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Inleiding 

Het Noordik Lyceum is een BegaafdheidsProfielSchool (BPS). Leerlingen met kenmerken van 
hoogbegaafdheid worden op Het Noordik Lyceum aangeduid als BPS-leerling. BPS-leerlingen 
hebben op het Noordik Lyceum de mogelijkheid om te versnellen. Hierbij kan onderscheid 
gemaakt worden in het versnellen van losse vakken die eventueel eerder met een examen 
worden afgesloten. Daarnaast kan er ook een geheel leerjaar versneld worden. Dit kan door een 
leerjaar over te slaan of leerjaren versneld te doorlopen.   

 

Procedure 
Een verzoek tot versnellen kan gedaan worden door de BPS-leerling (eventueel via zijn/haar 
ouders) bij de mentorcoach of BPS-coach. In samenspraak met de teamleider wordt het 
inventarisatieformulier versnellen (deel 1 van dit formulier) ingevuld, waarbij de leerling in beeld 
gebracht wordt met zijn/haar leerbehoeften. De ouders en de vakdocent worden gevraagd input 
te geven. De teamleider, mentorcoach en BPS-coach nemen op grond hiervan een besluit tot 
versnellen in samenspraak met de docentenvergadering. 

 

Versnelroute voor losse vakken 
Het initiatief om een vak te versnellen kan ook liggen bij de vakdocent of teamleider. Deze 
kunnen dit met de leerling bespreken, waarna de procedure zoals beschreven in gang gezet kan 
worden. 

De BPS-coach of mentorcoach zal het leerproces begeleiden. Hiervoor worden regelmatig 
coachings- of driehoeksgesprekken gevoerd waarvan verslag gedaan wordt in het 
begeleidingsformulier (deel 4). 

De vakdocent doet de vakbegeleiding. Hij/zij zorgt voor het programma (met een individueel PTA 
als het om een bovenbouwleerling gaat). Hiervoor vult hij het formulier voor vak-versnellen (deel 2) 
in.  Betreft het een onderbouwleerling, dan is er overleg met een bovenbouwdocent. Dit alles in 
afstemming met de teamleider. 

 

Versnelroute voor een leerjaar 
Dezelfde procedure wordt gevolgd zoals hierboven is weergeven voor één vak. Naast het 
inventarisatieformulier versnellen (deel 1) is er ook een advies van de docentenvergadering nodig 
en moet er, door de vakdocenten, per vak een programma en eventueel een individueel PTA 
opgesteld worden. Hiervoor wordt het formulier voor leerjaar-versnellen gebruikt (deel 3).  
Ook de begeleiding kan op dezelfde wijze worden vorm gegeven als bij vak-versnellen.  
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Deel 1:  Inventarisatie versnellen. 

Naam leerling: …………………………………………………… 

Klas: ………….. 

Mentorcoach: ……………………………    

BPS-coach: …………………………… 

Verzoek tot versnellen: …………………………… (datum). 

 

1  Beeld leerling. (In te vullen door mentorcoach/BPS-coach) 

Kenmerken met betrekking tot hoogbegaafdheid (zie bijlage 1): 

  
 
 
 
 
 

Executieve vaardigheden (zie bijlage 2 (SLO)) 

 
 
 
 
 

Sociaal en emotionele ontwikkeling: 

 
 
 
 
 

Fysieke ontwikkeling 

 
 
 
 

 



 

Deel 1:  Inventarisatie versnellen. 

2  Onderwijsbehoeften leerling. (In te vullen door mentorcoach/BPS-
coach) 
 
Er is een gesprek met leerling geweest over leerbehoeften en versnellen: JA / NEE 

Verslag 
 
 
 
 

 

3  Inbreng ouders / verzorgers. 
Gesprek met ouders geweest naar aanleiding wens te versnellen:  JA / NEE.  
 

Verslag 
 
 
 

 
 

4  Informatie vakdocent(en). 
De vakdocent(en) is/zijn gevraagd input te geven met betrekking tot de wens tot versnellen: 
 JA / NEE.  
 

Verslag: 
 
 
 
 

 

5  Beslissing naar aanleiding van verzoek tot versnellen 
□ Eén of meerdere vakken versnellen. Ga verder met deel 2. 
□ Leerjaar versnellen. Ga verder met deel 3. 
□ Niet versnellen/ mogelijke andere routes. 
 

Toelichting bij niet versnellen/ mogelijk andere route: 
 
 
 
 
 
 
 

Na invullen van dit formulier uploaden in Magister  



 

Deel 2:  Vak-versnellen. 

Naam leerling: …………………………………………………… 

Klas: ………….. 

Mentorcoach: ……………………………    

BPS-coach: …………………………… 

Verzoek tot versnellen: …………………………… (datum). 

