
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

“The natural trajectory of giftedness in childhood is not a six-figure salary, perfect 
happiness, and a guaranteed place in Who’s Who. It is the deepening of the 
personality, the strengthening of one’s value system, the creation of greater and 
greater challenges for oneself…becoming a better person and helping make this a 
better world.” Linda Silverman 
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Inleiding 
Het Noordik Lyceum is een school met een rijke traditie op het gebied van onderwijs aan leerlingen 
met kenmerken van hoogbegaafdheid. In de regio Noord-Oost Twente (de gemeenten Almelo, 
Wierden, Twenterand, Tubbergen) is Het Noordik Lyceum de enige school met een duidelijk 
begaafdheidsprofiel. Na een aspirant-lidmaatschap en een visitatie in het voorjaar van 2020 is Het 
Noordik Lyceum geaccrediteerd als Begaafdheidsprofielschool. 
Leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid vormen een groep leerlingen binnen Het Noordik 
Lyceum waarvoor een onderwijs- en begeleidingsaanbod gecreëerd wordt dat past binnen de visie op 
het onderwijs. 
Een beleidswerkgroep, bestaande uit twee hoogbegaafdheidsexperts (ECHA) en twee teamleiders 
(VWO onder- en bovenbouw), heeft dit beleidsstuk ten aanzien van onderwijs aan en zorg voor 
leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid vormgegeven en adviseert de schoolleiding hierover. 
 

1. Missie en visie op hoogbegaafdheid 

1.1. Missie en visie van Het Noordik Lyceum 
De missie van Het Noordik Lyceum: Het Noordik Lyceum zet zich in voor haar leerlingen om hun 
talenten optimaal te ontplooien en hun kennis te vergroten door onderwijs van hoge kwaliteit in een 
uitdagende, inspirerende en veilige omgeving. Onze school helpt hen zich te ontwikkelen tot mondige 
leden van de samenleving die alleen en samen met anderen verantwoordelijkheid willen, kunnen en 
durven nemen voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame samenleving.  
De visie hoe deze missie waar te maken kenmerkt zich door vijf basiselementen: Oefen- en leerplaats 
voor het leven, leren en ontwikkelen, leren bijlmet resultaat, vanuit een professionele organisatie en 
dat alles midden in de samenleving. 
Een koers is uitgezet om deze visie te realiseren. Het Noordik Lyceum wil dat het onderwijs de 
leerlingen sterker uitdaagt en motiveert om het beste uit zichzelf te halen en hen beter voorbereidt 
op de veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Onze samenleving vraagt steeds meer om het 
maken van eigen keuzes, door leerlingen eigen doelen te laten stellen en hen ook verantwoordelijkheid 
te laten nemen voor het bereiken van deze doelen. Personaliseren wordt steeds belangrijker in ons 
onderwijs, niet alleen voor onze leerlingen maar ook voor onze medewerkers. Vanuit deze koers 
worden drie ambities geformuleerd: Personaliseren, Professionaliseren en Participeren 
 
Personaliseren:  
Ambitie: Onze leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun eigen kwaliteiten, doordat wij voldoende 
mogelijkheden bieden tot gepersonaliseerd leren. Hierbij kan gedacht worden aan een gevarieerde 
werkweek en een gepersonaliseerd onderwijs aanbod waarbij voor een deel de regie bij de leerling 
ligt. Een context creëren waarin de leerling zich kan toetsen aan leeftijdsgenoten (peers), sociale 
omgangsvormen leert en het geleerde in praktijk kan brengen.  
Voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid kan dit betekenen dat ze deelnemen aan 
peergroups, versnellen of bezig zijn met individuele trajecten en begeleid worden op hun specifieke 
eigenschappen. 
 
Professionaliseren:  
Ambitie: Medewerkers van Het Noordik Lyceum zijn verantwoordelijk voor hun (door)ontwikkeling en 
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zetten die bewust in ten dienste van de leerling en het onderwijs. Het resultaat hiervan is dat 
medewerkers competenties hebben ontwikkeld voor bovengenoemd gepersonaliseerd onderwijs, 
zoals verschillen tussen leerlingen kunnen identificeren, daarop inspelen met een passend aanbod en 
vervolgens vaststellen of de beoogde leerdoelen zijn bereikt. Met betrekking tot leerlingen met 
kenmerken van hoogbegaafdheid geldt dat er meer (h)erkenning komt van leerlingen met kenmerken 
van hoogbegaafdheid en collega’s in staat zijn het onderwijs en de begeleiding af te stemmen op deze 
doelgroep. 
 
