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ONDERWIJS is 
 
Leerkrachten ondersteunen 
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Kijken naar mogelijkheden en 
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in het Samenwerkingsverband 
Waterland. 
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Protocol (hoog)begaafdheid  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Een (hoog)begaafde leerling heeft andere onderwijsbehoeften dan de gemiddelde leerling. Om 

op een professionele manier in deze specifieke onderwijsbehoeften te kunnen voorzien heeft Laika 

de cyclus signaleren, diagnosticeren, aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding 

beschreven en vastgelegd in een protocol.  

  

Dit protocol beschrijft de fases en stappen in de school vanaf binnenkomst van de leerling  

Een overzicht staat in de stroomdiagrammen (zie bijlagen) 
 

 

Protocollen voor signalering en diagnosticeren van (hoog)begaafde leerlingen 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
DHH 

Voor het signaleren en diagnosticeren van (hoog)begaafde leerlingen wordt in dit protocol 

(Hoog)begaafdheid gebruik gemaakt van het instrument ‘Digitaal Handelingsprotocol 

Hoogbegaafdheid’ (DHH), van Sylvia Drent en Eleonoor van Gerven. Het protocol is zo 

opgebouwd dat na het proces van signalering en diagnostiek iedere leerkracht zelfstandig 

hoogbegaafde leerlingen kan begeleiden. Het DHH is een online toolkit met instrumenten die u op 

handelingsgerichte wijze helpen om begaafde leerlingen van groep 1 t/m 8 niet alleen te 

herkennen maar ook goed te begeleiden. DHH is gericht op het handelingsgericht werken en is 

webbased. Modules kunnen snel en handig digitaal verwerkt worden. Vragenlijsten kunnen 

uitgeprint en op papier ingevuld worden om daarna ingevoerd te worden. 

Het digitaal handelingsprotocol DHH  is geen vervangend systeem voor het meten van de 

intelligentie, maar geeft wel op adequate wijze aan of en hoe het onderwijs en leerstofaanbod 

aangepast zou moeten/kunnen worden.  

 

Het DHH bestaat uit 5 modules en een bibliotheek 

 Quickscan 

 Signalering 

 Diagnostiek 

 Leerlingbegeleiding 

 Evaluatie 

 Bibliotheek (compacten richtlijnen per methode, verrijkingsmateriaal, pedagogische en 

didactische handelingssuggesties) 

SiDi 3 

Het SiDi 3 is een signalerings- en diagnoseprotocol voor leerlingen van groep 1 t/m 8. Een protocol 

van Alja de Bruin-de Boer en Jan Kuipers waarin de hele procedure in stappen is weergegeven. 

Het bestaat uit een boek met 82 pagina’s en een cd. Het is per school in te vullen en aan te 

passen. Het bevat instrumenten om de ontwikkelingsvoorsprong bij leerlingen en de mate van een 

hoge begaafdheid in kaart te brengen. Met SiDi 3 kan compleet digitaal gewerkt worden. In alle 

gevallen genereert dit programma de resultaten automatisch. Bij gebruik van de papieren versie 

moeten de gegevens overgenomen worden naar de digitale versie. 

Het SiDi 3 protocol is geen vervangend systeem voor het meten van intelligentie, maar wel een 

goede leidraad om in de eigen schoolsituatie tot een professioneel signalerings- en diagnosebeleid 

te komen. 

 

Het SiDi 3 bestaat uit 3 onderdelen 

 Signalering 

 Diagnose 

 Uitvoering 

 

Voor dit protocol gebruiken wij het DHH als basis. Bij elk onderdeel wordt aangegeven hoe deze 

stap verwerkt is in SiDi 3. Zie ook de stroomschema’s (bijlagen 3 en 4) van de protocollen. In dit 

protocol vind je alleen die vragenlijsten/ formulieren/ schema’s die niet in DHH of SiDi 3 beschikbaar 

zijn. Het DHH en SiDi 3 zijn geen testen voor Vostok! 
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Inhoud 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Terminologie (hoog)begaafdheid        blz.  4 

Signaleringsprotocol, toelichting        blz.  4 

Entreeperiode onderbouw         blz.  5 

Signaleren tijdens schoolloopbaan en onderwijsaanpassingen    blz.  7 

Onderzoeksfase groep 1 t/m 8 en verdere onderwijsaanpassingen   blz.  8 

Diagnostiek                          blz.  9 

Leerlingbegeleiding                         blz. 10 

Evalueren                                                                                                                                        blz. 12 

       

 

Bijlagen  

Onderstaande bijlagen vind je onder de tegel Vostok en Laika op SharePoint (Office 365) van je 

eigen bestuur. Voor nog niet alle besturen is dit al zo georganiseerd. Vraag in dat geval informatie 

aan Laika. Binnenkort is er een website van Laika en Vostok. Vraag naar de link. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Handleiding aanmelden Vostok                    blz.  13 

2. Aanmeldformulier Vostok                                             blz.  15 

3. SiDi 3 Stroomdiagram (hoog)begaafdheidsprotocol groep 1-8                                       blz.  20 

4. DHH Stroomdiagram (hoog)begaafdheidsprotocol groep 1-8    blz.  21 

5. Stroomdiagram Entreeperiode        blz.  22 

6. Zo ben ik! - formulier (ouders)        blz.  23 

7. Entreeformulier (leerkracht)                                                                                          blz.  29 

8. Differentiatiemodel van begaafdheid en talent (Gagné)    blz.  32 

          
 

 Meer uitleg 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Handleiding Digitaal Handelingsprotocol (Hoog)begaafdheid (DHH) 

• Handleiding SiDi 3 

• Stroomschema’s in dit Signaleringsprotocol Begaafdheid 

• Volg de stappen van het DHH 

• Volg de stappen van het SiDi 3 

• www.dhh-po.nl (demonstratie van het DHH) 

• www.eduforce.nl 

• Passend onderwijs voor begaafde leerlingen (Eleonoor van Gerven en Sylvia Drent) 

• Vraag informatie of begeleiding bij Laika, traject (hoog)begaafdheid SWV Waterland 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dhh-po.nl/
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Terminologie (hoog)begaafdheid 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Hoogbegaafdheid 

Van (hoog)begaafdheid kun je spreken wanneer een kind bij voortduring prestaties levert die ver 

boven het gemiddelde liggen van wat zijn leeftijdgenoten kunnen. Dit kan om prestaties op allerlei 

gebieden gaan. Te denken valt aan hoge prestaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, 

ballet, muziek en sociale vaardigheden (zie model Gagné). Ook voortdurend hoge prestaties 

leveren op school, dus op cognitief gebied, kan een signaal van (hoog)begaafdheid zijn. 

Intellectuele (hoog)begaafdheid is te meten met een IQ-test. Een IQ tussen de 90 – 109 is 

gemiddeld. Tussen de 110 – 119 gaat het om hoog gemiddelde intelligentie. Een IQ tussen de 120 – 

129 duidt aan dat het kind over een hoge intelligentie beschikt. Vanaf een IQ van 130 spreekt men 

van zeer hoge intelligentie. Van een extreem/ uitzonderlijk hoge intelligentie is sprake bij een IQ van 

140 of hoger. (Bron: normaalverdeling en standaardscores van Pearson (uitgever van de WISC V)  

 

Ontwikkelingsvoorsprong 

Bij jonge kinderen spreekt men over een ontwikkelingsvoorsprong. Op jonge leeftijd is het nog niet 

duidelijk of de voorsprong in de ontwikkeling tijdelijk is of van blijvende aard. Dat komt omdat de 

ontwikkeling van het jonge kind sprongsgewijs verloopt. Een ontwikkelingsvoorsprong signaleer je 

door goed te observeren (Entreeformulier, bijlage 7) en het bieden van een rijke leeromgeving (zie 

Kijkwijzer Rijke leeromgeving Jonge Kind Laika) Hoe groter de voorsprong is, hoe groter de kans dat 

het kind later inderdaad (hoog)begaafd blijkt te zijn. In de ontwikkeling van het kind met een 

ontwikkelingsvoorsprong kun je al vroeg kenmerken onderscheiden van leer- en 

persoonlijkheidseigenschappen die we later in toenemende mate herkennen als eigen aan 

(hoog)begaafde leerlingen.   

Een ontwikkelingsvoorsprong kan zich bijvoorbeeld op het gebied van spraak-taalontwikkeling, 

rekenwiskunde, motorische ontwikkeling en sociaal functioneren manifesteren. Hoe groter de 

voorsprong, hoe meer dat op zal vallen.   

