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Voorwoord 

Kinderen zijn stuk voor stuk uniek. Elk kind zou onderwijs moeten krijgen dat tegemoet komt aan zijn 

of haar behoeften. Dit is nodig om zijn of haar capaciteiten optimaal te kunnen ontwikkelen en een 

realistisch en positief zelfbeeld te bevorderen. De uitdaging voor leerkrachten bestaat er dus in om 

een leer- en werkomgeving te creëren waarin alle leerlingen hun capaciteiten en interesses ten volle 

kunnen ontwikkelen. Voor (hoog)begaafde leerlingen is het reguliere aanbod op school echter 

meestal niet voldoende. Wanneer je dan als kind ook nog eens een andere taal spreekt dan de 

meerderheid, wordt de uitdaging nog groter. 

Ondanks de vele en steeds toenemende wetenschappelijke inzichten over de noodzaak en de 

positieve effecten van didactische maatregelen voor (hoog)begaafde leerlingen, is het voor 

deze(hoog)begaafde kinderen niet vanzelfsprekend dat ze een gepast aanbod krijgen op school. Zo 

ook M., een jongen uit groep 7 op een dorpsschool. Hij komt van oorsprong uit Egypte en spreekt 

Arabisch, Frans, Engels en Nederlands. Hij is mijn eerste casus in mijn rol als 

(hoog)begaafdheidsspecialist. 

Tijdens het kindgesprek vertelt hij me dat hij geïnteresseerd is in sterrenkunde, uitvindingen en het 

menselijk lichaam. Het antwoord dat hij niets dacht te kunnen leren op deze school greep me aan.  

Deze casus liet me niet los; is het onwetendheid van de leerkrachten, niet kunnen of niet willen? Dat 

laatste kon ik me niet voorstellen en hier is dan ook het onderwerp van mijn scriptie ontstaan. 

In eerste instantie wilde ik een praktisch eindproduct voor leerkrachten ontwerpen, maar al snel werd 

duidelijk dat er internationaal al talrijke onderzoeken zijn gepubliceerd over het identificeren en deels 

over het bedienen van deze doelgroep. Echter in Nederland is hier vrijwel nog geen onderzoek naar 

gedaan.  

Met dit onderzoek/deze scriptie wil ik zienswijzen en behoeften van (hoog)begaafde NT2-leerlingen en 

opvattingen en zienswijzen van hun leerkrachten in kaart brengen. Ik hoop hiermee een bijdrage te 

kunnen leveren om het onderwijs voor deze leerlingen te verbeteren, zodat ook zij zich optimaal 

kunnen ontwikkelen. 

Dit product had ik niet kunnen maken zonder de steun van mijn dierbaren, Martijn die me het 

vertrouwen gaf het te kunnen, me steunde als de moed me in de schoenen zakte en niet mopperde 

als er te weinig tijd was voor het gezinsleven; mijn twee kinderen die te dealen hadden met een 

moeder die alwéér achter die laptop moest zitten typen en een dankjewel familie, vrienden en 

collega’s voor jullie interesse en lieve woorden. 

Ook dank aan mijn begeleider vanuit RITHA, Lineke van Tricht voor je tijd, het vertrouwen en de vele 

waardevolle feedback die je me gaf. Dank aan mijn lieve intervisiegroep Renske, Maaike en Manon; 

fijn dat ik mijn ei bij jullie kwijt kon en mocht klagen wanneer ik de behoefte voelde. 

Dank deelnemende leerkrachten en kinderen voor het delen van jullie zienswijze betreffende de 

onderwijsbehoeften en als laatste, maar niet de minste Aves; mijn werkgever van wie ik deze studie 

mocht volgen.  

 

 

Esther Kuitert 

Sneek, februari 2022 
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Samenvatting 

Ondanks dat Nederland de laatste jaren een meertalige samenleving is geworden, lijkt de populatie 

van wie de moedertaal anders is dan de taal van de meerderheid nog steeds onvoldoende te worden 

bediend door onderwijsprogramma’s voor begaafde en getalenteerde leerlingen. Deze leerlingen 

lopen het risico aanzienlijk onder hun potentieel te presteren.  

Huidig onderzoek naar (hoog)begaafde anderstalige leerlingen is in grote lijnen gericht op 

identificatiekwesties en onderzoek naar ondervertegenwoordiging in hoogbegaafdheidsprogramma’s; 

met name in de Verenigde Staten zijn over deze onderwerpen veel publicaties te vinden.  

In deze scriptie is gekeken naar de onderwijsbehoeften die (hoog)begaafde NT2-leerlingen en hun 

leerkrachten hoog waarderen als het gaat om het onderwijs aan deze leerlingen.  

De hoofdvraag “ Wat zijn de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2 leerlingen?” wordt 

beantwoord door exploratief onderzoek, gebaseerd op onderzoeksgegevens afkomstig uit een zelf 

ontworpen instrument in de vorm van vragenlijsten en de Amerikaanse literatuur. 

De hypothese bij de onderzoeksvraag is dat de (hoog)begaafde NT2-leerlingen grotendeels dezelfde 

onderwijsbehoeften hebben als (hoog)begaafde leerlingen die als moedertaal Nederlands hebben. 

Uit het onderzoek blijkt onder andere, dat het er op lijkt dat (hoog)begaafde NT2-leerlingen er meer 

behoefte aan hebben om voorzien te worden vanuit de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde 

leerlingen dan vanuit de onderwijsbehoeften van NT2-leerlingen. 

 

Het onderzoek is gezien de relatief kleine hoeveelheid respondenten onvoldoende betrouwbaar en 

valide. Toekomstig onderzoek naar de onderwijsbehoeften van deze doelgroep is nodig om 

(hoog)begaafde NT2-leerlingen te kunnen voorzien van passend onderwijs. 

Om (hoog)begaafde NT2- leerlingen te kunnen begrijpen zouden leraren zich verder kunnen 

verdiepen in de theorie rondom de relatie cultuur en hoogbegaafdheid en hun competenties.  
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Summary 
 

Despite the fact that the Netherlands has become a multilingual society in the past decades, the 

population whose mother tongue is different from the majority language (so-called NT2 students) still 

seems insufficiently served by gifted and talented educational programs. These students are at risk of 

performing significantly below their potential.  

 

Current research on gifted non-native language learners broadly focuses on identification issues and 

research on underrepresentation in giftedness programs; in the United States in particular, many 

publications can be found on these subjects.  

 

This thesis examines the educational needs that gifted NT2 students and their teachers value highly 

when it comes to the education of these students.  

 

The main question is answered by exploratory research, based on research data from a self-designed 

instrument in the form of questionnaires and the American literature. 

 

The hypothesis for the research question is that gifted and gifted NT2 students largely have the same 

educational needs as gifted and gifted students whose mother tongue is Dutch. 

 

The research shows, among other things, that it seems that gifted NT2 students have a greater need 

to be provided according to the educational needs of gifted students than to the educational needs of 

NT2 students.  

 

Given the relatively small number of respondents, the study is insufficiently reliable and valid. Future 

research into the educational needs of this target group is necessary to be able to provide gifted NT2 

students with appropriate education.  

In order to understand gifted NT2 students, teachers could study more the theory about the 

relationship between culture and giftedness and the competencies of these students. 
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1 Inleiding 

Nederland is in de laatste jaren een meertalige samenleving geworden (KNAW, 2018; SLO, 2018). In 

Nederland zijn ongeveer 486.000 leerlingen in de basisschoolleeftijd die allochtoon zijn. De term 

‘allochtoon’ is eind 2016 vervangen door ‘persoon met migratieachtergrond’. . Iemand met een 

migratieachtergrond is een persoon in het buitenland is geboren (CBS, 2022). 

Verschillende onderzoeken (Kuiken & van der Linden, 2012; Onderwijsraad, 2017) benadrukken dat 

een goede beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde is om mee te kunnen draaien in het 

onderwijs en in de huidige maatschappij. Er zijn leerlingen die Nederlands als tweede taal (T2) leren; 

zij worden in Nederland NT2-leerlingen genoemd (Blom & Blumenthal, 2019). 

