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Doel  
Het doel van dit protocol is om tijdig kenmerken van hoogbegaafdheid bij leerlingen te signaleren 
en daar op volgend een passend onderwijs- en begeleidingsprogramma aan te bieden. 
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.  
 
Het Noordik Lyceum vindt het belangrijk dat leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid de 
kans krijgen 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 hoogbegaafde leerlingen. Hiermee hopen we ook mogelijke problematiek bij 
leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid te voorkomen, zoals onderpresteren, 
demotivatie, ontwikkelen van probleemgedrag en schooluitval.  
 
Het protocol geeft de leerling niet het label ‘hoogbegaafd’, maar signaleert kenmerken van 
hoogbegaafdheid en brengt de ontwikkeling van de leerling in beeld. Vervolgens kan er een 
onderwijs- en begeleidingsaanbod afgestemd worden op deze kenmerken en ontwikkeling.  
 
Het Noordik Lyceum is een BegaafdheidsProfielSchool (BPS). Leerlingen met kenmerken van 
hoogbegaafdheid worden op Het Noordik Lyceum BPS-leerlingen genoemd.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. 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 
(hoog)begaafde leerlingen en dat de potenties van (hoog)begaafde personen niet per sé tot uiting 
komt in academische prestaties.  
 
Het Noordik hanteert de profielen van Betts en Neihart bij het identificeren van leerlingen met 
kenmerken van hoogbegaafdheiden voor het stimuleren van de ontwikkeling op cognitief, sociaal 
en emotioneel gebied.  

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figuur 2 profielen van Betts en Neihart 
 

Gebruikers 
Om het protocol te kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat de gebruikers van het protocol op de 
hoogte zijn van kenmerken van hoogbegaafdheid. Objectief kunnen signaleren is een belangrijke 
randvoorwaarde. 
• Mentorcoaches. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zij zijn de schakel 

tussen de thuissituatie en school.  
• Docenten. De vakdocent kan kenmerken van hoogbegaafdheid signaleren die specifiek zijn 

voor zijn/haar vakgebied.   
• Zorgexperts. De zorgexperts beschikken over een netwerk binnen en buiten school 

(schoolondersteuningsteam, SOT) waar veel kennis en ervaring op het gebied van 
hoogbegaafdheid te halen is. Zo hebben zij regelmatig contact met orthopedagogen van het 
Samenwerkingsverband2301VO.  

• BPS-coaches waarvan een tweetal onderdeel uitmaken van de beleidswerkgroep HB. De BPS-
coaches zelf beschikken over specifieke kennis op het gebied van hoogbegaafdheid.  

• Teamleider. De teamleider is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en zorg aan BPS-
leerlingen in zijn/haar team. De teamleider is sensitief en alert op kenmerken van 
hoogbegaafdheid in gesprekken met mentorcoaches, docenten. Tijdens 
begeleidingsvergaderingen ziet de teamleider er op toe dat BPS-leerlingen, en mogelijke 
signalen van hoogbegaafdheid dan wel onderpresteren, worden besproken.  

 



 

Bij alle leerlingen wordt er gesignaleerd op kenmerken van hoogbegaafdheid. Signalering is een 
cyclisch proces; het is geen momentopname maar blijft zich herhalen tijdens de schoolloopbaan. 
Het is belangrijk dat signalering continu en multidimensionaal gebeurt en dat er zowel objectieve 
data (onder andere toets- en testresultaten) als subjectieve data (onder andere door observatie en 
bijvoorbeeld door informatie van de ouders, de leerling zelf) gebruikt worden. De BPS-coaches 
geven mede vorm aan dit cyclische proces: 
• Scholing verzorgen over hoogbegaafdheid, compacten & verrijken, begeleiden van 

hoogbegaafde leerlingen. 
• Ondersteunen van mentorcoaches bij de signalering en begeleiding van hoogbegaafde 

leerlingen.  
• Kunnen eventueel aansluiten bij de driehoeksgesprekken tussen ouders, leerling en 

mentorcoach. 
• Leveren informatie aan om het protocol actueel en ‘levend’ te houden binnen school. 
 