Niet alle kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong blijken later (hoog)begaafd te zijn en niet elke 

(hoog)begaafde had als klein kind een ontwikkelingsvoorsprong. Een ontwikkelingsvoorsprong op 

jonge leeftijd, kan echter wel een indicatie zijn voor (hoog)begaafdheid.   

 

 

Signaleringsprotocol, toelichting 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Signaleren is de eerste stap in het proces van leerlingbegeleiding. Het gaat er om leerlingen op te 

sporen die meer zorg nodig hebben. Signalering vindt altijd plaats onder alle leerlingen.   

Signalering van begaafde kinderen dient zo vroeg mogelijk te gebeuren.   

Het vroegtijdig onderkennen van de begaafdheid en hiermee de onderwijsbehoeften van een 

leerling is vooral van belang om problemen als onderpresteren en negatief zelfbeeld of 

gedragsproblemen te voorkomen.   

  

Op drie momenten in de schoolloopbaan van het kind wordt de Quickscan (groepssignalering), 

afgenomen (DHH). Het kan immers zo zijn dat de leer- en persoonlijkheidseigenschappen van één 

of meerdere kinderen onopgemerkt zijn gebleven of dat kinderen laatbloeiers zijn.  

 

Bij SiDi 3 wordt elk schooljaar in oktober voor alle leerlingen de signaleringslijst ingevuld, bij 

binnenkomst groep 1 en bij signalen van ouders. 

  

Wanneer de QuickScan?  

 Entreeperiode onderbouw: 8 weken na binnenkomst groep 1  

 Medio groep 3  

 Eind groep 5  

 Zij-instromers t/m groep 5 (Zij-instromers vanaf groep 6: meteen module Diagnostiek) 
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Entreeperiode onderbouw  8 weken na binnenkomst groep 1 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Instroom in de onderbouw (zie Bijlage 5. Stroomdiagram entreeperiode)  

Voor het signaleren maken we gebruik van de volgende gegevens  

o Gegevens voor- en vroegschoolse educatie  

o Intakegesprek: gegevens bij aanmelding, deze zijn school specifiek (Inschrijfformulier /gesprek).  

o Zo ben ik! – formulier: ouderformulier over de vroege ontwikkeling van het kind   

o Entreeformulier of school specifiek observatie-instrument  

o Menstekening (thuis en op school)   

o Quickscan: groepssignalering (Digitaal Handelingsprotocol (Hoog)begaafdheid) óf 

o Lijst bij aanmelding kleuters bij werken met SiDi 3 

o Indien beschikbaar: IQ-gegevens.  

 

Kennismaken met de groepsleerkracht  

De ouders worden door de leerkracht uitgenodigd voor een eerste kennismaking. Tijdens het 

kennismakingsgesprek krijgen de ouders uitleg over het Zo ben ik!  - formulier, Ouders vullen dit 

formulier in en voor de eerste schooldag moeten zij dit geretourneerd hebben aan de school.  

De leerkracht maakt tevens een afspraak met de ouders voor een eerste kind-bespreking na 6-8 

weken. In dit gesprek staat het welbevinden van het kind centraal en worden het Entreeformulier 

(of eigen observatie instrument) en het Zo ben ik! - formulier besproken 

 

Zo ben ik! – formulier 

Het Zo ben ik! - formulier geeft inzicht in de ontwikkeling van het jonge kind. Voor het vroegtijds 

signaleren is het van belang dat de ouders het formulier zoveel mogelijk invullen, daarbij is de 

kindertekening een belangrijk gegeven.  De ouders wordt gevraagd om een recente 

kindertekening (menstekening) toe te voegen aan dit formulier. Het formulier is ook digitaal in te 

vullen, vraag informatie bij Laika.  

 
SiDi 3 werkt met een ‘lijst bij aanmelding kleuters’ tijdens of voorafgaand aan een eerste 

kennismakingsgesprek.  

 

Periode van observeren  

Aan de hand van een school specifiek observatie-instrument (bv. Entreeformulier, bijlage 6.) 

observeert de leerkracht de eerste 6-8 weken de leerling om een goed beeld te krijgen van zijn of 

haar ontwikkeling. In de eerste periode op school is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het kind 

met een ontwikkelingsvoorsprong zich niet gaat aanpassen. Als protocol geldt dan dat de 

leerkracht de kenmerken observeert die verwijzen naar de leereigenschappen van 

(hoog)begaafde kinderen. Een onderdeel van het observeren is, dat de leerkracht zo vroeg 

mogelijk, de leerling een menstekening laat maken. 
 

Oudergesprek  

Na zes tot acht weken heeft de groepsleerkracht een gesprek met de ouders om de eerste 

periode van het kind op school te bespreken. Dit gebeurt aan de hand van het Zo ben ik! – 

formulier en het Entreeformulier (of eigen observatielijst). Deze kunnen zowel naast het DHH als 

naast SiDi 3 gebruikt worden. Op grond van de informatie van ouders en het beeld van de 

leerkracht over de mogelijkheden van het kind, vormt zich een eerste indruk over de mogelijke 

begaafdheid van het kind.  
 

Quickscan (Nul module DHH) 

Na de eerste 8 weken op school wordt voor de instromende leerling bij het DHH 

de Quickscan (groepssignaleringslijst) ingevuld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee 

informatiebronnen: de informatie van ouders en het beeld van de leerkracht over de 

mogelijkheden van het kind. Voor het invullen van de Quickscan is het belangrijk om goed te 

observeren en kennis te hebben ten aanzien van kenmerken van (hoog)begaafdheid. Het invullen 

van de signaleringslijst duurt ongeveer vijf minuten en wordt door de groepsleerkracht gedaan.   
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Het DHH en SiDi 3 richten zich op een groep van ongeveer tien procent van de leerlingen die 

beschikken over capaciteiten op (hoog)begaafd niveau. Voor een aantal leerlingen zal dus in het 

vervolgtraject een conclusie komen dat de leerling naar waarschijnlijkheid niet tot de doelgroep 

van het protocol behoort.  
 

SiDi 3 werkt met een ‘Lijst bij aanmelding kleuters’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee 

informatiebronnen: de informatie van ouders en de conclusie van de leerkracht over de 

mogelijkheden van het kind. Voor het invullen van de conclusie is het belangrijk om goed te 

observeren en kennis te hebben ten aanzien van kenmerken van (hoog)begaafdheid.  

 

Beslissen over het vervolgtraject  

De leerlingen die aanleiding geven voor verder onderzoek worden ingebracht tijdens de 

groepsbespreking met de interne begeleiding (of eerder indien nodig).  

  

Per leerling wordt beslist of op basis van het advies van de scan of de lijst bij aanmelding verder 

onderzoek gedaan wordt naar een leerling met behulp van DHH of SiDi 3. Indien verder onderzoek 

geadviseerd wordt, kan direct een dossier (DHH) of leerlingprofiel (SiDi 3) voor de leerling 

aangemaakt worden als dit nog niet bestaat. Zijn er onvoldoende signalen ingevoerd die indicatie 

geven voor verder onderzoek, maar vind je dat wél nodig, dan ga je naar module Diagnostiek 

(DHH) of Stap 2 (SiDi 3) 

 

Passend aanbod en observeren 

De leerkracht daagt de leerling uit door het bieden van activiteiten in een betekenisvolle 

leeromgeving en spreekt de leerling aan op zijn mogelijkheden. Dit gebeurt planmatig en is 

gekoppeld aan werkperiodes (zoals per dag, per thema). Het is belangrijk dat je daarbij bedenkt 

hoe je dit kunt organiseren zonder dat de leerling door het aanbod geïsoleerd wordt van de 

groep. Dit vraagt van de leerkracht een actieve pedagogische en didactische begeleiding. 
 