 

Vanwege taalbarrières hebben NT2-leerlingen vaak minder kansen in vergelijking met hun 

leeftijdsgenoten die Nederlands als moedertaal spreken, om opgemerkt te worden door leerkrachten 

voor gedrag dat traditioneel kenmerkend is voor hoogbegaafde en talentvolle studenten (Aquirre, 

2003). Hierdoor kan het zijn dat onder allochtone leerlingen zich meer ‘verborgen talent’ bevindt, dan 

onder autochtone leerlingen (Meijnen, 2001).  

 

Ook Callahan (2005) geeft aan dat uit onderzoek naar voren komt dat jongeren met een andere 

culturele achtergrond dan de dominante cultuur of met een lagere sociaaleconomische achtergrond 

minder vaak door de leerkracht worden geïdentificeerd als begaafd. Dit is bijzonder, omdat statistisch 

gezien verwacht kan worden dat intelligentie normaal verdeeld is. Volgens de klassieke benadering 

kan intelligentie worden gemeten met behulp van een gestandaardiseerde IQ-test en is er sprake van 

hoogbegaafdheid bij een score hoger dan twee standaarddeviaties boven het gemiddelde. Circa 2,5% 

van de bevolking is volgens deze norm hoogbegaafd (Sternberg et al., 2010). In Nederland komt dat 

neer op ongeveer 439.500 hoogbegaafde mensen. Hiervan zijn ongeveer 36 000 kinderen in de 

basisschoolleeftijd die  hoogbegaafd zouden moeten zijn. (CBS, geraadpleegd 27-12-2021) 

 

Er lijkt brede overeenstemming in het veld te bestaan dat ondervertegenwoordiging in 

begaafdheidsprogramma’s een probleem is en dat een van de doelen van het hedendaagse 

hoogbegaafdenonderwijs zou moeten zijn om deze ondervertegenwoordiging aan te pakken (Erwin & 

Worrell, 2012; Matthews & Kirsch, 2011).  

Kinderen die niet geïdentificeerd zijn als begaafd of die geen goede ondersteuning hierbij hebben 

gekregen, zullen vaak moeilijkheden op school ondervinden en mogelijk ook in hun leven als 

volwassene (Webb et al., 2016). 

 

Met name in de VS is veel onderzoek gedaan naar verschillen in prestaties tussen verschillende 

raciale en etnische groepen. Er zijn veel publicaties, met name over de 

(onder)vertegenwoordiging van minderheden in educatieve programma’s voor begaafde 

leerlingen (Bosman, 2020). Helaas is er in Nederland weinig onderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid 

bij leerlingen met een  migratieachtergrond of NT2 leerlingen; vandaar dat de Amerikaanse 

onderzoeken meegenomen zijn in deze studie. Op het gebied van leerlingen met een 

migratieachtergrond geldt dat er veel onbekend is (Webb et al., 2016). Gebrek aan kennis hierover 

zorgt dat deze groepen meer kans hebben om, wat betreft hun intelligentie, te worden onderschat. 

Onderzoek naar (hoog)begaafde NT2-leerlingen is daarom wenselijk. Want: hoe meer en beter 

iemand in staat is zijn potentieel te ontwikkelen, hoe gelukkiger iemand zal zijn (Kieboom, 2017). 

 

Leerkrachten in het basisonderwijs spelen een belangrijke rol in het signaleren en doorverwijzen van 

(hoog)begaafde leerlingen met een migratieachtergrond naar programma’s voor begaafde kinderen. 

Als deze (hoog)begaafde leerlingen met een migratieachtergrond niet herkend worden, zullen ze niet 

alleen in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet en hoger onderwijs kansen missen voor 

deelname aan excellentieprogramma’s (Nguyen, 2012). Het is daarom van essentieel belang dat 

leerkrachten, vooral in het basisonderwijs, hun leerlingen kennen en de manier waarop hun leerlingen 

de wereld ervaren, schrijft Nguyen (2012). 

Ook bij (hoog)begaafde leerlingen met een migratieachtergrond is vroege signalering gewenst, omdat 

ze anders meer kans hebben op het ontwikkelen van sociale, emotionele of gedragsproblemen en al 

jong geneigd zijn tot onderpresteren of in het speciaal onderwijs terechtkomen (Webb et al., 2016). 
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Doel van dit onderzoek is de huidige kennis over (hoog)begaafdheid bij NT2- leerlingen dichter bij de 

praktijk in het basisonderwijs te brengen, zodat meer leerkrachten in staat zijn deze (hoog)begaafde 

leerlingen goed te begeleiden, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen.  De hoofdvraag “ Wat zijn 

de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2 leerlingen?” wordt beantwoord door een deel 

literatuuronderzoek en een deel praktijkonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van vragenlijsten. 

 

Naast het literatuuronderzoek is er een exploratief onderzoek uitgevoerd om de onderwijsbehoeften 

van (hoog)begaafde NT2-leerlingen vanuit praktisch perspectief  te kunnen definiëren.  
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1.1 Onderzoeksvragen 

In Nederland is er weinig onderzoek gedaan op het gebied van begaafdheid in combinatie met NT2. 

De huidige studie haakt in op de behoefte van deze doelgroep om passend onderwijs te ontvangen. 

In dit hoofdstuk wordt eerst de hoofdvraag van deze scriptie gesteld. Om deze hoofdvraag beter te 

kunnen beantwoorden, worden vervolgens drie subvragen gesteld. 

Om inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2 leerlingen, is de volgende 

onderzoeksvraag opgesteld: 

“Welke onderwijsbehoeften hebben (hoog)begaafde NT2-leerlingen vanuit theoretisch 

en praktisch perspectief?” 
 

1.2 Subvragen 

Er worden drie subvragen gesteld die helpen bij het beantwoorden van de hoofdvraag.  

Welke onderwijsbehoeften hebben NT2 leerlingen? 

Welke onderwijsbehoeften hebben (hoog)begaafde leerlingen? 

In hoeverre verschillen de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2-leerlingen van die van 

(hoog)begaafde leerlingen die de Nederlandse taal als moedertaal hebben? 

 

1.3 Hypothese 
(Hoog)begaafde NT2-leerlingen hebben voornamelijk dezelfde onderwijsbehoeften als 

(hoog)begaafde leerlingen die Nederlands als moedertaal hebben. 

 

(Hoog)begaafde NT2-leerlingen hebben vergelijkbare kenmerken als andere (hoog)begaafde 

leerlingen, maar kunnen ze anders vertonen.  

Het is voor NT2-leerlingen nodig om een passend taalaanbod te bieden. Ze hebben extra tijd en 

begeleiding nodig om expliciete instructie te ontvangen op taalgebied. Taalaanbod, taalinteractie en 

feedback zijn nodig voor een goede taalontwikkeling. Verhallen en Walst (2011) beschrijven dat NT2-

leerlingen deze groeimiddelen twee keer zo hard nodig hebben. Tevens moet er meer non-verbale 

communicatie ingezet worden door leerkrachten en er is visuele ondersteuning nodig (Bossers et. al., 

2017). Aan leerkrachten van NT2-leerlingen wordt geadviseerd aandacht te hebben voor de eigen taal 

en cultuur van het kind, en zowel talige interactie in de eerste als in de tweede taal te stimuleren 

(Cummins, 2003). Het gebruik maken van de moedertaal wordt tot slot als uiterst belangrijk gezien 

(Hajer & Spee, 2017). 

Echter wordt in de manual van Iowa Department of Educaction (2009) aangegeven dat begaafde en 

getalenteerde “English Language Learners” (ELLs) vaak een uitstekend geheugen hebben, 

problemen op een creatieve, niet-conforme manieren oplossen en vaak autodidactische lees- en 

schrijfvaardigheid als kleuter hebben. Daarnaast kunnen ze diepe, intense gevoelens en reacties 

hebben, zijn ze gevoelig, denken ze abstract, complex, logisch en inzichtelijk en hebben ze idealisme 

en rechtvaardigheidsgevoel op jonge leeftijd (Elsarelli, 2009, El Yaafouri, 2019, Voss, 2019).  

