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Vraag 

Welke criteria zijn geschikt om te bepalen welke (hoogbegaafde) leerlingen in 

aanmerking komen voor versnellen en verrijken? 

 

Kort antwoord  

Om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor versnellen en verrijken van 

leerstof is het belangrijk om diverse informatiebronnen te gebruiken. Bied daarbij zoveel 

mogelijk leerlingen de kans om te mogen versnellen en verrijken, zodat er geen 

leerlingen over het hoofd worden gezien. Voorbeelden van informatiebronnen zijn een 

intelligentietest, rapportcijfers, en gesprekken en observaties die andere kenmerken van 

leerlingen zichtbaar maken, zoals motivatie, creativiteit en interesses. Bij een 

intelligentietest wordt vaak een IQ-score van 120-130 aangehouden als criterium. Bij 

gebruik van rapportcijfers selecteren scholen vaak de best presterende 10-20% 

leerlingen.  

 

Toelichting antwoord  

Wat is versnellen en verrijken? 

Voor leerlingen die (hoog)begaafd zijn, een ontwikkelingsvoorsprong hebben, of op een 

andere manier meer getalenteerd zijn dan hun leeftijdsgenoten, kan versnellen en 

verrijken baat hebben (Doolaard & Oudbier, 2010; Van Gerven & Drent, 2011): 

• Versnellen kent verschillende vormen, zoals het vervroegd instromen in groep 1, 

het overslaan van een groep, het doorlopen van meerdere groepen in een 

schooljaar, en het versnellen van een vak (De Boer, 2014; Kennisrotonde, 2016). 
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• Verrijken betekent dat leerlingen opdrachten maken die een meerwaarde bieden 

ten opzichte van de reguliere leerstof (Kennisrotonde, 2020a, 2021b).  

Wanneer een leerling verrijkingsonderwijs krijgt, maar toch meer behoefte heeft aan 

uitdaging, dan is versnellen het overwegen waard. Als er alléén versneld wordt, zal de 

leerling in het nieuwe leerjaar waarschijnlijk opnieuw een voorsprong oplopen, blijkt uit 

onderzoek van onder meer het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek naar het 

functioneren van versnelde en niet versnelde (hoog)begaafde leerlingen (Doornekamp 

e.a., 1999; Hoogeveen e.a., 2008). Versnellen moet volgens deze studies daarom altijd 

na én in combinatie met verrijken aangeboden worden. 

Verrijken is alleen mogelijk door eerst te compacten: het beperken van de reguliere 

leerstof tot de essentie, waardoor tijd vrijkomt voor verrijkingsmateriaal. Het SLO heeft 

richtlijnen ontwikkeld voor het compacten van taal- en rekenmethodes voor snel lerende 

leerlingen, op basis van een praktijkgericht project met begaafde leerlingen en een studie 

onder 20 basisscholen (Noteboom & Klep, 2004; Steenbergen-Penterman, e.a., 2009). 

Zij adviseren om 50-75% van de oefenstof te schrappen, 75-100% van de herhaling te 

schrappen, en verrijkingsstof te schrappen die geen meerwaarde biedt ten opzichte van 

de reguliere leerstof. Daarnaast zijn er andere vormen van begeleiding die effectief zijn 

voor de ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen, zoals het ondersteunen van de 

zelfregulatie (Kennisrotonde, 2021a). 

 

Leerlingen selecteren op basis van diverse informatiebronnen 

Leerlingen die (hoog)begaafd zijn, een ontwikkelingsvoorsprong hebben, of op een 

andere manier meer getalenteerd zijn dan hun leeftijdsgenoten, komen in aanmerking 

voor versnellen of verrijken. Gebruik diverse informatiebronnen naast elkaar om te 

bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor versnellen of verrijken. Door slechts 

één informatiebron (zoals toetsen) te gebruiken, is de kans namelijk groot dat leerlingen 

uit minderheidsgroepen en lagere sociaaleconomische milieus niet worden gesignaleerd, 

terwijl zij wel baat kunnen hebben bij versnellen en verrijken. Dit blijkt onder meer uit 

een meta-analyse waarin meer dan 190 miljoen leerlingen zijn vertegenwoordigd (Krisel, 

2012; Naglieri & Ford, 2003).  

