




H
et initiatief voor de 
ontwikkeling van dit 
programma komt voort 
uit de vraag van ouders 

uit de omgeving van de school. Zij 
benaderden het Rietveld Lyceum en 
Stichting IJsselgraaf met de vraag 
of er in Doetinchem een Leonardo 
school kon komen. Een afvaardiging 
heeft daar onderzoek naar gedaan 
en een Leonardo school bezocht. De 
conclusie was dat binnen een derge-
lijke school maar een klein groepje 
kinderen kan worden bediend, na-
melijk de hoogbegaafden. Toen ook 
binnen de katholieke stichting de 
vraag naar Leonardo onderwijs ont-
stond, is door een speciaal bureau 
onderzoek gedaan naar de behoefte 
en mogelijkheid voor een dergelijke 

Begin maart 2009 is binnen vijf openbare ba-
sisscholen van Stichting IJsselgraaf in Doetin-
chem het Talentprogramma van start gegaan. 
Dit programma is, samen met het Rietveld 
Lyceum, speciaal ontwikkeld voor leerlingen 
van 4-18 jaar die meer- en hoogbegaafd zijn. 
Deze zogeheten verrijkingsgroep komt een 
dagdeel per week bij elkaar en volgt daar-
naast individuele projecten. Uitgangspunt is 
dat zij binnen de eigen school en de eigen 
groep meedraaien, met voldoende uitdaging 
en plezier in de leerstof. Het Talentprogram-
ma is méér dan een verrijking.

Een verrijking voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen

Talentprogramma van start 

Tekst en Beeld Lineke Eerdmans
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school in Doetinchem. Ook daarin 
concludeerde men dat een Leonardo 
school in Doetinchem niet wenselijk 
was. Stichting IJsselgraaf besloot 
daarop samen met het Rietveld 
Lyceum een eigen programma te 
ontwikkelen,  waarin zowel meer- 
als hoogbegaafde kinderen in hun 
eigen omgeving de aandacht krijgen 
waar ze om vragen. 
Uitgangspunt voor het programma 
is de vraag en de wens van de 
leerlingen. Er wordt geen kant-en-
klare methode uit de kast gehaald. 
Binnen IJsselgraaf is ongeveer tien 
procent van de leerlingen meer-
begaafd, waarvan maximaal twee 
procent hoogbegaafd. Binnen de 
eigen klas volgen zij een aanvul-
lend programma. Het aantal les-

Er is in toenemende mate aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De Leonardo school 
is een van de initiatieven om kinderen met een hoog leerniveau geschikt onderwijs te bieden. 

Deze kinderen worden in aparte klassen geplaatst en krijgen een eigen lesaanbod. De Vereniging 
Openbaar Onderwijs is daar geen voorstander van. Een verrijkingsaanbod voor meer- en hoog-
begaafde kinderen is nodig, maar kinderen in aparte klassen plaatsen staat andere belangrijke 

sociaal-emotionele ontwikkelingen in de weg. Om goed voorbereid te worden op de maatschap-
pij moeten kinderen in contact kunnen komen met diversiteit: in cultuur, afkomst én leerniveau.

Aandacht voor hoogbegaafdheid

uren blijft gelijk, waardoor ze niet 
‘anders’ zijn dan de andere leer-
lingen. De verrijkingsgroep komt 
daarnaast een dagdeel per week 
bij elkaar. Zij kunnen dan met 
gelijkgezinden groepsdoorbrekend 
bij elkaar zitten. Daarna gaan zij 
allen weer terug naar de eigen 
groep. Dit is een groot voordeel ten 
opzichte van de Leonardo school.