Ook Castellano & Frazier (2010) geven aan dat deze leerlingen onder andere een snel begrip hebben 

van nieuwe informatie, rijkdom aan denkbeeldige en informele taal bezitten en grappen en 

woordspelingen begrijpen in de nieuwe taal. 

Als de kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen vanuit de literatuur wordt vergeleken met 

bovengenoemde kenmerken van begaafde en getalenteerde ELLs, dan zijn er meerdere 

overeenkomsten te vinden.  

Sternberg (2018) heeft het over het creërend denkvermogen; dit kan tegendraads en vernieuwend 

denken betekenen.  Het stellen van ongewone, originele vragen of het out-of- the-box-denken zijn hier 

voorbeelden van. Sternberg onderscheidt drie denkvaardigheden: analytische, creatieve en 
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praktische vaardigheden. Logisch redeneren en inzicht hebben valt onder de analytische 

vaardigheden. Het inventief zijn en problemen in een ander kader plaatsen onder de creatieve 

vaardigheden.  

Dawbroski (1967) introduceerde gevoeligheden en ook Kieboom (2015) spreekt over zijnskenmerken; 

zij beschrijft een groot rechtvaardigheidsgevoel. 

 

1.4 Leeswijzer 
In de theoretische achtergrond wordt ingegaan op de begrippen meertaligheid in de samenleving. Het 

begrip NT2-leerlingen wordt uitgelegd. Tevens wordt duidelijk gemaakt wat er in deze scriptie wordt 

verstaan onder (hoog)begaafdheid. Van belang is de relatie tussen de begrippen cultuur en 

(hoog)begaafdheid. Dit komt aan bod in de paragraaf “(hoog)begaafdheid in de Westerse wereld”. 

 

In het literatuuronderzoek is getracht een antwoord te vinden in de Amerikaanse literatuur op de 

hoofdvraag wat nodig is om deze specifieke doelgroep te bedienen. Daarvoor zijn de subvragen 

beantwoord; wat zijn de onderwijsbehoeften van NT2-leerlingen en van (hoog)begaafde leerlingen.  

Dit is te lezen in hoofdstuk 4. 

Als onderzoeksinstrument zijn vragenlijsten opgesteld. Deze zijn digitaal naar de basisscholen 

gestuurd waar de (hoog)begaafde NT2-leerlingen opzitten. De leerkrachten van deze leerlingen 

hebben tevens een vragenlijst ontvangen, maar via forms. In het hoofdstuk methodologie wordt 

uitgebreid op het onderzoek ingegaan. 

Het betreft een empirisch onderzoek; wat exploratief van aard is. De resultaten hiervan worden 

besproken in hoofdstuk 4. De conclusies worden gegeven in hoofdstuk 5 en tot slot worden er 

aanbevelingen gedaan.  
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2 Theoretische achtergrond 

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de meertaligheid in de samenleving, het begrip NT2-leerling 

en het begrip (hoog)begaafdheid wordt toegelicht. Vervolgens wordt (hoog)begaafdheid in de 

Westerse wereld aangekaart met daarbij het belang van cultuur in relatie met  (hoog)begaafdheid.  

 

2.1 Meertaligheid in de samenleving 

 Nederland is de laatste jaren een meertalige samenleving geworden (KNAW, 2018). Er worden in de 
literatuur verschillende definities van meertaligheid gehanteerd. Sommige onderzoekers stellen dat 

in feite iedereen meertalig is: iedereen komt immers in verschillende contexten terecht en heeft dus 

verschillende talen en taalvariëteiten nodig om zich te kunnen uitdrukken (Delarue, 2018). Andere 

wetenschappers noemen iemand pas een echte twee- of meertalige als de spreker die talen beheerst 

op moedertaalniveau (bijvoorbeeld Nortier, 2009). Weer anderen vinden mensen twee- of meertalig 

als ze de verschillende talen kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven. In de praktijk komen zulke 

‘ideale twee- of meertaligen’ niet zo vaak voor. In deze scriptie wordt de volgende definitie gehanteerd 

van een meertalig persoon: Iemand is meertalig wanneer hij of zij een periode in de ontwikkeling 

aanmerkelijk veel in aanraking komt met twee of meerdere talen (SLO, 2018). Ruim 2,5 miljoen 

mensen in Nederland groeien op met meer dan één taal (KNAW, 2018). Migratie is een belangrijke 

oorzaak van deze meertaligheid (CBS, 2019). De digitalisering, sociale media en het internet zorgen 

tevens voor een grotere zichtbaarheid van het toenemend aantal verschillende talen dat in Nederland 

gesproken wordt (Urlings, 2016). Op 1 december 2021 woonden 4..435.619 personen met een 

migratieachtergrond in Nederland. Dat komt neer op 25,2 procent van de Nederlandse bevolking 

(CBS, 2021). 

Gezien de samenstelling van de Nederlandse bevolking, toekomstige verwachtingen en de 

digitalisering en globalisering zou een prominente plek voor meertaligheid in het Nederlandse 

curriculum passend zijn (SLO, 2018). 

 

 

2.2 NT2-leerlingen 
In Nederland worden leerlingen die Nederlands als tweede taal (NT2) verwerven NT2-leerlingen 

genoemd (Blom & Blumenthal, 2019). In de literatuur worden de begrippen T2-verwerving en T2-leren 

door elkaar heen gebruikt (Bossers et. al., 2017). In deze scriptie zal de term NT2-leerlingen worden 

gehanteerd. Hiermee worden leerlingen bedoeld, die een andere taal dan Nederlands als moedertaal 

hebben; dus zowel leerlingen die in het buitenland zijn geboren als ook kinderen die in Nederland zijn 

geboren, maar thuis een andere taal dan Nederlands spreken. 

 

Het grootste knelpunt voor NT2-leerlingen in het onderwijs is hun geringe woordenschat in het 

Nederlands. Woorden zijn nu eenmaal de dragers van betekenissen en nemen dus een cruciale 

positie in bij de kennisoverdracht in het onderwijs (Vermeer, 2003).  

Een kenmerk van een NT2- leerling is, dat taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling zich niet 

tegelijkertijd ontwikkelen (Kuiken et al., 2011). Ze kennen de meeste concepten en functies, zoals 

voorwerpen, gevoelens, oorzaak en doel wel. Zij hebben deze cognitieve ontwikkeling in hun eerste 

taal al achter de rug. Echter, ze weten de woorden in de tweede taal er niet voor en drukken zich 

daardoor in een beperkte taal uit. Daarom is het belangrijk bij een NT2- leerling om cognitieve 

ontwikkeling en taalontwikkeling strikt van elkaar gescheiden te houden. Het doel van het taalaanbod 

is  dat de leerkracht in het taalaanbod rekening houdt met dit kenmerk van een NT2-leerling (Kuiken 

et al., 2011). 
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2.3 (Hoog)begaafdheid  
Er zijn verschillende theoretische modellen ontwikkeld binnen de lange onderzoekstraditie omtrent 

hoogbegaafdheid met hierbij aansluitende verschillende definities van hoogbegaafdheid. 

Hoogbegaafdheidsmodellen zijn geëvolueerd van een eendimensionaal perspectief, met definities die 

enkel verband houden met intelligentie, naar multidimensionale concepten. Deze benadrukken onder 

meer een verscheidenheid aan algemene en specifieke domeinen van begaafdheid en creativiteit, 

alsmede de invloed van persoonlijkheids- en omgevingsfactoren op de ontwikkeling van aangeboren 

capaciteiten. Volgens Lo & Porath (2017) zijn er in de huidige wetenschappelijke discussie rond 

hoogbegaafdheid twee stromingen te onderscheiden. Sommigen zien hoogbegaafdheid als een 

aanleg, een voorbeschiktheid waarmee de mens wordt geboren (zoals Gagné, 2010 en Heller, 1991). 