Om leerlingen die in aanmerking komen voor versnellen en verrijken niet over het hoofd 

te zien, heeft Renzulli (2006) een stappenplan ontwikkeld voor het selecteren van 

leerlingen. Hij baseert zich op een grote hoeveelheid meerjarige onderzoeken naar 

kenmerken van (hoog)begaafdheid. Bij dit stappenplan wordt gebruik gemaakt van 

diverse informatiebronnen naast elkaar, namelijk: rapportcijfers en de perspectieven van 

betrokkenen bij de leerling (de leerkracht, de leerkrachten van vorige schooljaren, de 

ouders, de klasgenoten, en de leerling zelf). Aan de betrokkenen wordt gevraagd in 

hoeverre zij aanraden om de leerling te selecteren voor versnellen en verrijken. 

Ook in Nederland maken scholen veelal gebruik van verschillende informatiebronnen. Een 

onderzoek onder 457 Nederlandse basisscholen liet zien dat deze scholen vooral 

toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem, sociale aspecten (zoals zelfbeeld), motivatie, 

interesses, en de wens van de ouders om de leerling een onderwijsaanpassing te bieden, 

gebruiken als informatiebronnen om te besluiten of een leerling een onderwijsaanpassing 

als versnellen en verrijken aangeboden krijgt (Doolaard & Oudbier, 2010). 
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Leerlingen selecteren: welke criteria? 

Welke specifieke criteria kunnen leraren gebruiken om vast te stellen welke leerlingen in 

aanmerking komen voor versnellen of verrijken? Hieronder beschrijven we een overzicht 

van criteria per informatiebron: 

• Rapportcijfers 

Rapportcijfers (of andere producten van leerlingen) helpen om te bepalen bij welke 

specifieke vakgebieden leerlingen versnelling of verrijking nodig hebben. Vaak wordt (per 

vakgebied) een grens van de 10-20% best presterende leerlingen aangehouden als 

criterium, dat zijn ongeveer drie tot vijf leerlingen per klas (Doolaard & Harms, 2013; 

Ministerie van OCW, 2014; Worrell & Erwin, 2011). Hierbij moet altijd een vergelijking 

gemaakt worden van de beste 10-20% met de opbrengsten van de eigen school, en dus 

niet met het landelijk gemiddelde (Peters e.a., 2021; Renzulli, 2006). Want ook op een 

school waar álle opbrengsten onder het landelijk gemiddelde zijn, zijn er nog steeds 

leerlingen die verrijking of versnelling nodig hebben ten opzichte van leerstof van de 

meerderheid van de leerlingenpopulatie.  

Om ervoor te zorgen dat er geen leerlingen over het hoofd worden gezien, houdt Renzulli 

(2006) op basis van meerjarige onderzoeken de regel aan dat eerst de leerlingen met de 

15% beste rapportcijfers worden geselecteerd. Daarvan kan de hoogst scorende 50% 

direct deelnemen, zodat de andere helft op basis van andere informatiebronnen 

geselecteerd kan worden. 

Gemiddeld is voor 30-40% van alle leerlingen structureel verrijking nodig op een of 

meerdere vakgebieden (Verlinden et al., 2015). Een onderzoek onder 120 basisscholen 

die onderwijs bieden aan excellente leerlingen, laat zien dat de groep leerlingen die 

gebaat is bij verrijking voor een of meerdere vakken uit ongeveer 5-10% bestaat 

(Doolaard & Harms, 2013).  

• Intelligentietest 

De IQ-score kunnen leerkrachten – in combinatie met andere informatiebronnen – 

benutten om leerlingen te selecteren voor versnellen en verrijken. Uitgaand van de 

normale verdeling van IQ-scores, wordt meestal vanaf een IQ-score van 120 gesproken 

van begaafdheid (dit komt bij 7,6% van de leerlingen voor) en vanaf 130 van 

hoogbegaafdheid (dit komt bij 2,3% van de leerlingen voor) (Gagné, 2004). Een IQ-

score van 120 of meer is (daarmee ook) een aanwijzing dat de leerling in aanmerking 

komt voor versnellen en verrijken, deze IQ-score komt voor bij ongeveer 10 procent van 

alle leerlingen. 

