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dat op kunnen lossen, hoe zou je de 
informatie kunnen vinden? Ik probeer 
dus niet zelf met een antwoord te komen 
of een oplossing te vinden. De kinderen 
moeten het zelf verzinnen en dat kunnen 
ze ook prima. Dat heb ik zelf in ieder 
geval van dit project geleerd en ik heb 
daar ook veel aan in mijn gewone klas.’
LV: ‘We kijken nu al hoe we coachend 
begeleiden schoolbreed kunnen invoe-
ren, bijvoorbeeld in reguliere projecten.’

Wat is een valkuil bij (de begeleiding 
van) begaafde kinderen?
MW: ‘Meerbegaafde kinderen zijn 
gewend dat alles min of meer vanzelf 
gaat. Ze hebben dus nooit geleerd om  
te leren, geleerd om te werken. In de 
“kilala-klas” moeten ze zelf van alles 
doen en uitzoeken, op hun eigen niveau, 
dus ook best moeilijke dingen. Dat vin-
den de kinderen best wel eens lastig en 
dan stoppen ze er liever mee. Dat snap 
ik, maar wij leren de kinderen dat ze 
moeten afmaken waar ze aan beginnen. 
Dat is een belangrijk leerpunt voor ze. Ze 
leren doorzetten en ze leren om te leren.’

Wat vinden de kinderen zelf eigenlijk 
van hun speciale klasjes?
LV: ‘Het leuke van het traject is, dat je 
start met een sessie waar alle kinderen 
vanuit een excellent denkniveau aan 
meedoen. De kinderen blijken elkaar 
goed te kunnen bevragen en ondersteu-
nen vanuit dat gedeelde denkniveau. Dat 
helpt ze ook bij hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Verder zien ze dat zij niet 
als enige zo “goed” zijn, zoals in hun 
eigen klas. De kinderen zijn hier geen 
 buitenbeentje: ze horen bij de groep. 
Dat is een extra stimulans om zich te 
ontwikkelen. Dat is ook de reden dat we 
excellente leerlingen bij elkaar houden.’

Als cijfers alleen niet  
alles zeggen, hoe pik je 

excellente leerlingen er dan uit?
MW: ‘Sommige kinderen vallen op door-
dat ze vragen stellen die echt niet bij hun 
leeftijd passen. Maar vaker is het een 
kwestie van goed observeren. Door je 
observaties in het leerlingvolgsysteem te 
zetten, vallen de kinderen op die verder 
ontwikkeld zijn dan normaal is voor hun 
leeftijd. Het lastigste is het, om de vinger 
te krijgen achter onderpresteerders. Die 
laten niet zien wat ze kunnen, dus daar 
moet je “stiekem” achter zien te komen.’

Hoe doe je dat dan, er ‘stiekem’  
achterkomen of een kind een excellente 
leerling is?
MW: ‘Af en toe langslopen, kijken wat ze 
tegen vriendjes of vriendinnetje zeggen. 
In de grote groep doen ze “normaal” 
maar in beslotenheid doen ze andere 
dingen. Meer begaafde kinderen willen 
vaak niet opvallen in de klas, dus passen 
ze zich aan zodat ze niet boven het 
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Leren
Leer excellente leerlingen leren

Obs De Walsprong in Zaltbommel 
doet mee aan het excellentieproject 
‘Werken met een persoonlijk leer-

plan’, een pilot van KPC Groep. Een 
vraaggesprek met directeur Lida Valk (LV) 
en Mara Weijenberg (MW) die leerkracht 
groep 2 is, onderbouwcoördinator en 
begeleider van het project. 

Waarom doet De Walsprong mee  
aan een pilot-project voor excellente 
leerlingen?
LV: ‘In onze missie en visie staat dat wij 
een school zijn die de talenten van alle 
kinderen wil benutten en aanspreken, 
dus ook die van excellente leerlingen. 
Excellente leerlingen zijn leerlingen met 
een ontwikkelingsvoorsprong. Kinderen 
met A-scores, maar ook kinderen met 
E-scores waar wij veel meer van 
verwachten.’
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niveau van hun klasgenootjes uitsteken. 
Om hun talenten aan het licht te bren-
gen, kan je ze als leerkracht bijvoorbeeld 
1-op-1 uitdagen.’
LV: ‘Verder praten we natuurlijk ook met 
de kinderen zelf, met hun ouders en met 
collega’s. Het taalgebruik is een prima 
manier om excellente leerlingen op te 
sporen.’

En als een kind nu een taalachterstand 
heeft, bijvoorbeeld omdat hij uit een 
ander land komt?
LV: ‘Dat is inderdaad een lastige. Op 
onze school hebben we bijvoorbeeld 
Poolse en Roemeense kinderen die de 
Nederlandse taal nog niet machtig zijn. 
Dan ben je dus op andere manieren aan-
gewezen om hun niveau in te schatten. 
Overigens doen er kinderen van allerlei 
pluimage mee aan het project, van 
Nederlands tot Marokkaans, van Chinees 
tot Bosnisch.’

Goed, de kinderen zijn geselecteerd.  
En dan?
MW: ‘Leerlingen uit de onderbouw en 
leerlingen uit de bovenbouw vormen 
aparte groepen. Tijdens de eerste bijeen-
komst kiest elk kind een onderwerp dat 
hem interesseert en waarover hij meer 
wil weten. Die vrije keuze heeft te maken 
met eigenaarschap en motivatie, naar 
het model van het uit Amerika overge-
waaide “Big Picture”. De leerling formu-
leert zijn eigen onderzoeksvraag en  
tijdens de volgende bijeenkomst gaat  
hij op zoek naar het antwoord. Iedere 
week komen de kinderen een dagdeel bij 
elkaar. Tijdens de zelfstandige werkuren 
in reguliere lessen werken ze verder aan 
hun onderzoek.’

Hoe begeleid je de kinderen?
MW: ‘In kleine groepjes in ieder geval. 
Met z’n tweeën op acht leerlingen is ide-
aal. Je coacht leerlingen door vragen te 
stellen zoals: wat denk je zelf, hoe zou je 
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