I n t e r v ie w

Een interview met Yvonne den Boer

‘We gaan voor de inhoud.’
Op 21 januari jongstleden werd in Dronten een bijeenkomst
gehouden met als doel de ‘Vereniging voor voltijds onderwijs
voor hoogbegaafde kinderen’ in het leven te roepen. Naar
aanleiding hiervan sprak ik met directeur Yvonne den Boer van
de Christiaan Huygensafdeling van basisschool Het Kompas
in Dronten. Zij is een warm pleitbezorgster van een grotere
samenwerking tussen de verschillende besturen van scholen
voor hoogbegaafden.

door Paulien Zuiderhoek

Was het een geslaagde
bijeenkomst?
‘Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, waarop de betrokkenen
uit het onderwijs weer kennis en
ervaringen met elkaar hebben kunnen delen. En er hebben zich gelukkig ook weer meer besturen bij ons
aangesloten. Het initiatief voor
deze bijeenkomst en het idee om
een vereniging te worden, kwamen
van de Stichting Codenz (Christelijk
onderwijs Dronten en Zeewolde),
de KSU (Katholieke Scholenstichting Utrecht) en de COG (Christelijke Onderwijsgroep) Drenthe. Scholen met begaafdenafdelingen uit
het hele land waren uitgenodigd
op de bijeenkomst in Dronten.
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De vereniging is opgericht met als
doel het onderwijs aan hoogbegaafden meer inhoud te geven.
De noodzaak van dit type onderwijs is intussen wel duidelijk, maar
vooral over vorm en inhoud willen
we als vereniging in gesprek gaan
met onder meer de onderwijsinspectie en de politiek.’
Je geeft zelf leiding aan een
afdeling voor voltijds hoog
begaafdenonderwijs. Hoe is de
school in Dronten ontstaan?
‘Zes jaar geleden bleek dat er ontzettend veel behoefte was aan
onderwijs voor hoogbegaafden.
We hebben eerst oriënterende
gesprekken gevoerd met ouders uit

Zwolle, Kampen en Enkhuizen. Met
de vraag: “Hoe noodzakelijk is het
om een voorziening voor deze leerlingen te realiseren?”
Er bleek een enorme behoefte te
bestaan bij de doelgroep. Er was
een interventie nodig, en ook de
erkenning dat deze leerlingen een
eigen aanpak verdienen. Scholen
doen hun best, maar ze slagen er
nog niet altijd in om hoogbegaafde
kinderen goed te begeleiden. De
aandacht is soms nog te veel gericht
op de vorm. Het reguliere onderwijs
is over het algemeen afgestemd op
de gemiddelde leerling. Eigenlijk
hebben de hoogbegaafde leerlingen het inhoudelijk faillissement van
het hele onderwijs laten zien. Onze

exclusieve voltijds voorziening zie ik
als een soort noodhospitaal, op weg
naar een inclusieve vorm.’
Hoe worden de leerlingen
geselecteerd?
‘Belangstelling voor deze vorm van
onderwijs zit in de hele range, van
begaafd naar hoogbegaafd. De
ouders en leerlingen krijgen een
vragenlijst waaruit moet blijken dat
de voorsprong zou kunnen blijven.
Daarnaast is er een verslag van
een psycholoog nodig. Het begrip
hoogbegaafdheid is niet gedefinieerd. We maken gebruik van
dynamic assessment. Hierbij wordt
niet alleen gekeken naar wat het
kind werkelijk heeft gepresteerd,
maar ook naar omgevingsfactoren,
karakterkenmerken en aanpak van
werken.’
Hoe ziet het onderwijs eruit?
‘Het uitgangspunt was het Leonardo-concept, de droom van Jan
Hendrickx. Sommige dingen daarvan hebben we omarmd, andere
niet. Het concept past bij deze kinderen. Bij ons onderwijs gaan we
uit van tien bouwstenen, waarvan
er een aantal over de vorm gaan,
zoals compacten en versnellen en
het aanbieden van meer vakken in
de breedte, zoals Spaans en denksport. De belangrijkste bouwstenen gaan echter veel meer over
de inhoud. Het belangrijkste is
namelijk dat deze kinderen anders
denken, anders leren en zich
anders verhouden tot zichzelf en
hun omgeving. Dus onderwijs zal
moeten gaan over leren denken,
leren leren en leren leven. De vorm
is minder belangrijk als je grip op
deze leerlingen krijgt; als je begrijpt
hoe ze leren en denken.’
Wat bedoel je met ‘de vorm is
minder belangrijk’?
‘Als de inhoud van een les goed
is – wat wil zeggen dat er onder
andere gebruik wordt gemaakt van
de verschillende denkniveaus zoals
bij Bloom – kan een leerkracht van
een plusgroep waarin minder leer-

lingen zitten misschien nog wel
beter lesgeven dan een leerkracht
van een hoogbegaafdenschool.
De leerlingen hebben behoefte
aan en recht op instructie. Je kunt
ze niet motiveren met herhalende opdrachten, want dat is meer
van hetzelfde. Maar wel met een
schurende opdracht, waarbij ze
echt aan de slag moeten en fouten
leren maken. Dat laatste is belangrijk, omdat er dan pas iets geleerd
wordt.
Het is bovendien van belang in de
gaten te houden welke gedachten
een leerling heeft over zijn eigen
leren. Negatieve effecten van het
hoogbegaafdenonderwijs kunnen
namelijk zijn dat leerlingen denken:
Ik zit op een school voor hoogbegaafden, dus dan moet ik alles kunnen en mag ik geen fouten maken.
Of ook: Ik zit op een school voor
hoogbegaafden, dus hoef ik niets
meer te doen. Ik kan alles al.’
Wat zijn de stappen voor de
toekomst, voor jouzelf en voor
de vereniging?
‘We zullen moeten gaan werken
aan de inhoud. Een goede validatie, kwaliteit en inhoud. Daarbij
zullen de inspectie en het ministerie van Onderwijs ook een rol
moeten spelen. We werken natuurlijk met de (kern)doelen en vaar-