Participeren:  
Ambitie: We versterken de samenwerking met externe partijen binnen en buiten het onderwijs waarbij 
we steeds werken vanuit gedeelde belangen. Dit leidt tot een doorgaande leerlijn vanuit het 
basisonderwijs en een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Ouders en school versterken elkaar 
in hun bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling. Samenwerking in de regio met andere V(S)O 
scholen en het SWV leidt tot een passend onderwijs en begeleidingsaanbod. Daarnaast wordt er ook 
samengewerkt met de Universiteit Twente, Saxion en kwalitatief hoogstaande bedrijven en 
instellingen.  
Voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid geldt bovenstaande zeker. De kwaliteitskring 
doorstroomprogramma HB po/vo is een voorbeeld van deze participatie waardoor kennis gedeeld 
wordt en er een betere overgang van po naar vo voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid 
wordt gerealiseerd. 
 
Het thema zingeving is voor Het Noordik Lyceum een wezenlijk onderdeel van haar onderwijs als 
protestants-christelijke school. In dat kader is het een bewuste keuze om voor hoogbegaafde 
leerlingen een aanbod te creëren dat tegemoet komt aan hun mens zijn en ontwikkeling. 
 
“The natural trajectory of giftedness in childhood is not a six-figure salary, perfect happiness, and a 
guaranteed place in Who’s Who. It is the deepening of the personality, the strengthening of one’s value 
system, the creation of greater and greater challenges for oneself…becoming a better person and 
helping make this a better world.” (Silverman; 2000) 

1.2. Talentontwikkeling  
Het ontwikkelen van talent staat centraal in de missie van Het Noordik Lyceum waarbij een rol is 
weggelegd voor het ontwikkelen van de omgeving (professionalisering, personalisering) en het 
ontwikkelen, ondersteunen van de individuele leerling (personaliseren). Het model dat Gagné (2004) 
heeft ontwikkeld volgt deze (talent)ontwikkeling van de leerling en brengt daarbij in kaart wat  de 
invloeden van het kind en de omgeving zijn op deze talentontwikkeling. 
Gagné ziet gaven of begaafdheden als natuurlijke mogelijkheden of aanleg. Talenten daarentegen zijn 
ontwikkelde mogelijkheden of vaardigheden. De gaven bevinden zich in domeinen van menselijke 
aanleg: intellectueel, creatief, sociaal-affectief, sensomotorisch. De talenten bevinden zich in 
domeinen van menselijke activiteit: academisch, technisch, artistiek, interpersoonlijk of atletisch. 
Gagné beschouwt de beide opsommingen van domeinen als uitputtend. Alle soorten aanleg, 
respectievelijk talent zijn volgens hem wel in een van de genoemde domeinen onder te brengen. Om 
de gaven ‘om te zetten’ in talent zijn katalysatoren nodig: intrapersoonlijke zoals: nieuwsgierigheid, 
doorzettingsvermogen, motivatie en zelfstandigheid en omgevingsgebonden katalysatoren zoals: 
mensen (stimulansen door en voorbeelden in gezin, school, vriendjes, rolmodellen), fysieke omgeving 



5 
 

(opgroeien in de bergen, bij water, in de stad bepaalt met welke activiteiten je wel en niet in aanraking 
komt). Daarnaast speelt toeval  een belangrijke rol.  Om van gaven naar talenten te kunnen komen is 
ondersteuning van de leerling nodig. Afhankelijk van de individuele situatie van leerlingen met 
kenmerken van hoogbegaafdheid in de school kan een onderwijs- of begeleidingsarrangement nodig 
zijn. Bij het ontwerpen van zodanige onderwijs- en begeleidingsarrangementen voor de leerlingen met 
kenmerken van hoogbegaafdheid kan gestuurd worden op de intrapersoonlijke eigenschappen van 
leerlingen en op de onderwijsomgeving waardoor zij optimaal kunnen profiteren van hun verblijf op 
school. 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Differentiated Model of Giftedness and Talent (Gagné, 2008) 
 

