
HB netwerk
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15.00 – 17.00



Passend onderwijs HB: 2 pijlers

• Welbevinden (lekker in je vel zitten) 

– ontwikkeling van de persoonsfactoren (denk aan 

motivatie/ werkhouding, groeimindset, sociaal-

emotioneel functioneren)

• een uitdagend intellectueel klimaat 

– Speelt in op de kenmerken van de doelgroep. 

– Komt tegemoet aan de begaafdheidsfactoren -

intellectueel vermogen en creërend (denk)vermogen.



Model voor Talentontwikkeling



Leerstrategieën

Hulp vragen

Doorzetten 

……

Doel HB beleid: voor elke 

leerling een leerkuil!





Cement tussen de stenen

Werkwijze: 5 gebieden onderzoeken, waarbij ook gekeken 

wordt naar de rollen en verantwoordelijkheden binnen het 

team en externe partners

– Schoolorganisatie

– Identificatie

– Leerkrachtvaardigheden

– Klassenorganisatie

– Zorg

OPDRACHT:

Met welk gebied ga je aan de slag?



Noteer voor terugkoppeling:

• Studie- of begeleidingsbehoeften

• Verdere samenwerking

• Zaken die je wil delen met de groep



Vraag 1

• Onze school heeft heel wat meegemaakt en eigenlijk 

staan we nu aan een nieuw begin. Er ligt een HB 

protocol die niemand kent. Over twee weken hebben we 

een teamtweedaagse. Waar zal ik mee starten?

• TIPS?



Ervaring?

• Wie heeft er hier ervaring met 

- DHH

- SIDI 3

- HB inzicht, quickscan

http://hb-in-zicht.nl/index.php/downloads

http://hb-in-zicht.nl/index.php/downloads


Ervaring 

• De slag bij de collega’s dat zij meegaan met je ideeën is het 

belangrijkste.

• De school had een plusgroep, gaf ik les aan. In de klas gebeurde er 

weinig voor deze kinderen

• Stap 1

- Ouders goed informeren over wat je aan het doen bent en 

leerkrachten goed informeren

• Stap 2 

- Projecten in de school, laten zien wat je doen

• Stap 3

- Leerkrachten kwamen met vragen. Meedenken i.p.v. instrueren. 



Ervaring

Groep 8: kinderen met VMBO en Gymnasium niveau 

deden dezelfde lessen rekenen.

- Ik werk volgens de leerlijn rekenen, per onderwerp.

- Ik deel de groep in 3 niveaugroepen

- Iedere ronde duurt 20 minuten, allemaal hetzelfde 

onderwerp, maar iedere groep zit op een ander plekje op 

de leerlijn.

- Geen methode, whiteboardjes

- Zelf de verwerkingsstof verzamelen uit methodes



Ervaring gemeente

• De jeugdhulpverlener schuift aan bij de OT’s.

Ook niet als de jeugdhulpverlener nog niet alles weet  van HB

• Ouders komen bij de gemeente met de vraag om aanbod. Dat is 

meer dan de DNKRs, er wordt zeker ook gezocht naar 

specialistische hulp. Dit gaat in afstemming met de school of er 

wordt gezocht naar mogelijkheden daartoe.

• De jeugdhulpverleners hebben veel contact met de Amstelronde-

specialisten.



Tip richting netwerk 

• Scholing samen doen met partners (gemeente, KOV, 

brede school)

• Beleid schrijven samen met KOV is onderdeel van het 

programma van netwerk (doorgaande lijn)



Vraag der vragen

• Kunnen we beleidsstukken uitwisselen?

• Welke school willen delen?

• Paragraaf in je zorgplan?



Beleid

• Doel 2019-2020: Er is een beleidsplan begaafdheid 

binnen de school

– Beknopt en helder (eenduidig)

– Samen opgesteld met team (draagvlak)

– Passend binnen de leercultuur op de school

• Werkwijze: 

– 5 gebieden – meerjarenplan

– Komend jaar: actieplan (SMART)



Vervolg 

• Je krijgt het document ‘meerjarenplanning’ in word toegestuurd.

• Wij hebben twee voorbeelden van literatuur meegenomen, voor de 

leerkracht en voor jezelf. Die kunnen we nasturen.

• SLO heeft een grote hoeveelheid aan artikelen, waarbij ook gedacht 

wordt aan talenten in sport, cultuur, kunst onder de zoekterm 

‘talentontwikkeling

• ‘Talentstimuleren.nl geeft heel veel informatie over HB aanpak in het 

primair onderwijs

• Tijl Koenderink ‘Talentbeleid en klassenmanagement in de praktijk, 

Novilo, 2015

• Eleonoor van Gerven, ‘Goed onderwijs voor begaafde leerlingen’, 

Instondo, 2016



Veel succes!