Kunst en filosofie
Leerlingen bij wie een vorm van 
meer- en hoogbegaafdheid is 
vastgesteld, hebben andere leer-
behoeften en leerstrategieën. Om 
de doorgaande leerlijn te waarbor-
gen, is altijd goede samenwerking 
geweest met het Rietveld Lyceum. 
Samen met hen is het nieuwe 
Talentprogramma ontwikkeld. Bin-
nen het Rietveld Lyceum volgen 
leerlingen ook al speciale lessen 
en tussen de scholen vindt een 
uitwisseling plaats. Dit leerjaar 
nog gaan de leerlingen van de 
basisschool drie keer naar het 
Rietveld Lyceum om lessen in het 
voortgezet onderwijs te volgen, die 
daar speciaal voor hen zijn ontwik-
keld. De eerste drie onderwerpen 

De leerlingen krijgen extra lessen 
in onder andere kunst en filosofie
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die aan bod komen zijn: Kunst en 
Filosofie, Rondje wetenschappen 
en Bijzondere talen. De wens is om 
de uitwisseling volgend jaar uit te 
breiden naar 9 dagdelen.

Het Talentprogramma staat nog 
aan het begin; er is net gestart 
met de eerste fase van het project. 
Maar het enthousiasme onder alle 
betrokkenen is groot. Ouders onder-
steunen het initiatief en ook onder 
leraren leeft grote betrokkenheid. 
De grootste winst ligt bij de leer-
lingen; zij voelen zich binnen het 
nieuwe programma als een vis in 
het water. Kinderen werken zelf 
mee aan het ontwikkelen van het 
programma en geven aan waar 
hun interesses liggen. Zoals een 
van de leerlingen opgelucht zei: 
‘Nu mag ik eíndelijk het dagboek 
van Anne Frank lezen!’ Voor haar 
is een verrijkingstraject ontwik-
keld over alles wat met de Tweede 
Wereldoorlog te maken heeft. Ook 
zijn er leerlingen bezig met infor-
matieve teksten in andere talen, 
zoals Spaans en Latijns. Leerlin-
gen maken over verschillenden 
onderwerpen werkstukken, die ze 
vervolgens in hun eigen klas mo-
gen presenteren. Daarnaast zijn 
er contacten met het bedrijfsleven 
over praktijkgerichte projecten. 
Van een standaardprogramma is 
geen sprake. Nieuwe leerlingen 
zullen immers weer andere be-
hoeften en interesses hebben. 
De initiatiefnemers vinden het Ta-
lentprogramma in meer opzichten 
uniek. Het is een nieuw, zelf ont-
wikkeld programma en het zoekt 
samenwerking met het voortgezet 
onderwijs. Bovendien springt men 
in op de invoering van het Passend 
Onderwijs in 2011, waarin scholen 
leerlingen onderwijs op maat 
moeten kunnen bieden.

Studiedag voor leerkrachten
Het Talentprogramma wordt 
begeleid door een projectleider 
van de Schoolbegeleidingsdienst 
IJsselgroep, die als specialisatie 
hoogbegaafdheid heeft. Binnen de 
Stichting IJsselgraaf zijn er daar-
naast vijf expertgroepen, een per 
school. Leerkrachten draaien mee 
in deze groep om zo kennis op te 
doen en die te verspreiden binnen 
hun eigen team. Zij hebben begin 
april, op een studiedag voor alle 
leerkrachten van de stichting, de 
workshops over hoogbegaafdheid 
begeleid met hun praktijkervarin-
gen. Hun werkdruk is uiteindelijk 
niet groter dan die van leraren 
op een reguliere school. Ook op 
dergelijke scholen zitten vaak 
begaafde leerlingen, die worden al-
leen nog niet als dusdanig herkend. 
Leerlingen worden dan betiteld als 
vervelend, wat zich uit in gedrags-
problemen. Juist wanneer dit wordt 
herkend, kan een leerling goed wor-
den bediend. Leerlingen die het Ta-
lentprogramma volgen, zitten beter 

in hun vel. De verwachting is ook 
dat in de toekomst leerlingen geen 
klas meer hoeven over te slaan. 
Sociaal-emotionele problemen wor-
den hierdoor ook verminderd.