1.3. Doelgroep 
Modellen van hoogbegaafdheid hebben gemeenschappelijk dat ze intelligentie als een cruciale factor 
beschouwen. Echter gaat hoogbegaafdheid om meer dan alleen intelligentie. Renzulli (1978) toont in 
zijn ‘drie-ringenmodel’ dat hoogbegaafdheid tot uiting kan komen als drie persoonskenmerken 
aanwezig zijn: bovengemiddelde intellectuele capaciteit, taakgerichtheid & volharding (motivatie) en 
creatief denkvermogen. Dit model is doorontwikkeld door Mönks (1985) tot het Meerfactorenmodel, 
waarin de omgevingsfactoren gezin, school en vrienden/peers zijn toegevoegd. Mönks stelt dat ook de 
omgeving waarin een hoogbegaafd persoon opgroeit en wordt begeleid, van doorslaggevend belang 
is om een hoogbegaafd potentieel tot volle bloei te brengen. 
 
 
 

https://talentstimuleren.nl/uploads/Modellen_en_schema_s/infopunt_gagne2010.png
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Figuur 2. Meerfactorenmodel (Mönks, 1985) 
 
Zoals hierboven beschreven hebben leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid in aanleg 
bovengemiddelde intellectuele capaciteiten en een creatief denkvermogen. Ze zijn nieuwsgierig en 
gedreven van aard (motivatie en volharding). De complexe interactie van aanleg, omgevingsfactoren 
en intrapersoonlijke kenmerken maakt dat er verschillen bestaan tussen leerlingen met kenmerken 
van hoogbegaafdheid en dat de potenties van deze leerlingen niet per sé tot uiting komt in prestaties.  
 
Het Noordik Lyceum hanteert de profielen van Betts en Neihart bij het identificeren van leerlingen met 
kenmerken van hoogbegaafdheid en voor het stimuleren van de ontwikkeling op cognitief, sociaal en 
emotioneel gebied.  
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Figuur 3. Profielen van Betts & Neihart 

1.4. Onderwijsbehoeften van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid 
Leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid krijgen in het vigerende schoolsysteem in Nederland 
een te beperkt aanbod in relatie tot hun intellectuele potentie en hun intrapersoonlijke 
eigenschappen. Veelal is het klassikaal aangeboden programma van de school te eenvoudig en 
herhalend om uitdagend te zijn, ook het gymnasiale programma. Leerlingen kunnen hierdoor een 
mismatch ervaren. Hoewel leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid geen homogene groep 
vormen, kunnen een aantal leerkenmerken worden genoemd: sneller leren en met minder herhaling, 
meer diepte en complexiteit van conceptueel begrip, meer inzicht en overzicht over denkprocessen, 
langere concentratie op taken, grotere nieuwsgierigheid en een grotere voorkeur om complexere 
problemen op te lossen (VanTassel-Baska & Little, 2011). Leerlingen met kenmerken van 
hoogbegaafdheid leren dus niet alleen sneller, maar ook kwalitatief anders. 

1.5. Missie en Visie op hoogbegaafdheid 
Uit bovenstaande kan de missie en visie op hoogbegaafdheid van Het Noordik Lyceum geformuleerd 
worden: 
Leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid krijgen de kans om hun potentieel optimaal te 
ontwikkelen en hun talenten zelfbewust in te zetten.  
Om dit te bereiken zullen we ons onderwijs- en ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk afstemmen op 
de behoeften van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Het Noordik Lyceum biedt 
maatwerk (passend onderwijs- en begeleidingsaanbod) aan leerlingen met kenmerken van 
hoogbegaafdheid waarin uitdaging, plezier, autonomie en persoonlijke betekenis centraal staan en 
zoveel mogelijk is afgestemd op de individuele leerling. Hiermee hopen we ook mogelijke problematiek 
bij leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid te voorkomen, zoals onderpresteren, demotivatie, 
ontwikkelen van probleemgedrag en schooluitval.  
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2. Te bereiken doelen 