Belangrijke participanten in dit protocol zijn: 
• Leerling. Een leerling kan vaak goed aangeven waar hij/zij tegenaan loopt. Een BPS-leerling 

moet de weg weten binnen school in relatie tot zijn of haar behoeften als leerling met 
kenmerken van hoogbegaafdheid. Dit zal vaak de mentor- of BPS-coach zijn. Een mentorcoach 
of docent moet dan wel over de juiste coach- en gespreksvaardigheden beschikken. Daarnaast 
kunnen vragenlijsten die door een leerling zelf worden ingevuld waardevol zijn.  

• Ouders hebben voor school een belangrijke signaalfunctie. Ouders kennen hun kind al 10 tot 
12 jaren voordat het op het voortgezet onderwijs komt. Het eerste driehoeksgesprek (het 
startgesprek) is een eerste contact- en uitwisselingsmoment tussen ouders, kind en de 
mentorcoach. 

• De aanleverende basisschool/leerkracht groep 8 is een belangrijke informatiebron, maar is 
geen gebruiker van dit protocol. 

 

Signalering 
Hieronder wordt de wijze van signalering beschreven die wordt gehanteerd op Het Noordik 
Lyceum.  
1. Signalering bij instroom brugklas 
2. Signalering bij instroom nieuwe leerling in hoger jaarlaag 
3. Signalering tijdens de schoolloopbaan 
4. Signalering onderpresteren/vastlopen 

1. Signalering bij instroom brugklas 
Vroegtijdige signalering is belangrijk. De leerkracht groep 8 , de intern begeleider, 
hoogbegaafdheidsspecialisten PO en VO, de ontvangende mentorcoach en teamleider hebben een 
belangrijke rol bij de overdracht van een hoogbegaafde leerling van het basisonderwijs naar het 
voorgezet onderwijs.  
Hieronder lichten wij onze signaleringswerkwijze toe bij de instroom van nieuwe brugklassers.  
 
Overdracht basisschool – Het Noordik Lyceum 
Van alle brugklasleerlingen ontvangen we een aanmeldingsformulier dat is ingevuld door de 



 

aanleverende basisschool. Dit formulier bestaat uit drie delen.  
• Op het aanmeldingsformulier deel 2 kan de basisschool aangeven of een kind hoogbegaafd is 

of dat er sprake is van een vermoeden van hoogbegaafdheid. Ook kan er aangegeven worden 
of er een onderzoeksverslag aanwezig is.   

• Op het aanmeldingsformulier deel 3, het onderwijskundig rapport, kunnen leerkrachten groep 
8 aangeven welke leervorderingen de leerling heeft laten zien. Denk aan compacten en 
verrijken, versnellen, plusgroep, etc.   

Alle aanmeldformulieren worden voor de zomervakantie gescreend door een specialist 
hoogbegaafdheid.  Als de basisschool op aanmeldingsformulier deel 2 heeft ingevuld dat er sprake 
is van (vermoeden) van hoogbegaafdheid of aangeeft dat een leerling heeft deelgenomen aan de 
Doorstroomklas worden de volgende acties ondernomen: 
• De specialist hoogbegaafdheid maakt een overzicht van bovengenoemde leerlingen en deelt 

dit overzicht met de teamleider en de nieuwe mentorcoach. De mentorcoach draagt zorg voor 
notatie in het LVS van deze leerling. 

• Een leerlingprofiel(in ontwikkeling) wordt ingevuld door ouders en zo mogelijk door de 
aanleverende basisschool. (streven voorjaar 2022). Dit leerlingprofiel vormt de leidraad tijdens 
de warme overdracht van de leerling en/of het driehoeksgesprek aan het begin van het 
schooljaar.  Het leerlingprofiel wordt toegevoegd aan het LVS van de leerling. 

 

Warme overdracht van het PO naar het VO 
Iedere nieuwe brugklasleerling wordt in principe door de teamleider of mentorcoach besproken 
met de leerkracht van groep 8. Bij een hoogbegaafde leerling is het wenselijk dat een specialist 
hoogbegaafdheid betrokken is bij de warme overdracht. Bij kenmerken van hoogbegaafdheid kan 
er gevraagd worden naar de onderwijsbehoeften, zo mogelijk is het leerlingprofiel hiervoor 
leidend.  
 