De leerkracht observeert en maakt gebruik van de kijkwijzer Leer- en 

Persoonlijkheidseigenschappen Laika (grote nieuwsgierigheid, veel algemene kennis, snel van 

begrip, creatief denkvermogen, ed.). Als er genoeg indicatoren zijn voor vervolgonderzoek zet je 

de volgende stap in het DHH (module signaleren of diagnostiek) of SiDi 3 (Stap 2) 
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Signaleren tijdens schoolloopbaan en onderwijsaanpassingen 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Groep 3 t/m 8 

Voor het signaleren in de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de volgende gegevens  

o LVS-gegevens (structureel niveau I)  

o Quickscan groepssignalering (DHH) óf 

o Jaarlijkse signalering (SiDi 3) 

o (Groeps-)handelingsplannen (hoog) begaafdheid  

o Indien beschikbaar: IQ-gegevens  

  

Observaties en signalen 

o Als ouders aangeven dat er mogelijk sprake is van een voorsprong in de ontwikkeling.  

o Als leerkrachten op grond van observaties, gesprekken met de leerling zelf en resultaten 

vermoeden dat er een voorsprong is in de ontwikkeling.  

o Leerlingen die overwegend I-scores hebben bij de toetsen van Cito-LVS en die een hoog werk 

tempo hebben, goede cijfers halen, weinig instructie nodig hebben en weinig oefenstof of 

herhalingsstof nodig hebben. 

o Als er bijzondere tegenstrijdigheden waar te nemen zijn in resultaten en welbevinden van de 

leerling (prestaties die van een goed niveau opeens een sterk dalende lijn gaan vertonen, of 

wanneer het vermoeden van onderpresteren bestaat. 

o Bij overplaatsing van een leerling van een andere school is het belangrijk om zo snel mogelijk 

een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de leerling. Deze informatie verkrijg je door 

direct na de aanmelding een kort verkennend gesprek te hebben met de ouders aan de hand 

van het onderwijskundig verslag van de vorige school. Indien nodig vult de leerkracht na de 

eerste periode op school de Quickscan (DHH) of Jaarlijkse signalering (SiDi 3) in. 

  

Quickscan  

Nul module DHH (3 – 5) 

o Medio groep 3 (zie protocol groep 1/2) 

o Aan het eind van groep 5 

o Níet bij zij-instroom vanaf groep 6. Ga dan direct naar de module Diagnostiek (DHH). 

 

Uiteraard geldt dat de Quickscan in groep 3, groep 5 alleen ingezet wordt voor die leerlingen die 

nog niet eerder herkend zijn als (hoog)begaafde leerling en waarvoor geen andere zorgaspecten 

al eerder herkend zijn (autisme, dyslexie, leer zwak et cetera). Ook bij signalering in groep 3 zijn de 

eerste zes weken van observeren en het bieden van passend aanbod van belang. De leerlingen 

met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen zich gaan aanpassen en gaan onderpresteren.   

 

Afnameperiodes Quickscan en groepsbespreking:  

De Quickscan groepssignalering wordt door de groepsleerkracht van groep 3 eind januari ingevuld 

en in mei door de leerkrachten van groep 5. De intern begeleider en de groepsleerkracht 

vergelijken in een bespreking de gegevens van de groepssignalering met de LVS-gegevens, 

eventueel beschikbare IQ-gegevens en het al in werking zijnde ontwikkelplan voor 

(hoog)begaafdheid. Indien nodig wordt dit plan bijgesteld. Wanneer de gegevens niet 

overeenkomen met eerdere bevindingen, wordt gezocht naar verklaringen hiervoor. Ook 

leerlingen waarvan bekend is dat ze op een boven gemiddeld intelligentieniveau (IQ>120) 

functioneren worden betrokken in de groepsbespreking. 

 

SiDi 3 werkt met een jaarlijkse signaleringslijst in oktober om onopgemerkte kinderen alsnog te 

herkennen. Van deze standaard kun je beredeneerd afwijken als al een ontwikkelingsvoorsprong is 

geconstateerd of de leerling later in het schooljaar pas opvalt of instroomt. In groep 6 moet deze 

lijst i.i.g. voor alle leerlingen ingevuld worden.  
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Passend aanbod 

Compacten en verrijken 

Alle leerlingen met een structureel niveau I+-score (d.w.z. minimaal een jaar niveau I+-score op de 

CITO LVS toets) krijgen in de groep in ieder geval een compact én een verrijkt aanbod op het 

betreffende gebied. Zie Leerlingbegeleiding blz. 10 in dit SWV-protocol. 
 

De verwachting is dat ongeveer 10 procent van de leerlingen zal participeren in het groepsplan 

(hoog)begaafdheid. De leerlingen die geen hoge CITO-scores hebben, maar die wel naar voren 

komen uit de Quickscan (DHH) of Signaleringslijst (SiDi 3) worden ook besproken. Bij twijfel of 

vermoeden van onderpresteren gaan deze leerlingen door naar module 1 Signaleren en/of naar 

module 2 Diagnostiek (DHH) of Stap 6. (SiDi 3) 

  

Na de groepsbespreking zijn drie stappen mogelijk: 

1. Starten of continueren van compacten en verrijken in de groep. Groepsplan/ Plan van 

aanpak (hoog)begaafdheid  

2. Terug naar het reguliere groepsaanbod wanneer het groepsplan niet haalbaar blijkt te zijn. 

3. Verder onderzoek doen (Module 1 Signaleren en/of naar module 2 Diagnostiek bij het DHH of 

Stap 6. bij SiDi 3) 

 

 

Onderzoeksfase groep 1 t/m 8 en verdere onderwijsaanpassingen 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

In grote lijnen bestaat bij DHH de onderzoeks- en handelingsperiode uit 4 modules (en is cyclisch):  

o Signalering 

o Diagnostiek 

o Leerlingbegeleiding  

o Evaluatie 

 

Module 1: Signalering  

De DHH-module signalering bestaat uit:  

• Onderzoek 

• Resultaten 

• Beslissen over vervolgtraject.  

Het onderzoek bestaat uit een verkennende korte (online) vragenlijst voor de ouders en voor de 

leerkracht en het verzamelen van de huidige didactische gegevens. De uitkomsten hiervan 

worden met elkaar vergeleken. Op basis daarvan wordt bekeken of verder intern diagnostisch 

onderzoek raadzaam is. Het DHH genereert ook een advies.  

 

SiDi 3 Signalering is stap 1.B. waarna a.d.h.v. de score bepaald wordt of je verder gaat naar Stap 2. 

en 3. of deze overslaat en direct naar Diagnose Stap 4. en 5. gaat. 

 

Acties 

De DHH-module Signalering omvat de volgende acties die door de intern begeleider worden 

gecoördineerd en of uitgevoerd in samenspraak met de groepsleerkracht: 

o Er vindt een oudergesprek plaats. 

o De intern begeleider voert de leerling in en stuurt betrokkenen een uitnodiging de vragenlijsten 

digitaal in te vullen. 

o De leerkracht verzamelt de huidige didactische gegevens van de leerling. 
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Diagnostiek 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

In DHH-module Diagnostiek en SiDi 3 diagnosefase krijg je meer duidelijkheid over de begaafdheid 

van de leerling en zijn specifieke leer- en begeleidingsbehoeften. Diagnostiek is noodzakelijk om 

andere ontwikkelingsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. Het gaat hierbij om het 

verzamelen van informatie over factoren, die het werken en functioneren van begaafde leerlingen 

beïnvloeden en daarmee van belang zijn voor het uitzetten van een leerlijn. 

De module diagnostiek (DHH) kent ook drie fasen:  

• Onderzoek 

• Resultaten 

• Besluitvorming  

 

Het onderzoek is echter veel uitgebreider.  

Er is nu sprake van een uitgebreide vragenlijst voor ouders/verzorgers, voor de leerkracht en vanaf 

groep 5 ook voor de leerling zelf. Daarnaast moet de leerling ook doorgetoetst worden om de 

didactische voorsprong te kunnen bepalen. Het computerprogramma geeft precies aan hoe dat 

doortoetsen verder moet gebeuren. Na analyse van de resultaten wordt gezamenlijk met de 

ouders, interne begeleider en de leerkracht besloten of een vervolgtraject nodig is en in welke 

vorm. 

 

Acties 

De module Diagnostiek (DHH) en het deel Diagnose (SiDi 3) omvat de volgende acties die door de 

intern begeleider in samenspraak met de groepsleerkracht worden gecoördineerd en uitgevoerd 

worden door de groepsleerkracht 

o Er vindt een gesprek plaats met ouders en leerling. 

o De intern begeleider voert de leerling in en stuurt betrokkenen een uitnodiging de vragenlijsten 

digitaal in te vullen. 

o De leerkracht verzamelt de huidige didactische gegevens van de leerling. 

o De intern begeleider/ groepsleerkracht zorgt ervoor dat de leerling wordt doorgetoetst, 

minimaal op het gebied van rekenen, begrijpend lezen en spelling. Instructies voor doortoetsen 

worden gegeven binnen het betreffende onderdeel van het Digitaal Handelingsprotocol 

(Hoog)begaafdheid en SiDi 3. 

o In groep 1-2 kijk je naar de ontwikkelingsgebieden (+ CITO, LVS) 

 taal-denken  

 wereldverkenning  

 ordenen  

 ruimtelijke oriëntatie  

 tijdsoriëntatie 

 taakgerichte vaardigheden  

o Een kind met een grote ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van lezen en rekenen, kun je 

doortoetsen aan de hand van toetsen in groep 3 en verder (lettertoets, herfstsignalering, DMT, 

CITO). Uitgangspunt van doortoetsen is dat er net zo lang doorgetoetst wordt tot de leerling 

geen I-scores meer haalt. 