2.1. Gedragscode vereniging BPS 
Het Noordik Lyceum is in maart 2020 gevisiteerd en heeft voor 2 jaar de status van 
Begaafdheidsprofielschool verkregen. In het voorjaar van 2022 vindt een hervisitatie plaats. Tijdens 
deze hervisitatie staan de bevindingen van de visitatiecommissie (zie bijlage 1) en de ontwikkelagenda 
van Het Noordik Lyceum (zie bijlage 2) centraal.  Het Noordik Lyceum streeft de gedragscode van de 
vereniging BPS na: 
• De school heeft visie en beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid en zorgt voor draagvlak en 

borging van het beleid.  
• De school heeft haar leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid in beeld en biedt waar nodig 

maatwerk.  
• De school onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen.  
• De school zorgt voor flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.  
• De school beschikt over adequate expertise op het gebied van hoogbegaafdheid.  
• De school deelt kennis, expertise en/of onderwijsprogramma’s met haar (regionale) omgeving.  
• De school draagt bij aan de activiteiten van de vereniging BPS.  
 
2.1.1. De school heeft een gedragen visie en beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid 
Het Noordik Lyceum ambieert een duurzame BPS-school te zijn die haar beleid systematisch evalueert 
en verbetert in afstemming met de leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid, hun ouders en 
het personeel. Daartoe heeft Het Noordik Lyceum het volgende georganiseerd. 
Zes keer per jaar komt de beleidswerkgroep BPS bij elkaar om beleid te evalueren en nieuw beleid te 
initiëren. 
Zes keer per jaar staat BPS op de agenda van het Management Team (MT) waarbij de ontwikkelingen 
van Het Noordik Lyceum als BPS-school worden besproken. Uitkomsten van dit overleg vinden weer 
een vervolg in het overleg van de beleidswerkgroep BPS. 
Zes keer per jaar komen ook de BPS-coaches bij elkaar om de activiteiten die ondernomen worden 
door leerlingen te bespreken, voor te bereiden en te evalueren. 
In de schooljaren 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023 worden alle personeelsleden geschoold in 
basiskennis over hoogbegaafdheid. Deze scholing wordt vervolgd met een scholing over verrijkt 
lesgeven (oa compacten & verrijken) en het begeleiden van leerlingen met kenmerken van 
hoogbegaafdheid die onderpresteren (TOP/POP) 
Evaluatie vindt jaarlijks plaats door middel van enquêtes (onder andere door tevredenheidsonderzoek, 
en door middel van de ouderklankbordgroep BPS).  
Een leerling-klankbordgroep wordt ontwikkeld in het schooljaar 2021-2022. 
 
2.1.2.  De school heeft haar leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid in beeld en 
biedt waar nodig maatwerk. 
  
2.1.2.1. Identificatie leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid op Het Noordik Lyceum 
Op het aanmeldingsformulier van een groep 8 leerling kan de aanleverende basisschool aangeven of 
een leerling kenmerken van hoogbegaafdheid heeft of dat er het vermoedens van kenmerken zijn. 
Hierbij kan een (capaciteiten)onderzoek aan toegevoegd worden. 
Tijdens een (aanmeldings-, driehoeks-, warme overdrachts-) gesprek met leerling, leerkracht en ouders 
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kunnen kenmerken van hoogbegaafdheid aan de orde komen.  
Alle HV- en GY-brugklasleerlingen maken in de derde week van het schooljaar de IST- en SVL test, 
afgenomen door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek Nijmegen (CBO). Naar aanleiding van deze 
testscores wordt gekeken welk onderwijs-of ondersteuningsaanbod gewenst is. Hierbij is aandacht 
voor de verschillende profielen van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. 
Identificatie door mentorcoach of leerkracht. Zij kunnen, bijvoorbeeld tijdens een 
begeleidingsvergadering, aangeven of zij bij een leerling kenmerken zien die kunnen duiden op 
hoogbegaafdheid. Dit kunnen signalen zijn die voortkomen vanuit (relatief) onderpresteren. 
Het protocol identificatie leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid is hier volledig te lezen. 
 