Groepsscreening 
Ter aanvulling op de overdracht vanuit de basisschool en om zorg te dragen voor gelijke kansen 
bij de signalering, wordt bij de HV- en GY-brugklasleerlingen voor de herfstvakantie een 
groepsscreening afgenomen op het gebied van begaafdheidsfactoren (Intelligenz Struktur Test, 
IST) en bij alle MH-, HV- en GY brugklasleerlingen niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken 
(SchoolVragenLijst, SVL). Het door Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) afgenomen 
screeningsinstrument is er op gericht de school, ouders en de leerling zelf meer inzicht te geven in 
de capaciteiten en de (aan school gerelateerde) persoonskenmerken (motivatie, welbevinden en 
zelfbeeld). Leerlingen met een absoluut hoge totaal score of leerlingen die ten opzichte van de 
groep ruim hoger scoren (SD 2+) op de IST worden een passend onderwijsprogramma 
aangeboden. Het doel van deze screening is niet om hoogbegaafdheid vast te stellen, maar om 
sterke en minder sterke capaciteiten van een leerling in beeld te brengen. In combinatie met de 
SVL kan nagegaan worden of er risico is op onderpresteren.  
 
Na de IST en SVL uitslag wordt door de begeleiders van de Doorstroomklas in samenspraak met 
de betrokken mentorcoach en medewerkers van het CBO leerlingen geïdentificeerd als BPS-
leerling. Hiervoor worden alle van de leerling relevante gegevens gebruikt. De specialist 

https://www.aanmeldenvoalmelo.nl/Portals/0/Aanmelden_VO_Alemlo/PDF/Aanmeldingsformulier_deel2_2021-2022.pdf?ver=jDLSuYNO8SpYh5JtE5o8gQ%3d%3d
https://www.aanmeldenvoalmelo.nl/Portals/0/Aanmelden_VO_Alemlo/PDF/Aanmeldingsformulier_deel3_2021-2022.pdf?ver=brdWrIPEvLjLgjn4xc3ZNA%3d%3d
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=1C11036AE54095D1!61316&ithint=file%2cdocx&wdLOR=c904D06BD-727E-4325-95EF-37B7B7246F7F&authkey=!ALG7PiXCjKFAtwY


 

hoogbegaafdheid is verantwoordelijk voor het communicatie binnen de school en naar de ouders: 
ouderbrief BPS leerling. 
Samen met de mentor- en BPS-coach wordt bepaald wat een passend onderwijs- of 
begeleidingsaanbod is. Met de geïdentificeerde BPS-leerlingen wordt met ouders een BPS-
startgesprek gehouden. 
 

Driehoeksgesprek 
In september vindt het eerste driehoeksgesprek (startgesprek) plaats tussen ouders, leerling en 
mentorcoach. Ouders en leerling hebben een belangrijke rol in de signalering van hoogbegaafde 
leerlingen. In dit gesprek kunnen de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van een hoogbegaafde 
leerling in kaart worden gebracht en wordt besproken wat Het Noordik Lyceum als BPS-school 
daarin kan bijdragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het leerlingprofiel(in ontwikkeling) als dat 
aanwezig is. Mochten ouders van een leerling die nog niet is geïdentificeerd als leerling met 
kenmerken van hoogbegaafdheid bij de mentorcoach een signaal afgeven dat hun kind dergelijke 
kenmerken heeft, dan nemen wij dit signaal serieus. De mentorcoach zal in samenwerking met de 
specialist hoogbegaafdheid gegevens gaan verzamelen en interpreteren vanuit verschillende 
bronnen  en op basis hiervan verder in gesprek gaan met de leerling en ouders. 
 

2. Signalering bij zij-instroom nieuwe leerling 
Bij een leerling die later instroomt op Het Noordik Lyceum wordt gebruik gemaakt van een 
‘formulier instroom’. Dit formulier is nu niet up-to-date. Op dit formulier staan onder andere 
vragen met betrekking tot hoogbegaafdheid. De betreffende teamleider attendeert de specialist 
hoogbegaafdheid van zijn team op deze leerling. Bij kenmerken van hoogbegaafdheid kan het 
leerlingprofiel worden ingevuld door de aanleverende school of door de ouders. De nieuwe 
mentorcoach heeft een driehoeksgesprek met ouders en leerling en wijst op de BPS mogelijkheden 
van Het Noordik Lyceum en brengt op verzoek de leerling in contact met de BPS-coach van het 
betreffende leerjaar.   
 