 

Voor leerlingen in groep 1-2 baseer je de conclusie op basis van de op school aanwezige 

ontwikkelingsschalen of observatie-instrumenten voor leerlingen groep 1-2 

Voor leerlingen in groep 1-2 geef je de voorsprong direct in maanden weer. Daarbij kun je kiezen 

tussen de intervallen 0-6 maanden, 7-12 maanden, en meer dan 12 maanden.  
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Leerlingbegeleiding  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

De module leerlingbegeleiding kent in het DHH vijf onderdelen: 

o Adviesprocedure vervroegde doorstroming.  

o Opstellen van een groepsplan/ handelingsplan 

o Richtlijnen voor compacten per vakgebied en methode 

o Suggesties voor verrijking per vakgebied en leerlijn 

o Pedagogische handelingssuggesties 

o Educatieve behoeften 

 

De leerlingbegeleiding van begaafde leerlingen is in principe de taak van de groepsleerkracht. 

Alleen bij bijzondere problematiek is de ondersteuning van de intern begeleider gewenst of zelfs 

noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van begaafdheid in combinatie met 

pedagogische problematiek, leerstoornissen of gedragsstoornissen. De Module Leerlingbegeleiding 

van het protocol DHH biedt de handvatten die nodig zijn om de leerlingbegeleiding goed op te 

zetten.  

 

De Uitvoeringsfase (Stap 7.) van SiDi 3 geeft aan dat een plan van aanpak gestart wordt en geeft 

aandachtspunten voor versnellen, verrijken, leerdoelen en leerkrachtrol. 

 

Over de uitkomsten vindt overleg plaats met leerkracht, ouders en leerling (evt. IB) m.b.t. 

besluitvorming over de noodzakelijke onderwijsaanpassingen en over eventuele deelname aan 

Vostok, de bovenschoolse plusgroep. Het DHH of SiDi 3 is geen test voor Vostok! 

 

 

Eerste en tweede leerlijn (DHH)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede leerlijn: Hoogbegaafde leerling 

Maakt zeer grote leerstappen 

compacten/ verrijken volgens 2de leerlijn (50 tot 

75%) (Bovenschoolse plusgroep Vostok) 

 

 

 

Eerste leerlijn: Begaafde leerling 

Maakt grotere leerstappen dan een goede leerling 

compacten/ verrijken volgens 1ste leerlijn (25 tot 50%) 

 

 

Goede leerling: 
Moet meters maken 

Eventueel compacten/ verrijken op één vakgebied 

 

1+ 

1+ 

1+ 
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Na het doorlopen van de module voor diagnostiek geeft het DHH-programma een advies of er 

beter gewerkt kan worden met de eerste of de tweede leerlijn.  

Globale richtlijn is:  

 De eerste leerlijn (ongeveer 10-15 % van alle leerlingen) is bedoeld voor begaafde leerlingen en 

leerlingen met een beperkte didactische voorsprong. De eerste leerlijn is ook geschikt voor 

kinderen die in één vak uitblinken.  

 De tweede leerlijn (ongeveer 2-3% van alle leerlingen) is bedoeld voor hoogbegaafde 

leerlingen en leerlingen met een ruime didactische voorsprong.  

Het verschil tussen de twee leerlijnen zit in de mate waarin het reguliere leerstofaanbod wordt 

gecompact en vervangen wordt door een verrijkingsaanbod. Het verrijkingsmateriaal uit de eerste 

leerlijn is voor een brede groep kinderen geschikt. De moeilijkheidsgraad van het materiaal is hoger 

dan van het reguliere materiaal. Het materiaal maakt geen deel uit van het reguliere 

leerstofaanbod maar sluit daar inhoudelijk wel op aan. 

 

Het verrijkingsmateriaal dat gebruikt wordt binnen de tweede leerlijn is voor een minder brede 

groep toegankelijk. Het materiaal is speciaal ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen. Het 

materiaal biedt onderwerpen of vakken die buiten het reguliere curriculum vallen en dus een 

aanvulling zijn op de kerndoelen van het basisonderwijs. 

 

Leerlingen bij wie met name de werk- en leerstrategieën nog niet goed ontwikkeld zijn, hebben 

meer moeite om te werken met materialen die zijn opgenomen in de tweede leerlijn. 

 

Deze richtlijnen kunnen na het werken met SiDi 3 ook goed zonder het DHH gevolgd worden. Als 

Laika op de eigen school meewerkt, wordt er aangesloten bij de eigen werkwijze van de school. 

Samen werken we aan een eigen doorlopende leerlijn goede – begaafde – hoogbegaafde 

leerling. 

 

Aanmelding en plaatsing in Vostok, bovenschoolse plusgroep  

Voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 is aanmelding en plaatsing bij Vostok mogelijk als blijkt dat 

dit de onderwijsbehoefte van deze leerling is. Dit vormt dan een onderdeel van de 

onderwijsaanpassingen op de eigen school. Hier zijn criteria voor geformuleerd en jaarlijks worden 

toelatingsbesprekingen georganiseerd. Zie website SWV 

https://www.swvwaterland.nl/inhoud/hoogbegaafdheid  

Zie Bijlage 1. Handleiding aanmelden Vostok en Bijlage 2. Aanmeldformulier Vostok. 

 

Groepsplan/ handelingsplan  

Als de module diagnostisering is afgerond, beschik je over een grote hoeveelheid informatie van 

een leerling. Je bent nu klaar met het verzamelen van gegevens om tot een groepsplan en waar 

nodig individueel handelingsplan en/of ontwikkelingsperspectief te kunnen komen. Zie module 

‘leerlingbegeleiding’ in het DHH. SiDi 3 geeft aan dat voor een plan van aanpak of opzet van 

groepsplan het beste aangesloten kan worden bij de werkwijze en het format van de school. Er is 

geen format hiervoor opgenomen in SiDi 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swvwaterland.nl/inhoud/hoogbegaafdheid
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Evalueren  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Evaluatiecyclus onderwijsbehoefte 

Voor evaluaties en bijstellingen van de onderwijsaanpassingen voor de leerling kun je 

gebruikmaken van de module ‘evaluatie’ in het DHH. Gebruik voor de evaluatie met SiDi 3 als 

richtlijn de stappen hieronder uit het DHH. 

 

Evaluatie met ouders 

 Evaluatie op korte termijn (6-8 weken) d.m.v. HGW-gesprek. 

 Evaluatie op lange termijn (4-6 maanden) d.m.v. oudervragenlijst en leerkrachtvragenlijst en 

de mogelijkheid tot vergelijken van grafieken. 

 

Evaluatie met leerling (vanaf groep 5) 

 Evaluatie op korte termijn (wekelijks) d.m.v. HGW-gesprek met leerling 

 Evaluatie op lange termijn (6-8 weken) d.m.v. HGW-gesprek met leerling 

 Evaluatie op lange termijn (na 6 maanden) d.m.v. leerlingenvragenlijst en de mogelijkheid 

tot vergelijken van grafieken. 

 

Evaluatie LOVS  

2 jaar na afname van het DHH of SiDi 3 bekijk je of je nog aan de onderwijsbehoefte van de 

leerling voldoet d.m.v. doortoetsen. 
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Bijlage 1. Handleiding aanmelden Vostok 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Handleiding aanmelden kandidaat leerling voor de 
bovenschoolse plusgroepen Vostok Samenwerkingsverband 
Waterland 
 

De kandidaat leerling wordt aangemeld bij de toelatingscommissie. 

Uit de aangeleverde informatie van de kandidaat leerling moet duidelijk blijken dat de leerling 

prestaties zou kunnen leveren op hoogbegaafd niveau. Het is van belang dat de leerling een 

aangepast onderwijsaanbod krijgt in zijn of haar groep en dat dit aanbod niet voldoende 

tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Bij de toelatingsbespreking wordt de aanmelding getoetst op de criteria voor toelating tot 

bovenschoolse plusgroepen. 

 

Opgestuurd moeten worden (digitaal, in een gezipte map (klik voor uitleg op de link)): 

 Een volledig (!) ingevuld aanmeldformulier.  