2.1.2.2. Maatwerk 
Het Noordik Lyceum biedt maatwerk (passend onderwijs- en begeleidingsaanbod) aan leerlingen met 
kenmerken van hoogbegaafdheid waarin uitdaging, plezier, autonomie en persoonlijke betekenis 
centraal staan en zoveel mogelijk is afgestemd op de individuele leerling. Ook is het mogelijk om op 
school samen te leren met peers. 
 
Mogelijkheden Individueel:  
• Leerjaar- of vakversnelling, flexibel PTA. Hiervoor wordt het Versnelprotocol Het Noordik Lyceum 

gebruikt. 
• Compacten & Verrijken, studiewijzers met basis(compact), ondersteunings- en verrijkings- en 

verdiepingsopdrachten. 
• Individuele onderwijsprojecten 
• diverse talenprogramma’s  
• voorrang bij Pre-U activiteiten 
• olympiades (olympiadeschool) 
 
Individuele begeleidingstrajecten:  
• RT-HB 
• HB-mentoraat 
• Persoonlijk mentoraat 
• Pop-Top begeleiding 
• Mogelijkheden peergroups:  

o Doorstroomklas (groep 8 en brugklasleerlingen)  
o BPS klas 2/3 voor 2e en 3e klassers. 

• BPS mentoraat bovenbouw 
 
Overig: Op Het Noordik Lyceum is er een rijk onderwijsaanbod, niet specifiek voor leerlingen met 
kenmerken van hoogbegaafdheid, maar die zeker aansluiten (Gagné).  
• ArtEZ-conservatorium (vooropleiding) 
• LOOT (Topsporttalentschool) 
• Debatclub  
• N+ uren 
 
 

https://www.hetnoordik.nl/static/default/files/Protocol%20identificatie%20leerlingen%20met%20kenmerken%20van%20hoogbegaafdheid%20op%20Het%20Noordik%20Lyceum.pdf
https://www.hetnoordik.nl/static/default/files/documenten/Versnelprotocol%20Het%20Noordik%20Lyceum.pdf
https://1drv.ms/b/s!AtGVQOVqAxEcg9tjAweCAWF0p4gkGg?e=jSpZFA
https://www.hetnoordik.nl/lyceum/onderwijs-plus/wetenschap-en-technologie/
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2.1.3.  De school onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen  
Het Noordik Lyceum onderhoudt een dialoog met leerlingen en ouders op verschillende manieren.   
Bij deelname aan de Doorstroomklas vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de leerlingen en 
de ouders. Dit gesprek gaat over de persoonlijke leerdoelen die een leerling zich stelt bij deelname aan 
de Doorstroomklas. 
Aan het begin van elk schooljaar worden alle BPS-leerlingen (klas 2 – 6) benaderd voor een gesprek 
over hun BPS activiteiten. Dit zijn gesprekken die gaan over het welzijn van de leerling, gekoppeld aan 
persoonlijke leerdoelen voor het schooljaar. Hierbij wordt het diverse onderwijs- en 
ondersteuningsaanbod besproken.  
Het Noordik Lyceum kent al jaren een klankbordgroep voor ouders van leerlingen met kenmerken van 
hoogbegaafdheid die twee keer per jaar bij elkaar komt. 
Elk jaar organiseert Het Noordik Lyceum een BPS-lezing met een landelijk bekende spreker gerelateerd 
aan hoogbegaafdheid. Deze lezing is toegankelijk voor ouders, leerlingen en externe contacten. 
 
2.1.4.  De school zorgt voor flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte  
Een BPS-leerling kan in overleg met de BPS-coach, mentor of teamleider afspraken maken om zelf 
plaats en tijd te bepalen om te werken aan een project, verrijking of versnellen. Deze afspraken worden 
vastgelegd door de mentorcoach. 
Er zijn drie vaste lokalen voor BPS-activiteiten. Lokalen 0.28 en 0.29 zijn geschikt gemaakt voor 
peergroup-activiteiten. Lokaal 2.43 zal na de verbouwing (medio 2022) ingericht zijn als prikkelarme 
pauzeruimte en is geschikt  voor individuele- of groepsactiviteiten van BPS-leerlingen. Alleen BPS-
leerlingen hebben toegang tot deze ruimte. 
 