Anderen (zoals Span, De Bruin-de Boer & Wijnekus, 2001 en Sternberg, 1993) definiëren 

hoogbegaafdheid als aantoonbaar gedrag, waarbij er hoge prestaties worden geleverd op een 

bepaald gebied. Er bestaat onder wetenschappers wel consensus dat het bij kinderen gaat om een 

dynamisch construct, dat tot ontwikkeling moet worden gebracht en dat daarbij veel factoren een rol 

spelen zoals een hoge intelligentie, maar ook omgevingsfactoren, zoals het gezin, school gerelateerde 

en onderwijskundige aspecten (Wijnekus & Pluyakers, 2007).  

 
In deze scriptie wordt wat betreft de betekenis van het begrip (hoog)begaafd aangesloten bij de 

werkdefinitie van het SLO (2018). Deze definitie is consistent met de belangrijkste aspecten, waarover 

in de bekendste theorieën en modellen consensus bestaat, of waarin zij elkaar aanvullen. Volgens 

deze werkdefinitie beschikken (hoog)begaafde leerlingen over een in aanleg aanwezig potentieel om 

tot uitzonderlijke prestaties te komen, behorend bij de beste 10%, op één of meerdere 

begaafdheidsgebieden. De ontwikkeling van talent is een langdurig en dynamisch proces. Zowel 

persoonlijkheidseigenschappen als de interactie met de omgeving zijn bepalend voor de mate waarin 

het aanwezige potentieel tot zijn recht komt (Mönks, 1995; Heller, 2000; Gagné, 2010). Een 

(hoog)begaafde leerling beschikt over een hoge intelligentie in combinatie met een creatief 

denkvermogen (Renzulli,1975; Mönks,1995; Sternberg, 2002). Daarnaast is er sprake van een 

intrinsieke motivatie (doorzettingsvermogen) om een taak te volbrengen, wat zich onder andere uit in 

een sterke gedrevenheid wanneer iets hun interesse heeft (Renzulli, Mönks, 1995). 

(Hoog)begaafdheid is domeinspecifiek (Gardner, 1983; Heller, 2000; Gagné, 2010). 

 

2.4 (Hoog)begaafdheid in de Westerse wereld 
Sternberg (2007) geeft aan dat iedere cultuur zijn eigen concept van hoogbegaafdheid hanteert. Uit 

een onderzoek samen met Okagaki (1993) bleek bijvoorbeeld dat Aziatische Amerikanen de nadruk 

leggen op cognitieve competentie, terwijl Hispano-Amerikanen socio-emotionele competenties hoger 

inschatten.  

Het beeld van wat begaafdheid is en hoe dit zich manifesteert, wordt voor een groot deel cultureel 

bepaald (Nguyen, 2012). Dit heeft consequenties voor kinderen, met name voor groepen in de 

samenleving in Nederland die niet dominant zijn: voor (hoog)begaafde leerlingen met een niet-

westerse migratieachtergrond, maar ook voor hun ouders en leraren (Bosman, 2020).  Deze 

leerlingen met een migratieachtergrond blijken nog steeds ondervertegenwoordigd in speciale 

onderwijsprogramma’s voor (hoog)begaafde leerlingen (De Wet & Gubbins, 2011;Ford et al., 2005, 

2008; Persson, 2013). 

 

Sternberg (2004) wijst erop dat ondanks onderzoek in het verleden naar de impact van cultuur op 

intelligentie overheden vaak vrij terughoudend zijn in een specifieke aanpak voor hoogbegaafde 

leerlingen. Dit heeft te maken met een onderliggende overtuiging dat deze leerlingen er vanzelf wel 

zullen komen. Een andere oorzaak die, aldus Ford et al. (2008) aan deze ondervertegenwoordiging 

ten grondslag ligt, zijn bijvoorbeeld de meetinstrumenten die niet cultuurfair zijn. Dit zou ertoe leiden 

dat intelligentie in de praktijk niet herkend wordt. Leerkrachten spelen eveneens een belangrijke rol 

door middel van negatieve stereotypes, ‘deficit thinking’, cultuurblindheid en niet (willen) erkennen 

van verschillen. Veel leerkrachten gaan ervan uit dat de leerling door zijn andere achtergrond 

waarschijnlijk minder slim zal zijn. Daardoor liggen de verwachtingen van de leerkracht van zijn 

prestaties lager (Ford et al., 2008; Persson, 2013). 
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3 Methode 

3.1 inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de werkwijze van de huidige studie beschreven. Het doel van dit exploratieve 

onderzoek is inzicht krijgen in de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2-leerlingen om zo 

passend onderwijs te kunnen bieden. 

Er is gekozen voor een literatuur onderzoek en een exploratief onderzoek.  

Er zijn verschillende methoden gebruikt om antwoorden te verkrijgen op de onderzoeksvragen.  

In het literatuuronderzoek wordt op zoek gegaan naar de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde 

NT2-leerlingen vanuit theoretisch perspectief. In Nederland is weinig onderzoek gedaan naar dit 

onderwerp. Vandaar dat er hiervoor Amerikaanse literatuur is gebruikt.  

Aanvullende informatie wordt verzameld door middel van het afnemen van vragenlijsten bij NT2- 

leerlingen die voldoen aan de kenmerken  van (hoog)begaafde NT2-leerlingen zoals genoemd in 

bijlage 1. 

Het literatuuronderzoek beantwoordt de hoofdvraag vanuit theoretisch perspectief. De 

onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2-leerlingen wordt beschreven vanuit de Amerikaanse 

literatuur. De onderwijsbehoeften van NT2-leerlingen en (hoog)begaafde leerlingen wordt vanuit 

verschillende literatuur beschreven.  

Het exploratief onderzoek is gedaan in de praktijk en beschrijft de onderwijsbehoeften van 

(hoog)begaafde leerlingen vanuit praktisch perspectief. Dit wordt gedaan door het afnemen van 

verschillende vragenlijsten. Er is een vragenlijst voor de leerkracht en een vragenlijst voor de leerling. 

Kwalitatieve gegevens worden verkregen door het stellen van een aantal open vragen.  

 

3.2 Procedure  
In de eerste fase is literatuur bestudeerd om meer te weten te komen over de onderwijsbehoeften van 

de afzonderlijke groep NT2-leerlingen en (hoog)begaafde leerlingen. Vervolgens is gekeken naar de 

onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2-leerlingen. Aangezien de zoekterm “onderwijsbehoeften 

van (hoog)begaafde NT2-leerlingen” weinig resultaat opleverde in de literatuur, is via de term 

“Spaanstaligen in Amerika” en op basis van referenties in reeds gevonden artikelen verder gezocht 

(zgn. sneeuwbalmethode) de zoekterm “gifted and talented English Language Learner (ELL)” naar 

boven gekomen. Na het formuleren van de onderzoeksvraag en de subvragen is er in de literatuur 

naar antwoorden gezocht. Deze antwoorden zijn in een theoretisch kader geplaatst.  

 

Aangezien er in Nederland nog weinig bekend lijkt over de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde 

NT2-leerlingen, is gekozen voor het inzetten van een instrument.  .  

Na het ontwerpen van de instrumenten zijn leerlingen en leerkrachten bevraagd door middel van een 

vragenlijst in de praktijk. 

In de verschillende artikelen over begaafde en getalenteerde “English Language Learners (ELL) 

werden kenmerken van deze doelgroep genoemd. Zodoende was het mogelijk een lijst met 

kenmerken van (hoog)begaafde NT2-leerlingen op te stellen. 

Om tot de deelnemers van het onderzoek te komen, is er contact gezocht met de NT2-specialist van 

de onderwijsstichting Aves. Aan de hand van de kenmerkenlijst is in samenspraak met deze NT2-

specialist een selectie gemaakt van potentiële deelnemers. Vervolgens zijn de scholen waar deze 

potentiële deelnemers zijn, benaderd met de vraag of ze deel wilden nemen aan het onderzoek.  