 Uitdraai Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) module 4. 

Zie: traject - diagnostiek – de resultaten – conclusies en grafieken - volledig verslag. 

 

OF 

 

SiDi 3: een uitdraai van het resultatenoverzicht van de SiDi 3 Oudervragenlijst (formulier 

2. B), een uitdraai van diagnosegrafiek én het resultatenoverzicht van de SiDi 3 

Leerkracht diagnoselijst (formulier 3.A), een uitdraai van SiDi 3 leerling vragenlijst 

(formulier 5). 

Bij een vermoeden van (ernstig) onderpresteren wordt formulier 6. B ingevuld en 

bijgevoegd. 

 Uitdraai LOVS inclusief grafieken (geen alternatief leerling rapport!), inclusief 

doortoetsgegevens. 

 Schriftelijke toestemming van ouders door ondertekening van het aanmeldformulier. Ouders 

geven hiermee toestemming dat de vertrouwelijke gegevens worden ingezien door de 

toelatingscommissie en de plusgroepleerkracht. LET OP: Zonder schriftelijke toestemming 

van ouders wordt een aanvraag niet in behandeling genomen. 

 

Aandachtspunten: 

 De aanmelding verloopt via de interne begeleider. 

 Wanneer de bevindingen van het gebruikte signalerings/diagnosticeringsprotocol niet 

eenduidig of niet duidelijk zijn, moet de aanvraag worden ondersteund met een recent 

intelligentiegegeven. 

 Indien de school het SiDi 3 protocol hanteert hoeven de ingevulde vragenlijsten NIET 

worden meegezonden. Het gaat om de resultaten van de vragenlijsten. 

 De onderwijsbehoefte van de leerling is uitgangspunt en moet blijken uit de aangeleverde 

informatie (sterkte/zwakte analyse). 

 Het DHH/SiDi 3 protocol is bedoeld om de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart te 

brengen en is geen toets om toegelaten te worden tot Vostok. 

 Het toesturen van alleen een IQ-onderzoek alleen is niet voldoende. Er moet ook een 

signalerings/diagnosticeringsprotocol zijn doorlopen.  

 Er moet duidelijk worden gemaakt op welke manier en op welke gebieden er wordt 

gecompact en verrijkt en wat daarvan de resultaten zijn. De leerling moet minimaal drie 

maanden met een compact en verrijkt aanbod hebben gewerkt. 

 De leerling is doorgetoetst op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. Indien de 

leerling op groepsniveau een I of I+ scoort, dient te worden doorgetoetst tot geen I-score 

meer wordt behaald. 

 Bij vervroegde doorstroming, werkt de leerling minimaal drie maanden in de nieuwe groep 

volgens de leerlijn compacten en verrijken voordat er kan worden aangemeld.  

 De leerling en de ouders zijn gemotiveerd tot deelname aan de bovenschoolse plusgroep. 

Dit is vooraf in een gesprek met ouders en leerling verkend. 

https://www.seniorweb.nl/tip/tip-zip-bestanden-maken-en-openen


                                                                                           
              
                                                                                                        

 Protocol (Hoog)begaafdheid Laika april 2019 

 

 

14 

 Het is mogelijk dat een IB-er wordt uitgenodigd bij de toelatingsbespreking om de 

aanvraag mondeling toe te lichten. Dit is echter niet standaard. Een IB-er kan ook een 

verzoek indienen om bij de bespreking aanwezig te zijn. 

 Mocht tijdens de bespreking blijken dat er nog te weinig gegevens zijn of dat er nog veel 

vragen zijn die meer tijd nemen om te bespreken, dan wordt een aanvraag aangehouden 

en wordt er meer informatie ingewonnen. 

 

 
Wanneer en hoe opsturen van de gegevens: 

 De toelatingscommissie komt per schooljaar vijf keer bij elkaar. Er zijn drie 

instroommomenten. 

 De data van de toelatingsbesprekingen staan vermeld op de website van het 

Samenwerkingsverband. 

 De aanmelding van een leerling moet uiterlijk drie weken voor het toelatingsgesprek 

ontvangen zijn bij het samenwerkingsverband. 

 Een aanmelding kan pas in behandeling worden genomen, wanneer de aanvraag compleet 

is volgens de richtlijnen zoals beschreven in deze handleiding. 

 De informatie staat in één ZIP-bestand. Het ZIP-bestand krijgt de naam van de leerling. 

Ieder afzonderlijk document is voorzien van een duidelijk herkenbare naam: bijv. 

aanmeldformulier, LOVS, DHH, SiDi 3 oudervragenlijst, SiDi 3 leerkrachtvragenlijst, SiDi 3 

leerlingvragenlijst, intelligentie-onderzoek etc. 

 Het aanmeldformulier moet ondertekend zijn door beide ouders. 

 De aanmelding en de gegevens van de leerling moeten verstuurd worden naar;          

Jerain de Vries-Venetiaan, management assistent Samenwerkingsverband Waterland: 
j.devries@swvwaterland.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.devries@swvwaterland.nl
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Bijlage 2. Aanmeldformulier Vostok  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Aanmeldformulier Bovenschoolse Plusgroep  
Kandidaat-leerling 

 

 

Persoonlijke gegevens: 

Voornaam 

 

 

Achternaam 

 

 

Geboortedatum 

 

 

Jongen/Meisje 

 

 

Adres 

 

 

Postcode/ 

Woonplaats 

 

 

Telefoonnummer 

 

 

Mobielnummer 

 

 

 

School: 

Naam school 

 

 

Telefoonnummer 

 

 

Groep 

 

 

Schoolloopbaan 

 

 

Naam leerkracht 

 

 

Mailadres leerkracht 

(schoolmail) 

 

Naam IB’er 

 

 

Mailadres IB’er 

(schoolmail) 

 

Meldt IB’er voor het 

eerst aan bij Vostok? 
☐ ja                      ☐ nee 
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Checklist: 

Opgestuurd dient te worden (digitaal, in ZIP-bestand, zie beschrijving in de 

handleiding) 

 Een volledig ingevuld aanmeldformulier.  

 Uitdraai Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) module 4. 

Zie: traject - diagnostiek – de resultaten – conclusies en grafieken - volledig verslag. 

 

OF 

 

SiDi 3, DIGITAAL ingevuld:  

 een uitdraai van de SiDi 3 Oudervragenlijst (formulier 2. B) inclusief het 

resultatenoverzicht. 

 een uitdraai van de SiDi 3 Leerkracht diagnoselijst (formulier 3.A) inclusief de 

diagnosegrafiek én het resultatenoverzicht. 

 een uitdraai van SiDi 3 leerling vragenlijst (formulier 5). 

Bij een vermoeden van (ernstig) onderpresteren wordt formulier 6. B ingevuld en 

bijgevoegd. 

 Uitdraai LVS inclusief grafieken en doortoetsgegevens (geen alternatief leerling 

rapport). 

 Schriftelijke toestemming van ouders door ondertekening van het aanmeldformulier 

(ouders geven hiermee toestemming dat de vertrouwelijke gegevens worden ingezien 

door de toelatingscommissie en de plusgroepleerkracht).   

Indien aanwezig verder toevoegen: (digitaal) 

 Gegevens NSCCT 

 Verslag intelligentie onderzoek (inclusief IQ-cijfers) 

 Verslag psychologisch onderzoek 

 Verslag DSM-IV/V diagnose (denk aan bijvoorbeeld ADHD, ASS, ODD, etc.) 

 

Signalering hoogbegaafdheid: 

Wanneer in de schoolloopbaan is (hoog)begaafdheid bij de leerling gesignaleerd? 

Groep: 

 

Op welke wijze heeft signalering plaatsgevonden? (vink een vakje aan) 

 Met behulp van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) 

 Met behulp van het SiDi 3 protocol 

 Door middel van een intelligentie/psychologisch onderzoek 

 Op een andere manier, namelijk: 

 

 

 

Voeg een uitdraai of kopie van het volledig verslag (DHH) of de resultatenoverzichten (SiDi 

3) toe (digitaal). 

 

Aanvullende informatie: 

Is er sprake van een gediagnosticeerde gedrags-, ontwikkelings,- of leerstoornis? (vink een 

vakje aan) 

 Nee 

 Ja 

Zo ja, in hoeverre vormt deze stoornis een belemmering voor de leerling op school en/of in 

de klas? 