2.1.5.  De school beschikt over adequate expertise op het gebied van hoogbegaafdheid  
Het Noordik Lyceum heeft twee ECHA-specialisten binnen school. Daarnaast zijn in de schooljaren 
20/21 en 21/22 ongeveer 70 collega’s geschoold door deelname aan de ‘basiscursus 
hoogbegaafdheid’. 
In het voorjaar van 2021 en 2022 zijn de BPS-coaches en zorgexperts geschoold tot TOP/POP-coach, 
gericht op het begeleiden van onderpresterende leerlingen. Elk jaar wordt de basiscursus opnieuw 
gegeven aan collega’s die de cursus nog niet hebben gevolgd en voor nieuwe collega’s en LIO’s. In 
schooljaar 21/22 wordt de verdiepingscursus ‘verrijkt onderwijs’ (oa compacten & verrijken) 
aangeboden. Borging van expertise op het gebied van hoogbegaafdheid is verankerd binnen het 
beleidsplan BPS. 
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Figuur 4. BPS-structuur 
 
2.1.5.1.  BPS-coaches (ECHA SPECIALISTEN EN OVERIGE GESCHOOLDE BPS-COACHES) 
Om in de diverse behoeften van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid te voorzien is het 
van belang dat er een groep van specialisten is, waarbinnen diverse vormen van expertise aanwezig 
zijn. Er zijn BPS-coaches die coördinerend en organisatorisch en beleidsmatig werk verrichten. Andere 
coaches zullen zich bezighouden met onderwijs- en begeleidingsactiviteiten. Wat deze groep BPS-
coaches kenmerkt is de betrokkenheid bij leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid, handelend 
vanuit de visie van Het Noordik Lyceum op het onderwijs aan en de begeleiding van deze groep 
leerlingen.  
De BPS-coaches worden gefaciliteerd om: 
deel te nemen aan de periodieke bijeenkomsten van de vereniging BPS. 
op het gebied van het herkennen en begeleiden van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid 
de eigen kennis en vaardigheden te vergroten. 
 
De BPS-coaches: 
• taken verdelen op het terrein van werkzaamheden van de BPS-coaches: organiseren, coachen van 

leerlingen en collega’s; organiseren van het HB Cafe, BPS lezingen en klankbordbijeenkomsten van 
ouders 

• relaties onderhouden met de zorgexperts van de school 
• deelnemen aan activiteiten van de Vereniging BPS, waaronder het bezoeken van andere scholen 

binnen de vereniging. 
• in overleg met het MT nagaan wie van de collega’s in staat en bereid is mee te doen aan de 

ontwikkeling van onderwijsarrangementen 
• contact onderhouden met PO 
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2.1.5.2. Betrokken docenten (VWO-onder- en bovenbouwteam)  en medewerkers 
Deze groep docenten en medewerkers zal zich naast het zich eigen maken van basiskennis over 
hoogbegaafdheid (herkennen en erkennen) verdiepen in de onderwijsbehoeften van leerlingen met 
kenmerken van hoogbegaafdheid. Op het gebied van de didactiek wijken behoeften af. Kennis van 
onderpresteren, compacten en verrijken is een must om les te kunnen geven aan leerlingen met 
kenmerken van hoogbegaafdheid.  
 
2.1.5.3. Overige docenten en medewerkers 
Voor alle docenten en medewerkers geldt dat zij in staat moeten zijn diverse arrangementen voor 
leerlingen te kunnen integreren in de dagelijkse lespraktijk. Dat kan betekenen dat sommige leerlingen 
niet alle lessen volgen (en eventueel geen lessen volgen). Voor deze leerlingen dienen dan aparte 
afspraken gemaakt te worden, dan wel dient de beoordeling van hun werk af te wijken van hetgeen 
regulier in de klas gebeurt. Uiteraard is basiskennis van specifieke pedagogische en didactische 
behoeften van de leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid noodzakelijk. Deze kennis en 
vaardigheden worden verkregen door de diverse scholingen die worden aangeboden door het BPS-
expertise team. 
 