1  Keuze van vak(ken): 
• ………     Docent: 

(Bij meerdere vakken per vak een formulier aanmaken) 

2  Begeleider: 
 
3  Versneld programma: leerstof en toetsing 

Blok 1 
 
 
 
 
 
 
Blok 2 
 
 
 
 
 
 
Blok 3 
 
 
 
 
 
 
Blok 4 
 
 
 
 
 
 



 

Individueel PTA bij vak versnellen. (Bij meerdere vakken per vak een formulier aanmaken) 
 

Domeinen: 
A. Vaardigheden 
B. ……. 
 

 
 
 
 
 

Periode Domeinen Module SLU Omschrijving Duur S/M Rappor
t 

SE ttoets Herkansing 

4.1           
4.2           
4.3           
4.4           
4.4           

           
5.1           
5.2           
5.3           
5.4           

           
6.1           
6.2           
6.3           

 
Na invullen, dit formulier laten ondertekenen door leerling en teamleider. De vakdocent uploadt een scan in Magister.          

Vak:  

Individueel PTA VWO: 

Cohort jaar: 

 

….. 

…………….. 

20…… 



 

Deel 3:   Leerjaarversnellen. 

Naam leerling: …………………………………………………… 

Klas: ………….. 

Mentorcoach: ……………………………    

BPS-coach: …………………………… 

Verzoek tot versnellen: …………………………… (datum). 

1  Keuze leerling: 
□ Leerjaar overslaan. 

□ Twee leerjaren in één. Leerjaar dat effectief overgeslagen wordt: …………………… 
 
2  Advies docentenvergadering. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3  Begeleider:……………………………………… 

4  Versneld programma: leerstof en toetsing 

Vak:………………  Docent:………………..  
 

Blok 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blok 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Blok 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blok 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indien een leerjaar in de bovenbouw versneld wordt dient er per vak een individueel PTA 
opgesteld te worden.



 

Individueel PTA bij leerjaar versnellen. (Per vak een formulier aanmaken) 
 

 

Domeinen: 
A. Vaardigheden 
B. ……. 
 

 
 

 
 
 
Na invullen, dit formulier laten ondertekenen door leerling en teamleider. De vakdocent uploadt een scan in Magister.          d

Periode Domeinen Module SLU Omschrijving Duur S/M Rappor
t 

SE ttoets Herkansing 

4.1           
4.2           
4.3           
4.4           
4.4           

           
5.1           
5.2           
5.3           
5.4           

           
6.1           
6.2           
6.3           

Vak:  

Individueel PTA VWO: 

Cohort jaar: 

 

….. 

…………….. 

20…… 



 

Deel 4:  Begeleiding. 

Naam leerling: …………………………………………………… 

Klas: ………….. 

Mentorcoach: ……………………………    

BPS-coach: …………………………… 

Verzoek tot versnellen: …………………………… (datum). 

Verslagen coachings- en/of driehoeksgesprekken  

Datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Bijlage 1: Kenmerken met betrekking tot hoogbegaafdheid 

 

  
Profielen 
 

Gedragskenmerken Herkenning Behoefte aan 

Profiel I 
De aangepast 
succesvolle leerling 
Lijkt ideale leerling 
Reden gedrag: wil 
aardig gevonden 
worden 
(vaak meisjes) 
 

• schoolprestaties 
• prestatietests 
• intelligentietests 
• nominatie door 
  leerkracht 
 

• perfectionistisch 
• goede prestaties 
• zoek bevestiging 
  van de leerkracht 
• vermijdt risico 
• accepterend en 
  conformerend 
• afhankelijk 
 

• versneld en 
  verrijkt curriculum 
• ontwikkelen van 
  persoonlijke 
  interesses 
• vooraf testen, 
  uitsluitend leerstof 
  die nog niet 
  beheerst wordt: 
  leerstof inkorting 
• contact met                 
  ontwikkelingsgelijken 
• ontwikkeling van 
  vaardigheden voor 
 zelfstandig leren 
• mentorcoach 
• begeleiding van 
  school- en 
  beroepsloopbaan 

Profiel II 
De uitdagend 
creatieve leerling 
Reden gedrag: wil 
erkenning, zal mond 
dus niet houden of 
reageert frustratie af 
met lastig gedrag 
(vaak jongens) 

• corrigeert de 
  leerkracht 
• stelt regels ter   
  discussie 
• is eerlijk en direct 
• grote stemmings- 
   wisselingen 
• vertoont inconsistente 
   werkwijzen 
• slechte zelfcontrole 
• creatief 
• voorkeur voor 
  activiteit en discussie 
• komt op voor eigen 
  opvattingen 
• competitief 

• nominatie door 
  medeleerlingen 
• nominatie door 
  ouders 
• interviews 
• geleverde 
  prestaties 
• nominatie door 
  volwassene buiten 
  het gezin 
• creativiteitstests 

• versneld en 
  verrijkt curriculum 
• tolerant klimaat 
• zoveel mogelijk bij 
  passende leerkracht 
  plaatsen 
• cognitieve en sociale 
  vaardigheden 
  trainen 
• directe en heldere 
  communicatie met 
  de leerling 
• gevoelens toestaan 
• mentorcoach 
• zelfwaardering 
  opbouwen 
• gedrag besturen 
  met contracten 
• verdieping 

Profiel III 
de onderduikende 
leerling 
Reden gedrag; wil 
niet opvallen, ontkent 
talent. 