De wens is dat dit Talentprogram-
ma de werking van een olievlek 
krijgt en dat ook andere scholen 
en besturen er bekend mee wor-
den en er zodoende meer samen-
werkingsverbanden ontstaan. In 
Doetinchem is al zichtbaar dat 
ook binnen het katholieke en het 
protestants-christelijk onderwijs 
bepaalde programma’s in ontwik-
keling zijn. Het is jammer dat er 
op die manier verschillende ‘wie-
len’ worden ontwikkeld. Scholen 
zouden hun kennis moeten bun-
delen. Vraag gestuurd onderwijs 
moet het uitgangspunt worden.

Geen kopieën van het leerling-dossier? 0800 5010 of mobiel 0900 5010123 (45ct/pg)

Met dank aan:
Rineke van der Leij, algemeen  

directeur Stichting IJsselgraaf(rechts)
Herman Nieuwenhuis, directeur obs 

Mozaïek in Doetinchem



Het schoolkamp zorgt nu al voor nachtmerries? Bel 5010, op schooldagen tussen 10 en 3
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Verantwoord
overblijven

 In deze cursus leren de tso-mede-
werkers omgaan met veelvoorko-
mende situaties bij het overblijven, 

door middel van praktische tips 
en het uitwisselen van ervaringen. 
Vier modules komen aan de orde: 
Dilemma’s in de praktijk, Commu-
nicatie, Pesten en De wet in praktijk 
gebracht. In Bussum leidt Julie Lub-
berdink de cursus op de protestants-
christelijke Julianaschool. Ook de 
tso-medewerkers van de katholieke 
Jozefschool uit Nederhorst den 
berg schuiven wekelijks aan in het 
cursuslokaal.

Vandaag is de module Wet- en 
regelgeving aan bod. Dat belooft 
een droge les te worden. Maar 
niets is minder waar. Julie zet een 
interactieve ochtend in gang en de 
cursisten voeden deze met vragen 
en voorbeelden uit de praktijk. Kari 
vraagt zich bijvoorbeeld af wat ze 
voor stappen moet nemen als een 
overblijfkracht niet goed presteert. 
Julie legt uit dat de verantwoor-
delijkheid altijd bij het schoolbe-
stuur ligt. Deze mag echter alleen 
besluiten nemen in overleg met de 
oudergeleding van de MR. Kom je 
er niet uit met je schooldirectie, stap 
dan naar de oudergeleding. 

Tekst en beeld Lineke Eerdmans

Sinds augustus 2006 dragen schoolbesturen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ieder 
kind op school kan overblijven. Om voor alle kinderen een prettige overblijf te realiseren, heeft het 
Expertisecentrum Verantwoord Overblijven, een initiatief van de Vereniging Openbaar Onderwijs, 
een basiscursus tso voor overblijfmedewerkers ontwikkeld. 

Niet bindend
Julie zet de cursisten in tweetallen 
aan het werk. De koppels moeten 
nadenken over wat zij verstaan 
onder kwaliteit en hoe zij hiervoor 
kunnen zorgen. Kernpunten zijn 

professionaliteit en pedagogische 
bejegening. Maar ook groepsgroot-
te is zeer belangrijk. Beide scholen 
houden zich aan het (overigens 
niet bindend!) advies van minimaal 
twee overblijfkrachten per groep en 

maximaal 15 kinderen per 1 over-
blijfkracht. Dat de vele adviezen en 
richtlijnen niet bindend zijn, is wel 
een zeer opmerkelijke factor binnen 
het tso-beleid.  Per 1 augustus 2011 
is scholing op het gebied van over-

blijven verplicht. 
Maar het is vrijwel 
onmogelijk om 
dit te controleren. 
Vijftig procent 
van alle over-
blijfkrachten 
moet straks zijn 
geschoold. Maar 

welke scholing, welk niveau, dat is 
niet gedefi nieerd. Het begrip is zelfs 
zo breed dat een eenmalige (niet 
jaarlijkse) thema-avond over het 
begrip tso ook als scholing wordt 
gezien. 