2.1.5.4. Werkgroep BPS-beleid 
Twee BPS coaches en twee leden van de schoolleiding vormen samen de werkgroep BPS beleid. Deze 
werkgroep is gericht op het ontwikkelen van beleid en visie omtrent BPS. De werkgroep komt circa 
elke vier weken bijeen met de volgende agendapunten: jaaragenda BPS, professionaliseringen BPS, 
status ontwikkelagenda BPS n.a.v. de visitatie, schrijven en evalueren van beleidsstukken.  
Er is bewust gekozen voor twee BPS-coaches en twee leden van de schoolleiding. De twee coaches 
zorgen voor een vertaling naar de werkgroep van de BPS-coaches en de leden van de schoolleiding 
naar een vertaling richting het algemene schoolbeleid. 
 
2.1.6. De school deelt kennis, expertise en/of onderwijsprogramma’s met haar (regionale) 
             omgeving.  
 
2.1.6.1. Kwaliteitskringen 
Het Noordik Lyceum heeft sinds 2015 samen met 4 basisschoolbesturen in de regio Almelo een actief 
programma (Doorstroomprogramma Begaafdheid po/vo) ontwikkeld. Naast het organiseren van De 
Doorstroomklas worden zogenaamde Kwaliteitskringen georganiseerd waar zowel docenten uit het 
primair als uit het voortgezet onderwijs aan deelnemen. Onderwerpen die aan bod komen op deze 
kwaliteitskringen zijn altijd gerelateerd aan hoogbegaafdheid. De Kwaliteitskringen zijn bedoeld om 
kennis en ervaringen te vergroten en te delen. 
Borging: Het Doorstroomprogramma Begaafdheid po/vo wordt aangestuurd door een stuurgroep met 
als leden de 5 bestuurders van de betreffende schoolbesturen. De projectleider van het 
doorstroomprogramma legt verantwoordelijkheid af aan deze stuurgroep. De stuurgroep komt drie 
keer per jaar bijeen. In gezamenlijkheid worden in de stuurgroep de organisatie, personele bezetting 
en de financiën besproken en vastgelegd. Daarnaast is er een projectgroep met daarin 
vertegenwoordigers van de 5 schoolbesturen. De projectgroepleden fungeren als contactpersoon naar 
hun eigen bestuur en zorgen binnen hun eigen bestuur voor de communicatie over het 
doorstroomprogramma. De inhoud van het Doorstroomprogramma wordt met de projectgroep 
besproken. De projectgroep komt drie keer per jaar bijeen. 

https://1drv.ms/b/s!AtGVQOVqAxEcg-w1Csj9_QPwaAoPqg?e=ZbYmYG
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2.1.6.2. BPS-lezing 
Het Noordik Lyceum organiseert jaarlijks haar BPS-lezing. Deze lezing wordt gegeven door een 
interessante gast die landelijke bekendheid of invloed heeft omtrent hoogbegaafdheid . Voor deze 
lezing worden collega’s, ouders belangstellen uit de regio uitgenodigd.   
 
2.1.6.3. SWV2301 
Het Noordik Lyceum participeert leidend binnen het subsidietraject SWV2301HB. Binnen dit traject 
levert Het Noordik Lyceum de projectleider en draagt hiermee actief bij aan het delen van kennis, 
expertise en  onderwijs/begeleidingsprogramma’s binnen de regio. 
 
2.1.7.  De school draagt bij aan de activiteiten van de vereniging BPS 
Het Noordik Lyceum neemt altijd deel aan de bijeenkomsten van de vereniging BPS. Een specialist 
hoogbegaafdheid en de teamleider met hoogbegaafdheid in de portefeuille draaien mee in het 
visiteren van collega BPS-scholen. Ook levert Het Noordik Lyceum haar bijdrage aan de vereniging door 
het delen van ‘good practices’ en door deelname aan het regionaal BPS-overleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://1drv.ms/b/s!AtGVQOVqAxEcg9BP3imgN4c4N8sgkQ?e=w3Diy8
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https://1drv.ms/b/s!AtGVQOVqAxEcg6tCXMbjqS6FxXpmFA?e=RYgMp2
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