3. Signalering tijdens schoolloopbaan 
Bij de signalering tijdens de verdere schoolloopbaan kennen we, uiteraard naast hierboven 
beschreven rol van ouders en leerling, een belangrijke rol toe aan de docenten en mentorcoaches.  
 
Leerkrachtobservatie: stimulerend signaleren 
Door middel van compacten & verrijken en het aanbieden van complexe, creatieve lesstof kan er 
stimulerend gesignaleerd worden.  Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te 
krijgen op een leerling en zijn ontwikkelbehoeften. In een cyclisch proces van voortdurende 
verkenning kunnen talenten zichtbaar worden. Via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn 
competenties krijgt de leerling steeds beter zicht op de eigen mogelijkheden en behoeften. 
Talenten kunnen ontdekt worden door een gevarieerd aanbod waarin ook ruimte is om in te spelen 
op verschillen in leervoorkeuren. Door doelgericht aandacht te besteden aan de ontwikkeling van 
denkvaardigheden leren leerlingen wat het betekent om 'succesvol intelligent' te kunnen zijn.  
Kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus of kinderen met een niet-westerse achtergrond 
worden minder vaak herkend als hoogbegaafd. Voor deze kinderen is het van groot belang dat 
er gekeken wordt naar kenmerken van hoogbegaafdheid die niet tot uiting komen in een 

https://d.docs.live.net/1c11036ae54095d1/Onedrive%20-%20CSG%20Het%20Noordik/Noordik/BPS/2122/Ouderbrief%20BPS%20leerlingen%20brugklas.docx
https://1drv.ms/w/s!AtGVQOVqAxEcg98Esbs-JcKMoUC3Bg?e=CmGY0U


 

verbale test (als de IST en SVL) waarin een grote woordenschat en algemene ontwikkeling meehelpt 
in het behalen van een hogere score. Stimulerend signaleren is bij deze leerlingen nog van groter 
belang omdat er geen betrouwbare testresultaten ter beschikking staan. 
 
Toetsgegevens 
Toetsgegevens zijn niet altijd leidend, zeker niet bij onderpresterende leerlingen. Andere manieren 
van de voortgang van leerlingen te volgen kan ook door: 
• Vooraf toetsen, doortoetsen 
• Informatie van OBIT interpreteren 
• Taxonomie van Bloom inzetten (hogere orde denkvragen) 
• DIA-toetsen 
• Volg het denkproces van de leerling (niet altijd naar de resultaten kijken)  
Informatie verkregen door bovenstaande aspecten worden ingebracht in een driehoeksgesprek 
door de mentorcoach of tijdens door begeleidingsvergaderingen door alle betrokken docenten. 
 

SVL klas 4 (concept) 
De leerling zelf is ook een goede indicator. Na de SVL in de brugklas kunnen leerlingen in klas 4 
weer de SVL maken. Dit kan eventueel ook digitaal. Zo is van alle leerlingen, dus ook van de BPS-
leerlingen goed in beeld te krijgen hoe het gesteld is met de motivatie, het welbevinden en het 
zelfbeeld. 
De BPS-coach klas 4 vraagt deze resultaten van de BPS-leerlingen op bij de teamleider en bespreekt 
ze met de BPS-leerlingen en eventueel ouders in het driehoeksgesprek. 
 
Driehoeksgesprekken 
Later in de schoolloopbaan vindt signalering steeds vaker plaats aan de hand van de 
schoolprestaties en van gesignaleerde (zijns)kenmerken van hoogbegaafdheid van de leerling. Ook 
nu blijft de informatie van de leerling zelf, de ouders, en een goede observatie van de mentorcoach 
en docenten een belangrijke rol spelen. Tijdens de twee driehoeksgesprekken (start schooljaar en 
medio februari) is de mentorcoach alert op kenmerken van hoogbegaafdheid of onderpresteren. 
De BPS-coaches van De Doorstroomklas en van BPS-klas 2 en 3 observeren leerlingen binnen de 
peergroup-setting en wisselen relevante informatie uit met mentorcoaches, ouders, teamleiders. 
Mochten ouders van een leerling die nog niet is geïdentificeerd als BPS-leerling bij de mentorcoach 
een signaal afgeven dat hun kind kenmerken van hoogbegaafdheid heeft, dan nemen wij dit 
signaal serieus. De mentorcoach zal in samenwerking met de specialist hoogbegaafdheid gegevens 
gaan verzamelen en interpreteren vanuit verschillende bronnen  en op basis hiervan verder in 
gesprek gaan met de leerling en ouders. 
 