In de kern draait het bij 
tso om het garanderen 
van veiligheid

➜

Geen inzage in het leerlingvolgsysteem? Bel 5010, op schooldagen tussen 10 en 3
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Onderling afstemmen
Overblijfkrachten maken onderling 
afspraken over wat wordt toege-
staan op het schoolplein. In som-
mige gevallen worden de ouders op 
situaties aangesproken, bijvoorbeeld 
als een kind veel snoep mee krijgt, 
maar meestal wordt dit intern op-
gelost. Maar wat als iemand zowel 
overblijfkracht als ouder is? Birgit 
en Margreet delen deze ervaring, 
zij hebben elkaars kind in de groep. 
Birgit: ‘Onlangs moest ik Margreet’s 
zoontje Thomas fl ink aanpakken. 
Hij zat in de zandbak en gooide 
zand naar een ander kindje. Ik heb 
het aan Margreet verteld, maar 
hij is er bij haar niet op teruggeko-
men.’ Margreet: ‘Hij rende ook niet 
naar mij toe op het moment dat het 
gebeurde, dus dat vond ik wel een 
goed teken. Zelf had ik het ook zo 
gedaan, maar ik heb met Birgit’s 
zoontje nog geen voorval gehad. 
Haar zoontje is heel lief, haha!’

Veiligheid
In de kern draait het bij de tso om 
het garanderen van veiligheid: 
zorgen dat kinderen onbezorgd 
kunnen spelen. Toezicht houden is 
daarbij belangrijk, evenals zien wat 
er gebeurt en daar op inspelen. 

Julie: ‘Maak oogcontact, laat weten 
dat je ze ziet. Veiligheid bieden 

houdt ook in dat de kinderen veilig 
zijn voor elkaar. Zie je ze stoeien, 
vraag dan “gaat het hier goed?”. 
Reageert een van de kinderen niet, 
dan is er vaak wat aan de hand.’ 

Monette: ‘Fysieke veiligheid, maar 
ook sociale, mentale veiligheid vind 
ik zeer belangrijk.’ Thea: ‘Je eigen 
houding ten opzichte van het kind 
is belangrijk. Wij hebben een rolver-
deling gemaakt; de een speelt mee 
met de kinderen, de ander houdt het 
overzicht.’

Christel: ‘Veiligheid is ruimte en 
overzichtelijkheid hebben’. Ingrid: 
‘Een gezellig lokaal is belangrijk’. 
Helga vraagt zich hardop af: ‘Ik weet 
eigenlijk niet hoe de kinderen de 
ruimte waarin ze overblijven erva-
ren? Wat is fi jner voor ze, overblijven 
in de eigen klas of in een apart tso-
lokaal? We moeten ze dat eigenlijk 
eens vragen!’

Het Expertisecentrum Verantwoord Overblijven biedt een gevarieerd 
cursusaanbod, met op maat gesneden modules. Op de website 
www.verantwoordoverblijven.nl staat een uitgebreid overzicht van de 
cursussen en kan men zich direct aanmelden. Iedere aanmelding wordt 
vervolgens door het cursusbureau van het Expertisecentrum Verantwoord 
Overblijven behandeld.

Expertisecentrum Verantwoord Overblijven

Evaluatie
De cursisten zijn het erover eens: 
het waren leerzame bijeenkomsten. 
Vooral de discussiemomenten waren 
vruchtbaar. Francis: ‘Hier komen 
weer andere dingen aan bod. Je 
spreekt elkaar over onderwerpen 
waar je normaal niet altijd aan 
toekomt.’ Vooral de ik-boodschap 
is een methode waar veel cursisten 
aan refereren. In de communicatie 
met een kind niet zeggen ‘jij doet dit 
of dat’ maar ‘ik vind het vervelend of 
prettiger als…’ Veel cursisten hebben 
deze methode inmiddels toegepast 
en ervaren dat kinderen hier goed op 
reageren en zich minder aangeval-
len voelen. Julie: ‘Het zal in het begin 
wat overdreven voelen, je zet dan 
bewust methodes in. Maar op den 
duur zullen ze het van nature gaan 
doen.’ Helga: ‘Ik heb veel gehoord 
en geleerd en ga met heel veel 
enthousiasme aan de slag volgend 
schooljaar!’ 

Tip: Kom je er 
niet uit met je 

schooldirectie, 
stap dan naar 

de oudergeleding 
van de MR

●
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