De leerlingen zijn door hun leerkracht geïnformeerd over de vragenlijst en het onderzoek. Ouders zijn 

op de hoogte gebracht en hebben mondeling toestemming gegeven. De onderzoeker heeft een 

instructiefilm voor de leerlingen gemaakt. De leerkrachten hebben een schriftelijke toelichting 
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ontvangen. De leerlingen vulden de vragenlijst anoniem via Word in. De leerkrachten hebben de 

versie vragenlijst leerkrachten via forms ingevuld. 

De vragenlijsten zijn afgenomen in januari 2022 op verschillende scholen van de stichting Aves en in 

verschillende bovenbouwgroepen.  

 

3.3 Deelnemers 
In dit onderzoek is een selecte steekproef gedaan op verschillende basisscholen, waarvan de 

populatie grotendeels uit NT2-leerlingen bestaat. Er is gekozen voor een selecte steekproef. Dit omdat 

er onvoldoende middelen en tijd is voor en aselecte steekproef.  De kinderen zijn geselecteerd op 

basis van de lijst met kenmerken van (hoog)begaafde NT2-leerlingen (bijlage 1). Allereerst is er een 

gesprek geweest met de coördinator NT2 van Aves. Zij heeft scholen aangedragen waar kinderen 

zitten die kunnen voldoenden aan de kenmerken zoals benoemd in deze lijst. Vervolgens zijn intern 

begeleiders aangeschreven en heeft men kinderen en leerkrachten aangedragen die voldoen aan de 

lijst van kenmerken van begaafde NT2-leerlingen en zitten in de bovenbouw.  

De basisscholen maken deel uit van de stichting Aves. Aves is een samenwerkingsstichting die 

scholen voor primair onderwijs bestuurt en verbindt in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en 

Steenwijkerland. 

Er zijn twee groepen deelnemers 

A. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van verschillende basisscholen van Aves (N=8). De 

leerlingen vullen individueel de vragenlijst versie kind in.  

B. Leerkrachten die bovenstaande leerlingen in hun klas onderwijs bieden (N=8). De 

leerkrachten vullen individueel de vragenlijst versie leerkracht in. 

Ondanks dat er in de literatuur gepleit wordt voor vroeg signaleren is er voor deze doelgroep 

gekozen. Binnen Aves komen regelmatig hulpvragen binnen bij de specialisten hoogbegaafdheid 

betreffende het onderwerp NT2 en hoogbegaafdheid in deze leeftijdscategorie. 

De respondenten zijn leerlingen en hun leerkrachten. Deze leerlingen zijn kinderen in de 

basisschoolleeftijd  9 tot 12 jaar. Het betreft kinderen die een andere taal dan Nederlands als 

moedertaal hebben. De leerlingen zijn aan de hand van een kenmerkenlijsten (bijlage 1), gebaseerd 

op literatuur, genomineerd. Zo verwerven deze leerlingen bijvoorbeeld de (Nederlandse) taal sneller 

dan normaal, demonsteren ze het vermogen om te coderen of te vertalen op een gevorderd niveau; 

lezen ze aanzienlijk verder dan het niveau in de moedertaal; leest bijvoorbeeld 2 of meer leerjaren 

hoger dan zijn/ haar huidige leerjaar. Daarnaast kunnen ze opmerkelijke straatwijsheid en / of snelle 

integratie in de Nederlandse cultuur vertonen; lossen ze problemen op creatieve, niet-conforme 

manieren op; passen zich snel aan aan verschillende situaties. Een voorkeur hebben voor uitdaging 

en onafhankelijkheid valt tevens onder de kenmerken. Over het algemeen hebben deze leerlingen een 

hoger tempo (Iowa Department of Education, 2008). 

3.4 Onderzoeksinstrumenten  
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen zijn zelf ontworpen instrumenten gebruikt. Dit zijn 

vragenlijsten die gebaseerd op de onderwijsbehoeften van NT2-leerlingen en (hoog)begaafde 

leerlingen zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende instrumenten:  

1. Vragenlijst voor de leerlingen van groep 6, 7 of 8 

2. Vragenlijst voor de leerkrachten van groep 6, 7 of 8 

 
Deze vragenlijsten zijn terug te vinden in bijlage 3 en 4. 

De instrumenten bestaan uit gesloten en een paar open vragen. Bij de open vragen is ruimte voor een 

toelichting.   
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Om ingewikkelde woorden zoveel mogelijk te vermijden is van te voren nagedacht over de 

formulering van de vragen bij de leerlingen. 

In de literatuur is gezocht naar de onderwijsbehoeften van NT2-leerlingen. Deze zijn overgenomen als 

stellingen in de vragenlijsten. De vragenlijst heeft een Likert vijfpuntsschaal. Bijvoorbeeld “mijn 

meester/ juf weet over mijn achtergrond”. 

Leerlingen kunnen aangeven welke van deze stellingen ze zeer belangrijk vinden of / meestal 

belangrijk/ belangrijk/ beetje belangrijk en onbelangrijk. Daarnaast is hetzelfde gedaan met de 

onderwijsbehoeften van hoogbegaafden.  

Eenderde van de stellingen gaat over de onderwijsbehoeften NT2 leerlingen en de rest zijn stellingen 

die gaan over de onderwijsbehoeften van hoogbegaafden. Er is in de literatuur meer te vinden over  

de onderwijsbehoeften van hoogbegaafden dan die van NT2- leerlingen.  

De resultaten van de instrumenten werden anoniem verwerkt omdat dit de kans op sociaal wenselijke 

antwoorden verkleint. De vragenlijst voor de leerlingen werd zonder naam geretourneerd. De 

gegevens uit de vragenlijsten voor de leerkrachten werden zonder naam ad random verwerkt. 

Deze gegevens van de vragenlijsten werden gecategoriseerd in tabellen en vervolgens verwerkt in 

een staafdiagram. Gekozen is voor een staafdiagram omdat de resultaten hierdoor in een oogopslag 

duidelijk worden. De open vragen leverden kwalitatieve gegevens op (Harinck, 2009). In het volgende 

hoofdstuk worden de resultaten beschreven. Verder zijn er schema’s en matrixen gebruikt om te 

ontdekken of de vragenlijsten/de instrumenten antwoorden konden geven op de onderzoeksvraag. 

Er zijn verschillende analyses gedaan. Er werd gekeken naar het kindperspectief versus die van de 

onderwijsprofessional. Daarnaast is gekeken of NT2-leerlingen met name meer waarde hechten aan 

de onderwijsbehoeften die opgesteld zijn voor NT2-leerlingen of juist meer aan de onderwijsbehoeften 

van de (hoog)begaafde leerlingen.  

Vanuit het perspectief van de onderwijsprofessional werd naar dezelfde vergelijking gekeken .  

3.5 Scoring 
De antwoorden “zeer belangrijk” van de gesloten vragen zijn meegenomen in de tabellen, gemaakt in 

Excel.  
In de tabellen zijn waardes aangegeven. Dit zijn gemiddelde waardes zodat de waardes van de groep 

leerlingen en de groep leerlingen met elkaar vergeleken kunnen worden. 

De waardes 1 t/m 5 hebben betrekking op: 

1 = zeer belangrijk (altijd); 

2 = meestal belangrijk; 

3 = belangrijk; 

4 = niet altijd belangrijk; 

5 = niet belangrijk. 

 

Tevens zijn er grafieken gemaakt om verschillende waardering van onderwijsbehoeften tussen 

leerlingen en leerkrachten met elkaar te kunnen vergelijken. Er is gekozen voor  een combinatie van 

gesloten en open vragen, omdat er dan meer informatie kon worden vergaard. Soms bieden 

alternatieven van een gesloten vraag teveel steun bij het vinden van het goede antwoord, terwijl een 

open vraag zonder alternatieven dit niet doet.  

 

Bij de gesloten vragen is gekeken naar twaalf onderwijsbehoeften die het meeste als “zeer belangrijk” 

gewaardeerd werden bij de begaafde NT2-leerlingen en de leerkrachten.  De antwoorden op de open 

vragen zijn van belang bij de indicatie van wat er reeds gedaan wordt met begaafde NT2-leerlingen en 

of dit overeenkomt met hetgeen wat in de literatuur wordt beschreven.  