dezelfde manier van leren. We
maken bij het ontwerpen van onze
lessen onder andere gebruik van
de Taxonomie van Bloom. Maar
deze school is de opmaat naar de
volgende stap. Dat betekent niet
dat we onszelf opheffen en dat de
leerlingen dan teruggaan naar de
reguliere basisschool. Wij willen
dit onderwijs steeds toegankelijker maken voor een bredere doelgroep. Verrijkend en vernieuwend.
Beginnen te denken aan de “andere” kant. Je kunt je leerlingen vertellen over de Afsluitdijk en hoe en
waarom deze is gebouwd. Maar je
kunt ook aan de leerlingen vragen
of zij kunnen uitvinden waarom
mensen aan het eind van een rivierdelta dicht bij de zee wonen,waar
op de wereld dit nog meer voorkomt en welke oplossingen mensen
hebben in de strijd tegen het water.
Dit zogenaamde deep level-leren
is veel rijker onderwijs. Daar zal in
de toekomst niet alleen de hoog
begaafde leerling van profiteren.
Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan
het lesmateriaal en de thema’s
die Sonia van Enter-Zirinsky heeft
ontwikkeld voor hoogbegaafden
in verschillende situaties, zoals in
het reguliere onderwijs en in verrijkingsgroepen. Dit lesmateriaal
vraagt om een leerkracht die plezier
heeft in het leren. Deep level-leren

Leren denken, leren
leren en leren leven
digheden zoals vastgelegd bij het
SLO (Stichting Leerplanontwikkeling, nationaal expertisecentrum
leerplanontwikkeling). Er zal meer
onderzoek gedaan moeten worden naar wat werkt. Met steeds
de vraag in het achterhoofd: Doen
we de juiste dingen? De empirie
is steeds het welbevinden van de
leerlingen.
De leerlingen kunnen zich meten
met ontwikkelingsgelijken met
dezelfde manier van denken en

en lesgeven geeft, volgens Sonia,
meer voldoening, meer creatieve
energie, meer kwaliteit en wijsheid
en misschien een beetje meer frustratie.’
Jullie zijn inmiddels geen
Leonardoschool meer. Hoe is het
onderwijs nu georganiseerd?
‘We zijn onderdeel van de Stichting
Codenz, en werken inmiddels op
drie niveaus:
• ambulante begeleiding en advies;
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• twee deeltijdvoorzieningen: de
Huygensklassen, een middag in
de week in zowel Dronten als
Zeewolde;
• een voltijds voorziening: de
Christiaan Huygensafdeling van
basisschool Het Kompas.’
Hoe ben je zelf ooit betrokken
geraakt bij hoogbegaafden?
‘Ik ben eerst leerkracht geweest,
daarna remedial teacher en vervolgens intern begeleider. Ik merkte
dat ik als intern begeleider onvoldoende tegemoet kon komen aan
de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Destijds zijn
directeur Frank de Graaf en ik de
Leonardoschool gestart.
We hebben veel emotionele
ge
sprekken gevoerd met ouders.
De mensen worden zo emotioneel
omdat ze het gevoel hebben dat ze

niet serieus worden genomen. Scholen geven onderwijs aan de grootste
gemene deler. Dat doet geen recht
aan de (onderwijs)behoeften van
hoog
begaafde leerlingen, en dat
geeft een naar gevoel. De leerlingen
voelen zich afgewezen in hun zijn.
Tessa Kieboom heeft dat betiteld als
het “zijnsluik”. Aanvankelijk werd in
het onderwijs de nadruk gelegd op
de cognitieve elementen van hoog
begaafdheid, maar psychologen
en wetenschappers zijn er nu van
overtuigd dat er ook sprake is van
bepaalde overeenkomstige karakter
eigenschappen bij hoogbegaafden.
Het “zijnsluik” omvat vier bijzondere kenmerken: perfectionisme, dat
kan leiden tot faalangst; rechtvaardigheidsgevoel; hypergevoeligheid;
en een kritische instelling. Als er in
het onderwijs aan hoogbegaafden
geen rekening wordt gehouden

a d ve r t e n t i e
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met deze kenmerken, voelen de
leerlingen zich niet gehoord en
gezien, maar afgewezen in hun
“zijn”. Daar komt veel emotie vandaan. Gelukkig is er in de afgelopen jaren veel meer begrip voor de
groep ontstaan. Er is winst behaald
dankzij het labelen van de leerlingen. Het onderwerp is bespreekbaar geworden.’
Ter afsluiting vertelde Yvonne dat
ze het lesgeven aan de kinderen
mist, maar dat ze in haar huidige
functie voor nog meer kinderen
iets kan betekenen. In de Vereniging voor voltijds onderwijs voor
hoogbegaafde kinderen zal ze ook
op landelijk niveau veel waardevols
kunnen bijdragen. En wie weet
staat ze op een dag toch ook weer
zelf voor – of liever: in – de klas!