Begeleidingsvergadering 
Tijdens de begeleidingsvergaderingen die vier keer per jaar worden gehouden wordt elke BPS-
leerling besproken. Als tijdens deze vergaderingen signalen van kenmerken van hoogbegaafdheid 
maar ook onderpresteren en mogelijk vastlopen naar voren komen bij andere leerlingen kan de 
mentorcoach in samenspraak met de teamleider en de specialist hoogbegaafdheid voorstellen om 
betreffende leerling te identificeren als BPS-leerling. De mentorcoach communiceert dit dan 
schriftelijk met ouders. Bij onderpresteren of vastlopen wordt de zorgexpert ingeschakeld. 



 

Informatieoverdracht bij overgang  
Iedere mentorcoach draagt zorg voor een goede overdracht van (BPS) informatie over de 
ontwikkeling van de leerling naar de mentorcoach van het nieuwe leerjaar. In het eerste 
driehoeksgesprek kan de mentorcoach weer terugkomen op de informatie van de overdracht bij 
overgang waarbij de leerling zelf een belangrijke rol heeft in het informeren van de nieuwe 
mentorcoach over zijn/haar ontwikkeling en behoeften.  

 

4. Signalering onderpresteren/vastlopen 
Wat als er gesignaleerd wordt dat een leerling onderpresteert of zelfs vastloopt? Onderpresteren 
kan zichtbaar gemaakt en benoemd worden in mentorcoachgesprekken, driehoeksgesprekken of 
tijdens begeleidingsvergaderingen. Onderpresteren kan absoluut en relatief.  
• Gesprekken met de leerling zelf zijn het belangrijkste. Voor alle mentorcoaches geldt dat het 

in gesprek blijven met de leerling van groot belang is. Bij onderpresterende BPS-leerlingen is 
het goed ook de focus te houden op de kenmerken van zijn hoogbegaafdheid (leerhonger en 
zijnsluik). Wat zijn de sterke kanten en wat zijn de minder sterke kanten van een leerling? 
Waar gaat het mis? Bij welke vakken? Waar gaat het goed en hoe komt het dat het hier wel 
goed gaat? 

• Een onderpresterende of vastlopende leerling wordt aangemeld door de mentorcoach bij de 
zorgexpert van het team waarin de leerling les heeft. Dit kan uit zichzelf (bijvoorbeeld na een 
driehoeksgesprek of een contact met ouders of leerling), maar ook naar aanleiding van een 
begeleidingsvergadering. 

• In het SOT wordt vervolgens de leerling besproken. In het SOT is kennis en expertise 
aanwezig op het gebied van hoogbegaafdheid. Zo nodig wordt de expertise van een andere 
specialist hoogbegaafdheid ingebracht. 

• Voorafgaand aan het SOT kunnen mogelijk acties of handelingen door de zorgexpert worden 
voorgesteld: 

o Het invullen van het  Talent In Ontwikkeling-model waarin een sterkte-zwakte analyse 
mogelijk is. Dit kan inzicht geven in de te nemen vervolgstappen.  

o Leerlingprofiel aanvullen met de profielen van Betts & Neihart. 
o De collegiaal consulent (orthopedagoog) van het SWV2301VO denkt mee binnen het 

SOT. Een nader onderzoek (capaciteiten- en of persoonlijkheidsonderzoek)  kan 
geadviseerd worden door de orthopedagoog.  

• Bij complexe problematiek wordt onderzocht of er sprake is van een ‘dubbel bijzondere’ 
leerling. Hierbij zal altijd de expertise van het SWV2301VO of van externe partners 
ingeroepen worden. 

 

Evaluatie 
Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld door de beleidswerkgroep HB. 
Belangrijk is te evalueren of de leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid in beeld zijn en 
komen waarbij het van belang is ook te kijken naar de aanwezige kennis en vaardigheden bij 
docenten en mentorcoaches om kenmerken van hoogbegaafdheid te (h)erkennen. Ook de diverse 
instrumenten moeten geëvalueerd worden en wat met de informatie die verkregen wordt door 
inzet van deze instrumenten gedaan wordt.  
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