Aan de hand van de resultaten uit de praktijk kon een vergelijking worden gemaakt met de 

bevindingen uit de literatuur. Daaruit zijn de conclusies en discussie ontstaan. De onderzoeker zal na 

afronding van het onderzoek aanbevelingen doen aan de leerkrachten en intern begeleiders van 

Aves.  
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4 Resultaten 

4.1 Inleiding 
Het doel van deze studie is inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2-

leerlingen. Om antwoord te krijgen op deze onderzoeksvragen is literatuur verkend (zie hoofdstuk 2) 

en is er een dataverzamelingsmethode ingezet (zie hoofdstuk 3). In dit hoofdstuk worden de 

belangrijkste bevindingen weergegeven.  

 
Het literatuuronderzoek tracht  antwoord te geven op een deel van de hoofdvraag namelijk: “Welke 

onderwijsbehoeften hebben (hoog)begaafde NT2-leerlingen vanuit theoretisch perspectief?” 

Allereerst worden de subvragen beantwoord die helpen bij het beantwoorden van de hoofdvraag.  

Er wordt beschreven welke onderwijsbehoeften NT2-leerlingen en (hoog)begaafde leerlingen hebben. 

Het begrip (hoog)begaafde NT2-leerlingen wordt gedefinieerd.  

Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2-leerlingen 

verschillen van die van (hoog)begaafde leerlingen die de Nederlandse taal als moedertaal hebben. 

In het exploratief onderzoek wordt getracht antwoord te geven  op de vraag “Welke 

onderwijsbehoeften hebben (hoog)begaafde NT2-leerlingen vanuit praktisch perspectief?” 

 

4.2 Welke onderwijsbehoeften hebben NT2-leerlingen? 
Scholen lijken over weinig kennis te beschikken betreffende de omgang met en het onderwijzen van 

NT2-leerlingen (Onderwijsraad, 2017). Uit zeer recent onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het NT2-

onderwijs in Nederland nog onvoldoende is, omdat er een gebrek is aan expertise en goede 

leermaterialen Op scholen ontbreekt er kennis over het leren van Nederlands als tweede taal 

(Onderwijsraad, 2017).  

De rol van de leerkracht is om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op een NT2-leerling. 

Dit doet hij door de leerling te begeleiden in het leerproces en zich te verdiepen in de culturele 

achtergrond, thuissituatie van de leerling. Hij informeert naar zijn behoeftes en perspectieven ( NT2, 

2010). De Onderwijsraad (2017) benoemt dat dit in de praktijk onvoldoende gebeurt.  

Alle kinderen hebben taalaanbod, taalinteractie en feedback nodig voor een goede taalontwikkeling. 

Verhallen en Walst (2011) beschrijven dat NT2-leerlingen deze groeimiddelen twee keer zo hard 

nodig hebben. Voor veel kinderen is het onderwijs uitsluitend de plek waar ze voortdurend met 

Nederlands in aanraking komen. School vervult hier een belangrijke rol, omdat het de meest 

invloedrijke plek is (Kuiken & van der Linden, 2012; Lowan, 2018). Kinderen die Nederlands als 

tweede taal leren, hebben extra aandacht en begeleiding nodig.  

Het stimuleren van woordenschat in de eigen taal kan de taalontwikkeling in een tweede taal 

bevorderen (e.g., Scheele, Leseman, & Mayo, 2010). Aan leerkrachten wordt daarom geadviseerd 

aandacht te hebben voor de eigen taal en cultuur van het kind, en zowel talige interactie in de eerste 

als in de tweede taal te stimuleren (Cummins, 2003). 
 

Wanneer een leerling niet betrokken is bij de les, wordt taal niet overgebracht (Verhallen & Walst, 

2011). Door afwisseling van verschillende werkvormen en door het bieden van visuele ondersteuning 

wordt de aandacht van een leerling vastgehouden (Bossers et. al., 2017; Hacquebord, 2004; Plante, 

2009). Begrijpelijkheid van het taalaanbod is een tweede voorwaarde om taal op leerlingen over te 

kunnen brengen. Taal kan afgestemd worden op een leerling door verlaging van het spreektempo 

(Verhallen & Walst, 2011). Daarnaast dient er in kortere zinnen gesproken te worden tegen een NT2-

leerling dan tegen een leerling die Nederlands als moedertaal heeft (Kuiken & Vermeer, 2013). Het 

herhalen en benadrukken van belangrijke informatie is belangrijk omdat NT2- leerlingen zinnen 

anders moeilijk kunnen volgen (Verhallen & Walst, 2011). Bossers et. al (2017) benoemen dat 

taalaanbod aan NT2-leerlingen minder verschillende en minder moeilijke woorden moet bevatten. De 

begrijpelijkheid van het taalaanbod wordt verhoogd wanneer taal contextueel ondersteund wordt 

(Verhallen & Walst, 2011). Naast een passend taalaanbod is het leren van een taal ook afhankelijk van 

het gebruik ervan (Schaerlaekens, 2016). Een leerling heeft ruimte nodig om taal te kunnen gebruiken 
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en leert door taalinteractie (Verhallen & Walst, 2011). Wanneer een leerling de kans niet krijgt om deel 

te nemen aan gesprekken, leert het minder snel een tweede taal (Kuiken & van der Linden, 2012). 

Een leerkracht heeft de taak een NT2-leerling de tijd en ruimte te geven om te spreken in de klas. Het 

krijgen van feedback is voor de taalontwikkeling van een NT2-leerling onmisbaar (Bossers et. al, 2017; 

Kuiken & Vermeer, 2013; Verhallen & Walst, 2011).  

Daarnaast hebben NT2-leerlingen visuele ondersteuning nodig. Uit de literatuur blijkt dat visuele 

ondersteuning de betrokkenheid en het begrip vergroot (Bossers et. al., 2017). 

Ook hebben NT2-leerlingen, nog meer dan andere leerlingen een veilig pedagogisch klimaat nodig. 

Volgens Hajer en Spee (2017) vraagt dit om een open houding en reflectie op eigen normen en 

waarden. Leerkrachten die lesgeven aan nieuwkomers moeten meer gebruik maken van hun 

interpersoonlijke competenties, om op die manier alle leerlingen met verschillende culturele 

achtergronden in de klas te bereiken (den Brok, van Eerde & Hajer, 2010). Ze moeten weten over de 

achtergrond van NT2-leerlingen, hierdoor zijn ze beter in staat les te geven aan deze leerlingen 

(Hones, 2000).  

Tot slot laten de meest recente wetenschappelijke inzichten over het verwerven van een tweede of 

derde taal zien dat ‘onderdompeling’ in de nieuw te leren taal niet genoeg is. Juist het gebruik maken 

van de moedertaal wordt als uiterst belangrijk gezien. Door het negeren van de moedertaal kan het 

kind zich aangetast voelen in de eigen identiteit waardoor het zich minder goed zal ontwikkelen (Hajer 

& Spee, 2017). 

 

4.3 Welke onderwijsbehoeften hebben (hoog)begaafde leerlingen? 
Het is belangrijk dat elke leerkracht de kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen kan herkennen en 

een rijke leeromgeving kan bieden, waarin ook kenmerken van begaafde kinderen worden 

aangesproken, zodat zij in hun leer-kracht komen en hun talenten zichtbaar worden. (Bakx, 2019) 

 
De zelfdeterminatietheorie gaat ervan uit dat er drie psychologische basisbehoeften zijn: autonomie, 

relatie en competentie. Een goede aansluiting op deze basisbehoeften heeft een positieve invloed op 

motivatie, welbevinden en prestaties (Deci & Ryan et al., 2001).  