• ontkent 
  begaafdheid 
• doet niet mee in 
   programma’s voor 
   meer begaafde 
   leerlingen 
• vermijdt uitdaging 
• zoekt sociale 
   acceptatie 
• wisselt in 
   vriendschappen 

• nominatie door   
   Begaafde 
   medeleerlingen 
• nominatie door 
ouders 
• prestatietests 
• intelligentietests 
• prestaties 

• begaafdheid 
  herkennen en adequaat 
  opvangen 
• niet participeren 
  in speciale activiteiten 
  toestaan 
• sexe-rol modellen 
  geven (vooral 
  meisjes) 
• doorgaan met 
  informeren over 
  opleidings- en 
  beroepsmogelijkheden 



 

Bijlage 1: vervolg. 

 

 

Profielen van hoogbegaafde leerlingen Overgenomen uit Betts, G.T. & Neihart, M. (1988). Profiles of the 
Gifted and Talented. Gifted Child Quarterly, 32(2), 248-253. © vertaling: CBO-KUN.  
Toelichting: Jan van Nuland – SPOM in School aan zet (2014). Versnellen zonder drempels. School aan zet, 
Den Haag 

  

Profielen 
 

Gedragskenmerken Herkenning Behoefte aan 

Profiel IV 
Risico leerling 
Reden gedrag: 
ontvlucht op deze 
manier de frustratie 

• neemt onregelmatig 
  deel aan onderwijs 
• maakt taken niet af 
• zoekt buitenschoolse 
  uitdaging 
• verwaarloost zichzelf 
• isoleert zichzelf 
• creatief 
• bekritiseert zichzelf en 
  anderen 
• werkt inconsistent 
• verstoort, reageert af 
• presteert gemiddeld of 
  minder 
• defensief 

• analyse van verzameld 
  werk 
• informatie van 
  leerkrachten uit het  
  verleden 
• discrepantie tussen 
  Intelligentiescore en 
  geleverde prestaties 
• inconsistenties is 
  prestaties 
• creativiteitstests 
• nominatie door 
  begaafde mede- 
  leerlingen 
• geleverde prestaties in 
  niet-schoolse settings 

• diagnostisch 
  onderzoek 
• groepstherapie 
• niet-traditionele 
  studievaardigheden 
• verdieping 
• mentorcoach 
• niet-traditionele 
  leerervaringen buiten  
  de klas 

Profiel V 
Dubbel bijzonder 
Reden gedrag: 
frustratie afreageren 

• werkt inconsistent 
• presteert gemiddeld 
  of minder 
• verstoort, reageert af 

• sterk uiteenlopende 
  resultaten op  
  onderdelen van een 
  intelligentietest 
• herkenning door 
  relevante anderen 
• herkenning door 
  leerkracht met 
  ervaring met 
  onderpresteerders 
• interview 
• wijze van presteren 

• plaatsing in programma 
  voor begaafden 
• voorzien van benodigde 
  bronnen 
• niet-traditionele leer- 
  ervaringen 
• begin met onderzoek en 
  ontdekkingen 
• tijd met ontwikkelings- 
  gelijken doorbrengen  
  (niet persé leeftijd- 
  genoten) 
• individuele begeleiding 

Profiel VI 
De zelfsturende 
autonome leerling 
Is de ideale leerling! 
Reden gedrag: heeft 
balans gevonden 
tussen eigen behoeften en 
eisen omgeving 

• goede sociale 
  vaardigheden 
• werkt zelfstandig 
• ontwikkelt eigen doelen 
• doet mee  
• werkt zonder bevestiging 
• werkt enthousiast voor 
  passies 
• creatief 
• komt op voor eigen  
  opvattingen 
• neemt risico 

• bereikte school- 
  resultaten 
• producten 
• prestatietests 
• interviews 
• nominatie door  
  leerkracht, klasgenoot, 
  ouders, zichzelf 
• intelligentietests 
• creativiteitstests 

• ontwikkelen van een 
  lange-termijn plan voor  
 studie 
• versneld en verrijkt 
  curriculum 
• belemmeringen in tijd en  
 plaats wegnemen 
• vooraf testen, uitsluitend 
 leerstof die nog niet 
 beheerst wordt: leerstof 
 inkorting 
• mentorcoach 
• begeleiding van school- 
  en beroepsloopbaan. 
• vervroegde toelating tot 
 vervolgopleiding 



 

Bijlage 2: Executieve vaardigheden (SLO) 
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