, docenten en andere deskundigen. 

Met behulp van dit boek krijgt het kind inzicht in wie hij is en leert hij blokkades op een positieve 
manier te doorbreken. Ieder mens is op zoek naar geluk en verbinding en het is belangrijk dat het 
kind ook op sociaal-emotioneel gebied de juiste begeleiding krijgt om zichzelf krachtig en vol 
zelfvertrouwen te kunnen ontwikkelen. 
 

B. Saskia van Bruinessen 
 

PO 
Boeken voor bollebozen: Welke kenmerken maken een boek heel goed geschikt voor hoogbegaafde 
kinderen uit het basisonderwijs? 
 

C. Melanie van der Lecq 

VO 
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Regie over het lesrooster bij de onderpresterende leerling.  
Kan de motivatie van onderpresterende leerlingen verhoogd worden door ze meer regie te geven 
over hun lesrooster, waarbij de onderwijstijd anders ingevuld wordt? Dat is de vraagstelling waarmee 
we dit jaar op school een pilot gaan uitvoeren onder een select groepje leerlingen. Kijken we naar de 
juiste criteria binnen onze selectie? Wat kun je eisen zonder de motivatie verder omlaag te brengen? 

 
 
 
POSTERPRESENTATIES 

 
 

Karin Visser  
Bij ons op school hebben we gekozen voor een inclusieve benadering van HB leerlingen. Ze zitten niet 
in een klas bij elkaar, de ontwikkelingen die in eerste instantie voor hen in gang zijn gezet, zijn voor 
alle leerlingen beschikbaar. Wat zijn de voor- maar ook de nadelen hiervan? 

Sandra van de Hulsbeek 
Ontwikkeling van een app voor hoogbegaafden. 

Sabine Sypré 
Project TALENT 
 

 