 

Leerkrachten kunnen aan de behoefte aan autonomie tegemoet komen door keuzes te bieden (in 

leeractiviteit, leerinhoud, tijd, plaats,), uit te leggen wat de relevantie is om iets te leren en door begrip 

en respect te tonen aan leerlingen, ook als zij niet meteen gemotiveerd zijn om te leren (Stroet, 

Opdenakker, & Minnaert, 2013). 

 

Pedagogische sensitiviteit en sociale steun van een leerkracht hebben daarnaast positieve effecten op 

het  welbevinden van leerlingen, motivatie en op hun resultaten (Diemel, 2019; Roorda, Koomen, Spilt, 

& Oort, 2011). Het werkt verbindend als een leerkracht dichtbij de leerlingen staat, negatieve 

interactie voorkomt, leerlingen ondersteunt en als een leerkracht leerlingen het gevoel geeft dat ze 

welkom zijn en erbij horen (Stroet et al., 2013). Binding blijkt (ook) voor begaafde leerlingen heel 

belangrijk (Garn & Jolly, 2013). 

 

 

4.4 NT2-leerlingen met (hoog)begaafdheidskenmerken 
Harris et al. (2009) geven in hun casestudy aan dat hoewel de ondervertegenwoordiging van 

anderstalige leerlingen in programma’s voor hoogbegaafden al vele jaren wordt erkend in de literatuur 

(Frasier, 1997; Maker, 1983; Marland, 1972), er pas later serieuze aandacht gekomen is voor de 

onderwijsproblemen van hoogbegaafde leerlingen van wie de moedertaal anders is dan de taal van de 

meerderheid is (Bernal, 2002). 

Talentontwikkeling in het onderwijs wordt vooral geassocieerd met leerlingen die hoge cijfers halen, 

door de lesstof vliegen, die alles te gemakkelijk vinden en zich snel vervelen, met leerlingen die 

behoefte hebben aan extra uitdaging en voor wie extra vakken of projecten worden georganiseerd. 
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Daarnaast wordt bij talentontwikkeling vaak gedacht aan onderpresterende leerlingen met zwakke 

executieve functies (Bosman, 2020). De variëteit in de doelgroep is echter groter. Herkenning van 

begaafdheid kan moeilijk zijn, doordat het beeld van hoogbegaafdheid cultureel is bepaald (Nguyen, 

2012).  

 

Het is van groot belang om (hoog)begaafde leerlingen een onderwijsaanbod te doen dat is afgestemd 

op hun specifieke (pedagogische en didactische) behoeften en mogelijkheden (De Boer, 2003). 

Als er op school niet tegemoet gekomen wordt aan de specifieke onderwijsbehoeften van 

(hoog)begaafde leerlingen, bijvoorbeeld omdat zij niet (tijdig) gesignaleerd worden, dan bestaat de 

kans dat zij sociaal-emotionele problemen ondervinden (Mathijssen, Feltzer & Hoogeveen, 2018), 

kunnen ze gaan onderpresteren (White, Graham, & Blaas, 2018) of zelfs helemaal uitvallen uit het 

reguliere onderwijs (Van Weerdenburg, Emans, Kabki, & Poelman, 2019). En dan weer even de link 

maken met (hoog)begaafde NT2 leerlingen. 

 

Definiëring (hoog)begaafde NT2-leerlingen 
Veel (hoog)begaafde NT2-leerlingen lopen het risico aanzienlijk onder hun potentieel te presteren.  

Hoewel het onderwerp onderpresteren goed is behandeld in de literatuur met betrekking tot de 

algemene hoogbegaafde populatie (Rimm, 2003; Ryan & Coneybeare, 2013), bestaat er op dit gebied 

minder onderzoek naar (hoog)begaafde anderstaligen, in deze scriptie dus NT2-leerlingen, zo geven 

Blackburn et al. (2016) aan.  

 

De literatuur over (hoog)begaafde anderstalige leerlingen van de afgelopen 20 tot 30 jaar geeft aan 

dat er in de loop van de tijd een toenemend bewustzijn is ontstaan van de behoeften van deze 

specifieke groep. Historisch gezien was onderzoek naar hoogbegaafde anderstalige leerlingen in het 

algemeen gericht op identificatiekwesties en onderzoek naar ondervertegenwoordiging in 

hoogbegaafde programma's, voornamelijk op scholen in de Verenigde Staten, en verwijst het 

voornamelijk naar Spaanssprekende studenten. De meeste nieuwe bevindingen komen voort uit 

onderzoeksstudies die in de Verenigde Staten zijn uitgevoerd en zijn gebaseerd op voornamelijk 

Latino-populaties, voornamelijk met een lage sociaaleconomische achtergrond(Blackburn et al., 

2016). 

 

(Hoog)begaafde NT2-leerlingen worden in deze scriptie gedefinieerd als leerlingen die de kenmerken 

van (hoog)begaafdheid vertonen en/of talenten vertonen zoals geïdentificeerd door algemeen erkende 

theorieën of modellen van (hoog)begaafdheid en voor wie Nederlands de taal is die door de 

meerderheid gesproken wordt, maar niet hun moedertaal.  Zoals eerder aangegeven wordt de 

definitie van (hoog)begaafdheid van het SLO (2018) gehanteerd: (hoog)begaafde leerlingen 

beschikken over een in aanleg aanwezig potentieel om tot uitzonderlijke prestaties te komen, 

behorend bij de beste 10%, op één of meerdere begaafdheidsgebieden (Hoog) NT2- leerlingen 

hebben veel van dezelfde basiskenmerken als reguliere NT2-leerlingen en hoogbegaafde kenmerken; 

echter zowel hun volledige capaciteiten als hun ware potentieel kunnen achter de taalbarrière 

verborgen zijn.  

 

De beste aanwijzingen waar leerkrachten naar kunnen zoeken om (hoog)begaafde NT2-leerlingen te 

signaleren, zijn de kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen. Over het algemeen leren 

(hoog)begaafde leerlingen snel en gemakkelijk, hebben ze een goed geheugen, zijn ze leergierig, 

hebben ze een complex denk- en probleemoplossend vermogen, een verhoogd 

rechtvaardigheidsgevoel, een grote verscheidenheid aan vaak intense interesses en een scherp 

gevoel voor humor (Houkema, 2008). Onderzoek suggereert dat (hoog)begaafde anderstaligen 

vergelijkbare kenmerken hebben, maar deze anders kunnen vertonen binnen de culturele context van 

het leren van een tweede taal (Voss, 2019). Zo hebben ze bijvoorbeeld een bovengemiddelde groei 

van de Nederlandse taalvaardigheid en over het algemeen een hoger tempo, een voorkeur voor 

uitdaging en onafhankelijkheid en zijn ze leergierig. Een lijst van kenmerken van (hoog)begaafde NT2-

leerlingen is opgenomen als bijlage (1). 
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4.5  In hoeverre verschillen de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2-leerlingen 

van die van (hoog)begaafde leerlingen die de Nederlandse taal als moedertaal hebben? 
(Hoog)begaafde NT2-leerlingen hebben veelal kenmerken die overeenkomen met (hoog)begaafde 

leerlingen die de Nederlandse taal als moedertaal hebben.  

Zo kunnen begaafde en getalenteerde leerlingen die een andere taal spreken dan de meerderheid 

blijk geven van prestatie of potentiële bekwaamheid of beide, op bijvoorbeeld een van de volgende 

gebieden: een uitgebreid geheugen, een hoger tempo, motivatie om te leren, nieuwsgierigheid, 

creativiteit, probleemoplossend vermogen en gevoeligheid (Iowa Department of Education, 2008). 

 

Echter zijn er wel een aantal specifieke onderwijsbehoeften die passen bij NT2-leerlingen en niet terug 

te vinden zijn bij de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen.  Het is voor NT2-leerlingen 

nodig om een passend taalaanbod te bieden. Taalaanbod, taalinteractie en feedback zijn nodig voor 

een goede taalontwikkeling. Verhallen en Walst (2011) beschrijven dat NT2-leerlingen deze 

groeimiddelen twee keer zo hard nodig hebben. 