Korte toelichting belemmering: 

 

 

  

Voeg een uitdraai van het verslag betreffende het onderzoek of de diagnose toe  (digitaal). 
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Onderwijsbehoeften: 

Geef een korte beschrijving van de onderwijsbehoeften van deze leerling en wat typeert 

hem/haar? 

 

 

 

Krijgt de leerling in de groep een compact leerstofaanbod? Zo ja, op welke vakgebieden en 

gedurende hoeveel maanden? Geef een beschrijving van de manier van compacten. 

 

 

 

Welke stappen zijn er op school en in de groep gezet om aan die specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te komen?  

Beschrijf per onderstaand vakgebied: 

1. Het materiaal 

2. Hoe vaak, hoe lang en vanaf wanneer ermee gewerkt wordt 

3. Het resultaat  

Rekenen: 

 

 

Taal/spelling/begrijpend lezen: 

 

 

Ontdekkend en onderzoekend leren: 

 

 

Overig: 

 

 

 

 

Signaallijst onvoldoende passend onderwijsaanbod: 

Welke problemen ervaart de leerling als gevolg van zijn/haar hoogbegaafdheid? (vink een 

vakje aan) 

 Onderpresteren 

 Moeite met werk- en leerstrategieën 

 Verlies van motivatie om te leren 

 Verveling 

 Onzekerheid 

 Eenzaamheid 

 Sociale problemen 

 Behoefte aan ontmoeting met ontwikkelingsgelijken 

 Ongelukkig 

 Depressieve klachten 

 Niet meer naar school willen 

 Boosheid (thuis en/of op school) 

 Regelmatig huilen (thuis en/of op school) 

 Buikpijn 

 Hoofdpijn  

 Slaapproblemen 

 Anders, namelijk: 

 

Geef een toelichting op de aangekruiste problematiek: 
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Basisvaardigheden voor Vostok: 

Heeft de leerling de beschikking over werk-leerstrategieën op het niveau van zelfstandig 

leren? 

 Ja 

 Nee 

Zo ja, licht dit hieronder toe met een duidelijk voorbeeld. 

 

 

  

Zo nee, wat maakt dat de leerling nog in onvoldoende mate op het niveau van zelfstandig 

leren functioneert? 

 

 

  

Licht hieronder toe waarom gedacht wordt dat de leerling toch aan de slag kan met het 

onderwijsaanbod van Vostok 

 

 

  

 

 

Extra ondersteuning op en buiten school: 

Waarom kan de school/de leerkracht in onvoldoende mate voorzien in de 

onderwijsbehoeften van de leerling? 

 

 

Wat moet de plusgroep leerkracht weten over de leerling? 

 

 

Heeft er begeleiding of hulp van een inhoudelijk deskundige plaatsgevonden? (vink een 

vakje aan) 

 Nee 

 Ja 

Zo ja, wanneer en door welke deskundige?  

 

 

 

Waaruit bestond de hulp/begeleiding? 

 

 

 

Visie van ouders en leerling: 

Wat is de behoefte en de ondersteuningsvraag van de leerling? 

 

 

 

Wat is de ondersteuningsvraag van de ouders, wat zien zij als mogelijkheden? 

 

 

 

Opmerkingen vanuit oudervragenlijst van SiDi 3/DHH: 
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Toestemming ouders: 

Bijgaande informatie is besproken met de ouders. Zij gaan akkoord met de aanmelding bij 

de toelatingscommissie. Ook geven zij toestemming voor het bespreken van de informatie in 

de toelatingsbespreking. Indien het kind wordt aangenomen gaan ouders akkoord met het 

verstrekken van de aangeleverde informatie aan de plusgroepleerkracht. 

Plaats en datum  

 

 

Naam ouder/verzorger 1  

 

 

Naam ouder/verzorger 2  

Handtekening  

ouder/verzorger 1 

 

 Handtekening  

ouder/verzorger 2 
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Bijlage 3. SiDi 3 Stroomdiagram (hoog)begaafdheidsprotocol 1-8  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Bijlage 4. DHH Stroomdiagram (hoog)begaafdheidsprotocol groep 1-8  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Scholing (Laika) 

o Hanteren van het DHH  

o Basiskennis van (hoog)begaafdheid 

 

 Entreeperiode 

o Alle instromende leerlingen 

o Inschrijving 

o Kennismaking 

o Observeren 

o Oudergesprek (Na 6-8 weken) 

 

Nul module Quickscan 

Ik vul mijn eerste indruk 

over de leerling in. 

Groep 1: v.a. 6 weken 

tot max ½ jr. na instroom 

Groep 3: 2e helft na Cito 

Groep 5: 2e helft 

Zij-instroom: na 6-8 

weken 

 Resultaat Quickscan 

Er is een beperkt 

aantal indicatoren dat 

de behoefte aan 

onderzoek 

aannemelijk maakt. 

 Module 1. Signalering 

 Didactische 

gegevens 

 Signaleringslijst 

leerkracht/ouders 

 Algemene indruk 

leerkracht/ouders 

 Externe gegevens 

 Kenmerkenlijst 

 Resultaat signalering 

Er zijn geen 

indicatoren die de 

behoefte aan 

diagnostiek 

aannemelijk maken 

 

Resultaat Quickscan 

Er zijn geen indicatoren 

Die de behoefte aan 

onderzoek aannemelijk 

maken 

   Resultaat Signalering 

Er zijn veel indicatoren 

die de behoefte aan 

diagnostiek 

aannemelijk maken 

 Ik stop! 

 

 

 

 

Ik stop! 

 
   Intake (facultatief) 

Leerkracht + ouders 

Interne Begeleiding 

 Resultaat Intake (B) 

Ik weet voldoende om 

tot handelen over te 

gaan. Ik ga naar 

module 3: 

Leerlingbegeleiding 

 

 

 

 

    Resultaat Intake (A) 

Uit de gesprekken 

blijkt dat er behoefte 

bestaat aan een 

duidelijk educatief 

profiel 

  

 

 

 

  Resultaat Quickscan 

Er zijn veel indicatoren 

die de behoefte aan 

onderzoek 

aannemelijk maken 

 

 Module 2 Diagnostiek 

 LVS  

 Nieuwe didactische 

gegevens n.a.v. 

doortoetsen. 

 Leerkracht- en 

oudervragenlijst 

 Vanaf groep 5 

leerlingvragenlijst 

 Overige bronnen 

 Resultaat Diagnostiek 

 De leerling valt 

buiten de 

doelgroep  

 Er blijft twijfel 

bestaan 

 

 

    Resultaat Diagnostiek 

Het educatieve profiel 

levert voldoende 

handvatten op om te 

kunnen handelen 

  Ik stop! 

 Of ik verwijs door! 

 

Module 3 Leerlingbegeleiding: Handelingsplan opstellen 

Passend aanbod: Onderwijsbehoeften eerste lijn, tweede leerlijn? 
  

 
Advies vervroegde 

doorstroming 
 Handelingsplan 

 Leertraject en of 

Begeleidingstraject 

 Onderwijsbehoeften 

1e leerlijn 

 Compacten  

 Verrijken 

 Onderwijsbehoeften 

2e leerlijn 

 Compacten  

 Verrijken 

 Toelatingscriteria 

Vostok 

 

Module 4 evaluatie: Bespreek met alle betrokkenen of er voldoende wordt ingespeeld op de onderwijsbehoeften van 

een leerling. Na twee jaar maak je opnieuw gebruik van module drie. 

• Bij vermoeden van 

(hoog)begaafdheid 

en onderpresteren  

• Bij vermoeden van 

(hoog)begaafdheid 

en instroom vanaf 

groep 6  
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Bijlage 5. Stroomdiagram entreeperiode 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreeperiode 

Wie Alle instromende leerlingen 

Doel  Informatie verzamelen: 

o Voorschoolse periode/ periode vorige school (zij-instroom) 

o Eerste indruk van de leerling 

 Voorkomen van aanpassingsgedrag 
  

 Instroom groep 1                                                                                              Zij-instroom 

Kennismaken 

De leerkracht maakt kennis 

met de ouders 

 Uitleg Zo ben ik! –formulier 

 Uitleg SiDi 3: lijst bij 

aanmelding 

 Afspraak oudergesprek 
 

Resultaat Quickscan DHH/ 

Signaleringslijst SiDi 3 

Er zijn geen indicatoren 

die de behoefte aan 

onderzoek aannemelijk 

maken. 
 

Ik stop! Ik ga verder!  