•  Voorsprong in leerstof 

Er kan bij het selecteren van leerlingen voor versnellen ook gekeken worden naar een 

voorsprong in de beheersing van de leerstof (Gagné, 2010). Hierbij wordt meestal 

uitgegaan van een voorsprong in het leerlingvolgsysteem van ongeveer 1-1,5 leerjaar 

(Hollenberg e.a., 2014; Kennisrotonde, 2020b; Van Gerven, 2009) of minimaal 6 

maanden (POINT013, 2017).  

• Kenmerken van (hoog)begaafdheid meenemen 

Naast rapportcijfers, de IQ-score en voorsprong in leerstof is het ook belangrijk om 

specifiek te kijken naar kenmerken van (hoog)begaafdheid, omdat (hoog)begaafde 

leerlingen vaak baat hebben bij versnellen en verrijken. Leraren kunnen deze kenmerken 

in beeld brengen middels gesprekken, observaties en producten van leerlingen. Ook 
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kunnen leraren ouders bevragen over het gedrag van de leerling in de thuisomgeving, 

bijvoorbeeld of de leerling thuis zelfregulatie vertoont of thuis verdergaat met 

schoolopdrachten.  

Kenmerken van (hoog)begaafdheid zijn bijvoorbeeld een hoge mate van creativiteit, 

grote betrokkenheid bij opdrachten, en ongewone interesses (Renzulli, 2006). Bij het 

laatste gaat het bijvoorbeeld om een passie in architectuur of programmeren (Worrell & 

Erwin, 2011). In een meerjarige samenwerking met honderden leerlingen en leraren, 

heeft Kingore (2004) een aantal kenmerken vastgesteld van (hoog)begaafde leerlingen. 

Voorbeelden van deze kenmerken zijn: onverwachte vragen stellen, nieuwsgierig zijn, 

originele ideeën hebben, complexe humor hebben, vraagstukken vanuit verschillende 

perspectieven bekijken, concepten aan elkaar verbinden, voorstellen om opdrachten uit 

te breiden, abstracte ideeën begrijpen, plezier hebben in zelfsturend leren, zelfkritisch 

zijn, en voorkeur hebben voor omgang met (hoog)begaafde leeftijdsgenoten.  

 

Voorwaarden voor het selecteren van leerlingen 

Bij het hanteren van criteria is het belangrijk dat het doel is om zo veel mogelijk 

leerlingen de kans te geven deel te nemen, omdat de kans groot is dat talenten van 

leerlingen over het hoofd worden gezien tijdens de selectie (Peters e.a., 2021; Worrell & 

Erwin, 2011). 

Tot slot is het, als leerlingen op basis van verschillende criteria in aanmerking komen 

voor versnellen of verrijken, belangrijk dat de leerling zelf wil versnellen, dat de leerling 

weet wat versnellen inhoudt, dat de ouders positief staan tegenover versnellen, en dat 

de leerling in de nieuwe klas aanvaard wordt (Freeman, 2000; Hoogeveen, 2008).  
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Meer weten? 

Er zijn testen ontwikkeld die leerkrachten kunnen inzetten om te bepalen welke 

leerlingen in aanmerking komen voor versnellen of verrijken: 

• Het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid voor het herkennen en begeleiden 

van (hoog)begaafde leerlingen in groep 1 t/m 8 

• De Versnellingswenselijkheidslijst om te bepalen of leerlingen in groep 1 t/m 8 in 

aanmerking komen voor versnelling 

• De Versnellingswijzer om te bepalen of leerlingen in groep 1 t/m 8 in aanmerking 

komen voor versnelling 

• De Intakevragenlijst als onderdeel van de intakeprocedure van kleuters, om 

eventueel een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren 

Stichting de Groeiling schreef een handreiking met onder meer aandacht voor 

onderwijsarrangementen met verrijkingsstof voor hoogbegaafde leerlingen binnen of 

buiten de reguliere groep. 

Op de website Talent Stimuleren van het SLO is veel informatie te vinden over het 

signaleren van (hoog)begaafde leerlingen in het po en vo. 
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