Zie stroomdiagram (hoog)begaafdheidsprotocol 

Voorschoolse gegevens 

 

Ouders 

 Zo ben ik! -formulier 

 Recente kind tekening 

(mensbeeld) 

 SiDi 3: lijst bij aanmelding 

(wordt geen tekening 

gevraagd) 

 

Leerkracht 

• observeert a.d.h.v. een 

school specifieke 

observatielijst 

(Entreeformulier) 

• Verzamelt voorschoolse 

informatie, kindtekening  

op school (mensbeeld) 

 

 
 

 

Oudergesprek  

(Na 6-8 weken) 

 Eerste indruk van het 

kind 

 Welbevinden 

 Bevragen verschillen 

informatie ouders – 

observatie 

leerkracht 
 

 

Direct na het oudergesprek (kies één instrument) 

• DHH Quickscan alle leerlingen ÓF 

• SiDi 3: Signaleringslijst 1-2 of 3-8 invullen (n.a.v. 

conclusie lijst bij aanmelding) 
 

• Bij vermoeden van (hoog)begaafdheid 

en onderpresteren ga verder! 

• Bij vermoeden van (hoog)begaafdheid 

en instroom vanaf groep 6 ga verder! 

 

Kennismaken 

De leerkracht maakt 

kennis met de ouders en 

de leerling 

 Verkennend gesprek 

 Afspraak oudergesprek 
 

Schoolgegevens  

 

Leerkracht  

 Verzamelt gegevens, 

onderwijskundig 

rapport, overige 

gegevens 

 Observeert 

welbevinden leerling 

 Kenmerken 

(hoog)begaafdheid 
 

 

 

Resultaat Quickscan DHH/ 

Signaleringslijst SiDi 3 

Er zijn voldoende indicatoren 

die de behoefte aan 

onderzoek aannemelijk 

maken. 
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Bijlage 6. Zo ben ik! -formulier (ouders en kind) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zo ben ik! 
 

Formulier voor ouders en kind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hier plakt u een recente tekening van uw kind. 
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Personalia 

Naam van het kind:  

Geboortedatum:  

Naam van de ouders/ 

verzorgers 

 

 

Plaats in het gezin 

Oudste/ jongste  

Broer(s) in groep…  

Zus(sen) in 

groep… 

 

 

1. De spraak-taalontwikkeling 

Sprak losse woorden met…  Maanden 

Sprak korte zinnen (2/3 woorden) met…  Maanden 
 

Begrijpt uw kind eenvoudige opdrachtjes? (bv. “Pak je 

jas”) 

Nee  Ja  

Kan uw kind 5 of meer lichaamsdelen benoemen? Nee  Ja  

Vertelt uw kind wel eens spontaan een verhaaltje? 

(Bijv. over wat uw kind die dag heeft gedaan.) 

Nee  Ja  

Kan uw kind een verhaaltje navertellen bij een aantal 

plaatjes 

Nee  Ja  

Kunt u ongeveer de helft van wat uw kind zegt 

verstaan? 

Nee  Ja  

Kunt u ongeveer driekwart verstaan van wat uw kind 

zegt? 

Nee  Ja  

Maakt uw kind ook hele lange zinnen? (Bijv. als-dan 

constructies.) 

Nee  Ja  

Kunt u bijna alles van uw kind verstaan? Nee  Ja  

Praat uw kind als een volwassene qua taalgebruik?  Nee  Ja  
 

Ten opzichte van andere kinderen van dezelfde 

leeftijd is de taalontwikkeling van mijn kind… 

Zwakker Vergelijk-

baar 

Sterker 

   

 

Logopedie 

Heeft uw kind logopedie gevolgd of volgt uw kind nu 

logopedie? 

Nee  Ja  

Indien u ‘ja’ heeft geantwoord! 

o Vanaf welke leeftijd heeft uw kind logopedie ontvangen? 

o Om welke reden heeft uw kind logopedie ontvangen? 

o Bij wie heeft uw kind logopedie gevolgd? 

o Verdere toelichting? 

o  
 

Taalstoornis 

Komt er Dyslexie voor in de familie? Nee  Ja  
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Komen er taalontwikkelingsstoornissen voor in de 

familie? 

Nee  Ja  

Indien u ‘ja’ heeft geantwoord, bij wie? 

o  
 

2. De motorische ontwikkeling 

Kon kruipen met…  maanden 

Kon zelfstandig lopen met…  maanden 

Heeft gekropen Nee  Ja  

Mijn kind beweegt graag Nee  Ja  

Mijn kind klimt en klautert Nee  Ja  

Mijn kind fietst met zijwielen Nee  Ja  

Mijn kind kan fietst zonder zijwielen Nee  Ja  

Mijn kind kan op 1 been staan Nee  Ja  

Mijn kind kan huppelen Nee  Ja  
 

In welke mate is uw kind beweeglijk? 

Mijn kind is… Over beweeglijk Beweegt 

gemiddeld 

Weinig beweeglijk 

   

 

Heeft uw kind fysiotherapie gevolgd? Nee  Ja  

Indien u ‘ja’ heeft geantwoord! 

o Wat was de reden van aanmelding? 

o Wanneer heeft uw kind fysiotherapie gevolg? 

o Bij wie heeft uw kind fysiotherapie gevolgd 

o Andere motorische problemen… 

o  
 

3. Zelfstandigheid 

Kan uw kind zelfstandig… 

Aankleden? Nee  Ja  

Uitkleden? Nee  Ja  

Eten? Nee  Ja  

Naar het toilet? Nee  Ja  

Is uw kind zindelijk? Nee  Ja  
 

Eventuele verdere toelichting  

o  
 

4. Gezondheid 

Zijn er andere gegevens die het vermelden waard zijn? Bijvoorbeeld medische 

gegevens, zoals cara, astma, allergieën, dieet, medicijngebruik enz. of 

gezinsomstandigheden bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden enz. 

o  
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5. Omgaan met andere kinderen 

Hoe gaat uw kind met anderen om? (Meerdere antwoorden aankruisen 

mogelijk.) 

Neemt initiatief in het zoeken van contact met andere 

kinderen.  

Nee  Ja  

Stelt zich afwachtend op. Nee  Ja  

Neemt graag de leiding bij het spelen. Nee  Ja  

Stelt zich volgzaam op bij het spelen. Nee  Ja  

Is verlegen. Nee  Ja  

Speelt graag de baas Nee  Ja  

Heeft regelmatig conflicten. Nee  Ja  

Gaat conflicten uit de weg. Nee  Ja  
 

6. Spelgedrag 

Mijn kind speelt… (Meerdere antwoorden aankruisen mogelijk.) 

het liefst alleen. Nee  Ja  

(Graag) met anderen. Nee  Ja  

met leeftijdsgenootjes.  Nee  Ja  

bij voorkeur met oudere kinderen. Nee  Ja  

bij voorkeur met jongere kinderen. Nee  Ja  

Speelt graag een gezelschapsspel  Nee  Ja  

Waarmee speelt uw kind graag? Geef een aantal voorbeelden: 

o  

Hoe lang kan uw kind met hetzelfde speelgoed spelen? Minuten  
 

7. Omgaan met speelgoed 

Hoe gaat uw kind met het speelgoed om? 

Gebruikt het speelgoed zoals het bedoeld is. Nee  Ja  

Bedenkt andere toepassingen bij het speelgoed. Nee  Ja  

Maakt gebruik van instructie voorbeelden. Nee  Ja  

Is fantasievol. Nee  Ja  

Gaat zorgvuldig met het speelgoed om.  Nee  Ja  

Ruimt het speelgoed op. Nee  Ja  

Verdere toelichting 

o  

 
8.Puzzelen 

Heeft uw kind interesse in puzzelen Nee  Wisselend  Ja  

Mijn kind kan een puzzel 

van… 

 Stukjes maken. 

 

9. Creativiteit (beeldende vorming) 

Mijn kind vindt het leuk om te…? (Meerdere antwoorden aankruisen mogelijk.) 

tekenen Nee  Ja  

kleuren Nee  Ja  

knutselen Nee  Ja  

kleien Nee  Ja  
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knippen & plakken Nee  Ja  

Anders namelijk… 

o  
 

Fijne motoriek 

Mijn kind kan zelfstandig knippen Nee  Ja  

Mijn kind is 

overwegend 

Linkshandig  Rechtshandig  Wisselt van 

hand 

 

 

10. Geheugen 

Kan uw kind goed onthouden (Meerdere antwoorden aankruisen mogelijk.) 

Teksten van liedjes/versjes onthouden. Wisselend  Ja  

Spelen van memory. Wisselend  Ja  

Een verhaal of een gebeurtenis navertellen. Wisselend  Ja  

Het benoemen van de kleuren Wisselend  Ja  

Anders namelijk… 

o  
 

11. Belangstelling voor letters en/of het lezen van boekjes 

Ik lees mijn kind regelmatig voor Nee  Ja  

Mijn kind heeft interesse in het bekijken van boekjes. Nee  Ja  

Mijn kind kan geruime tijd luisteren naar een 

voorgelezen boekje. 

Nee  Ja  

Mijn kind stelt vragen en geeft antwoorden over het 

boekje.                          

Nee  Ja  

Zijn er bijzonderheden omtrent het lezen te noemen? 

(Kent uw kind bijvoorbeeld al een paar letters of kan het zijn/haar naam al schrijven?) 

o  
 

12. Belangstelling voor tellen en cijfers 

Mijn kind is regelmatig bezig met tellen en / of cijfers. Nee  Ja  

Telt spelenderwijs (bijvoorbeeld van voorwerpen/ 

dobbelsteen) 

Nee  Ja  

Houdt van telspelletjes/ versjes. Nee  Ja  

Benoemt cijfers. Nee  Ja  

Zijn er bijzonderheden omtrent het tellen/ cijfers? 

o  
13. Peuterspeelzaal of kinderdagverblijf 

Is uw kind naar een peuterspeelzaal of een 

kinderdagverblijf geweest? 

Nee  Ja  

Indien u ‘ja’ heeft geantwoord! 

o Heeft uw kind deelgenomen aan een: Vroegschools educatieprogramma? 

o Welk programma heeft uw kind gevolgd? (Bijv. Piramide, Startblokken, Ko 

Totaal, Kaleidoscoop 

o Hoeveel dagdelen nam uw kind deel aan dit programma? 

o  



                                                                                           
              
                                                                                                        

 Protocol (Hoog)begaafdheid Laika april 2019 

 

 

28 

 
 

Naam 

Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf 

 

Adres:  

Telefoonnummer  

Naam groepsleidster(der)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hoe is de periode op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf verlopen? 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan gewenning, met plezier gaan, contact met 

groepsgenootjes, contact met (pedagogisch) medewerkers: 

o  

Geeft u de basisschool toestemming om contact op te 

nemen met de betreffende peuterspeelzaal of het 

kinderdagverblijf? 

Nee  Ja  
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Bijlage 7. Entreeformulier (leerkracht) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Entreeperiode groep 1/2 

De eerste periode bij ons op school. 

Naam van het kind: Datum: 

Naam van de leerkracht: Periode: 

 

Het kind en het leven in de groep  

Hoe gaat het met het thuis voelen in de groep, in sociaal en emotioneel opzicht.  

Hoe gaat het met de plaats in de groep en deelname aan activiteiten? Met het plezier in spel 

en andere activiteiten? Zijn er eigen initiatieven en contacten met andere kinderen en 

volwassenen? 

Is met regelmaat op school  

Er is contact met de ouders/ verzorgers van het kind  

Voelt zich thuis in de groep  

Doet mee aan gezamenlijke activiteiten in de groep  
 

Zoekt contact met andere kinderen en met volwassenen  

Doet graag mee aan activiteiten van anderen  

Kan op de beurt wachten  

Deelt materialen met anderen  

Is zelfredzaam  
 

Neemt initiatieven  

Wil anderen bij de activiteit betrekken  

Zoekt contact met oudere kinderen  

Kan eenvoudige problemen zelf oplossen  

Heeft een groot voorstellingsvermogen  

Heeft interesse in de wereld, wil meer doen/ weten/ kunnen  

 

Spelontwikkeling  

Hoe gaat het met de ontwikkeling van het rollenspel, constructiespel en beeldende activiteiten? 

Is er bijvoorbeeld belangstelling voor nieuwe activiteiten en materialen, voor deelname aan het 

spel van anderen? Hoe gaat het met het gebruik van taal in de spelactiviteiten? 

Is vooral bewegend en manipulerend bezig zijn   

Speelt eenvoudig rollenspel, met losse rollen en rol gebonden handelingen  

Benoemt voorwerpen en verwoord handelingen  

Praat met kinderen die meespelen  
 

Wil graag een rol spelen in het themaspel  

Wil graag de rol precies naspelen  

Wil schrijven en lezen in het spel  

Kiest voor leeractiviteiten  

Constructiespel, beeldende activiteiten  

Is vooral bewegend en manipulerend bezig met zand en water, bouwmaterialen enz.   

Maakt tekeningen, knutselt en vertelt erover   

Benoemt de materialen  
 

Ontdekt en verwoordt wat het is geworden  

Vertelt wat het gaat maken/ maakt plannen  

Kan verwoorden hoe het spel/ werk is verlopen  

Kan precieze constructies maken  

Kan gebruik maken van een werkplan/ schema/ reeks om tot een eindproduct te komen  

Kan bouwtekeningen, plattegronden of schema’s van het werk maken  
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Taalontwikkeling en beginnende geletterdheid  

Hoe is het taalgebruik en de woordenschat in de eerste (Nederlandse) taal en in Nederlands als 

tweede taal (NT2)? Hoe is de deelname aan gespreksactiviteiten? Is er sprake van beginnende 

geletterdheid? 

Komt aan de praat met de leerkracht en met andere kinderen in de kleine groep   

Vraagt wat aan andere kinderen  

Uit gevoelens en wensen met woorden  

Maakt krabbeltekeningen (doen alsof schrijven)  

Wil graag prentenboeken en voorleesboeken meelezen (kijken/ luisteren)  

Reageert op verhalen en boeken, toont interesse in het verhaal en het boek   

Kan een liedje of versje onthouden  
 

Kan een verhaal navertellen en naspelen  

Kan redeneren en onderhandelen  

Heeft interesse in letters (lezen/ schrijven)  

Schrijft woordjes  

Leest  

Tweedetaalverwerving  

Heeft aandacht voor non-verbale communicatie  

Kan met handelen en mimiek laten zien dat het veel van de aangeboden taal begrijpt  

Gebruikt Nederlandse taal actief  

 

Beginnende gecijferdheid  

Weet hoeveel jaar hij/zij is (steekt vingers op)  

Maakt gebruik van cijfers in het spel (telt)  

Voert handelingen uit waarbij geteld wordt. (Huishoek, winkel aftelversjes)  
 

Speelt spelletjes met cijfers en dobbelstenen  

Kan omgaan met hoeveelheden en getallen  

Heeft tijdsbesef (dagritme/ kalender)  

Weet wat volgorde van bepaalde handelingen is (verhaal in goede volgorde/ dagen 

van de week) 

 

Begrijpt pictogrammen en symbolen  

 

Motoriek 

Gebruik grote motoriek  

Doet mee met de activiteiten in de speelzaal 

Is vrij in spel en bewegen  
 

Kan zich op verschillende manieren voortbewegen? Hinkelen, rennen, huppelen.  

Beweegt zich soepel  

Heeft een goed evenwicht?  

Gebruik fijne motoriek  

Maakt grote bewegingen vanuit schouder en vuist  

Maakt fijnere bewegingen vanuit pols   
 

Maakt soepele bewegingen met de vingers/ materialen hanteren (lego/ insteekmozaïek 

enz.) 

 

Goede oog-handcoördinatie  

Goede potloodvoering? Juiste greep  

Tekenontwikkeling   

Krabbelfase (bewegingslijnen/ experimenteren)  

Globale vormen  

Koppoter (globale mensvorm)  
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Poppetje (buik/ hoofd/ armen/ benen)  

Volledige menstekening (figuratieve afbeeldingen: mensen met kleren, huis met deur en 

ramen, enz.) 

 

Gedetailleerde tekening/ expressiviteit (er worden scènes getekend)  

 

 

Expressie  

Voelt zich vrij om mee te doen tijdens spel, dans of muziek  

Heeft gevoel voor muziek, dans, drama of andere expressie vormen  

Zingt of danst spontaan tijdens andere activiteiten  

Vindt het leuk om te knutselen, te schilderen, tekenen, boetseren enz.  

Gebruikt zijn/haar eigen fantasie?  

 

Kan zich inleven in een rol, een sfeer of emotie  

Maakt gebruik van versjes, liedjes, verhalen als inspiratiebron voor het werk  

 

 

Andere gegevens van ouders en groepsleerkrachten  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Aandachtspunten voor eventuele extra aandacht en zorg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum  

Handtekening ouders/ verzorgers  
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Bijlage 8. Het differentiatie model van begaafdheid en talent (Gagné) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