NT2-leerlingen hebben extra tijd en begeleiding nodig om expliciete instructie te ontvangen op 

taalgebied. Tevens moet er meer non-verbale communicatie ingezet worden door leerkrachten en er 

is visuele ondersteuning nodig (Bossers et. al., 2017). Het gebruik maken van de moedertaal wordt tot 

slot als uiterst belangrijk gezien (Hajer & Spee, 2017). 

 

4.6 Welke onderwijsbehoeften hebben (hoog)begaafde NT2-leerlingen vanuit 

theoretisch perspectief? 
(Hoog)begaafde NT2-leerlingen hebben leerkrachten nodig die gebruik maken van geselecteerde 

strategieën. 

De studie van Farren (2016) heeft aangetoond hoe anderstaligen profiteerden van het gebruik van de 

volgende geselecteerde strategieën: 

 Gebruik van pre-reading-strategieën helpt bij het activeren van achtergrondkennis;  

 Brainstormen over een bepaald onderwerp ondersteunt bij het opbouwen van kennis; 

 Gebruik maken van mindmaps ondersteunt leerlingen bij het ontwikkelen van hun begrip en 

moedigt aan om minder afhankelijk te zijn van de leerkracht; 

 Gebruik maken van woordbanken; 

 Schrijven van leerresultaten, sleutelconcepten en huiswerk op whiteboards; 

 Werken in paren; 

 Gebruik maken van peerfeedback en leerkrachtfeedback 

 Prijzen van het werk van leerlingen heeft een positief effect; 

 Gebruik maken van beeldmateriaal/video's, een samenvatting van hoofdpunten, uitleg van 

een bepaald concept of scène uit een toneelstuk leerlingen ondersteunt bij het ontwikkelen 

van interpretatieve/ vertolkende vaardigheden; 

 Leerlingen affiches, labeldiagrammen of visuals laten maken 

 

In een onderzoek van Kitano en Pedersen (2002) benadrukten leraren het belang van een veilige en 

gastvrije klasomgeving , omdat mondelinge expressie soms een uitdaging was voor (hoog)begaafde 

anderstaligen. Ze merkten ook op dat deze leerlingen baat hebben bij een combinatie van 

leermethoden, zoals het gebruik van visuele aanwijzingen en praktische activiteiten. De leerkrachten 

waren het er ook over eens dat deze leerlingen uitdagend materiaal nodig hadden dat niet werd 

beperkt door taal. 

 

Wanneer er meerdere NT2-leerlingen worden geïdentificeerd voor het programma voor 

(hoog)begaafde leerlingen, kan een oudere leerling dienen als mentor voor een jongere leerling. De 

voordelen zijn het grootst wanneer de leerlingen dezelfde culturele achtergrond delen. De oudere 

leerling dient als een rolmodel voor succes  
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voor de jongere leerling (Sosa, Carmen. et al, 2008). 

 

Sosa, Carmen. et al (2008) vinden dat deze leerlingen een curriculum aangeboden moet worden dat 

rekening houdt met de interesses van de leerlingen en hen in staat stelt om keuzes te maken in wat ze 

willen leren, inclusief een focus op culturele thema's. 

 

NT2-leerlingen kunnen worden beschouwd als leerlingen met een schat aan eerdere kennis, 

vaardigheden. Tevens kunnen ze meerdere talen spreken (Hughes, Shaunessy, Brice, Ratliff, & 

McHatton, 2006) of "afwisselend gebruik van twee talen op woord-, zins-, clausule- of zinsniveau" 

(Valdes-Fallis, 1978, p. 6), en ervaringen. Het behouden van de moedertaal van de leerling is met 

name relevant voor  (hoog)begaafde NT2-leerlingen.  

 

Shavinina (2009) geeft aan dat tweetalig onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen het beste voorziet 

in de behoeften van hoogbegaafde tweetaligen (Bernal & García, 2009). Echter deze focus is weinig 

van toepassing op de Nederlands context, aangezien tweetalige onderwijsprogramma's voor 

(hoog)begaafden vrijwel niet bestaan in het Nederlandse basisonderwijs. 

 

Volgens Van Tassel-Baska et al. (2008) zouden lerarenopleidingen expliciet les moet geven over de 

relatie tussen cultuur en hoogbegaafdheid (Aguirre, 2003; US Department of Education, 1998).  

 

Smutny (2012) adviseerde dat het curriculum voor hoogbegaafde anderstaligen doordrenkt zou 

moeten zijn met multiculturele en taalkundige componenten die een afspiegeling zijn van de culturen 

en de talen van de leerlingen die voor het programma worden bediend en moeten aansluiten bij de 

voorzieningen voor de begaafde leerlingen uit de reguliere bevolking. 

Olszewski-Kubilius en Clarenbach (2014) benadrukken het belang van hoge verwachtingen van 

leerkrachten en een passende training, het vergroten van het bewustzijn van de diversiteit van 

(hoog)begaafde leerlingen en het bieden van de ondersteunende netwerken voor leerlingen. 

 

El Yaafouri (2019) geeft aan dat leerkrachten (hoog)begaafde NT2-leerlingen mogelijkheden zouden 

moeten bieden voor zelfgestuurd leren. Zelfgestuurd leren is een effectief hulpmiddel voor de 

betrokkenheid van leerlingen dat het denken op een hoger niveau ondersteunt. Door het element van 

keuze te introduceren, wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van een leerling opgewekt door 

creatieve probleemoplossing en ervaringsleren.  

Daarnaast zouden leerkrachten volgens El Yaafouri (2019) moeten overwegen meerdere 

ontdekkingsroutes te verkennen. Zo wordt als voorbeeld STEAM-leren genoemd. STEAM is een 

internationale, steeds vaker gebruikte afkorting voor Science, Technology, Engineering, Arts en 

Mathematics. STEAM-onderwijs is bedoeld om bij leerlingen ‘wetenschappelijke denkwijzen en 

vaardigheden te ontwikkelen’. Tijdens STEAM-activiteiten leren kinderen om planmatig te 

onderzoeken en om op basis van hun bevindingen hun eigen oplossingen te ontwerpen.  

Het bevordert de kans op expressie met een laag risico en stimuleert leerlingen om op innovatieve 

manieren hun vaardigheden te demonstreren. 

Als laatste wordt door El Yaafouri (2019) geadviseerd gebruik te maken van beoordelingen die 

verschillende uitingen van begrip mogelijk maken: keuzemogelijkheden bieden in de manier waarop 

leerlingen kennis, vaardigheden en begrip demonstreren. Projectmatig leren (PGO) werkt daarbij 

bijzonder goed. PGO "is een dynamische klassikale benadering waarin leerlingen actief problemen en 

uitdagingen in de echte wereld verkennen en een diepere kennis verwerven." Met dit type open leren 

kunnen anderstaligen laten zien wat ze weten op manieren die minder taalafhankelijk zijn(El Yaafouri, 

2019). 
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4.7 Onderzoeksresultaten vanuit praktisch perspectief 
 

4.7.1 Inleiding 
De groepen respondenten zijn klein; er is hierdoor een exploratief onderzoek uitgevoerd. 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is gekeken naar de onderwijsbehoeften 

afzonderlijk. De twaalf onderwijsbehoeften die het meest als “zeer belangrijk” werden gewaardeerd 

zijn meegenomen in de selectie. Op basis hiervan is een lijst gemaakt van onderwijsbehoeften 

waarvan leerlingen en leerkrachten aangeven dat ze het belangrijkste zijn. De groep leerlingen en de 

groep leerkrachten zijn daarbij naast elkaar gezet. Dit is weergegeven in tabel 1. 

Vervolgens zijn de groep leerlingen en de groep leerkrachten met elkaar vergeleken. Per 

onderwijsbehoefte is gekeken waar de meeste leerkrachten en leerlingen “zeer belangrijk” hebben 

aangekruist. De onderwijsbehoeften waarbij de groep leerlingen en de groep leerkrachten grote 

verschillen laten zien, zijn opgenomen in tabel 2 en figuur 2. 

 

In onderstaande tabellen zijn de belangrijkste onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen 

weergegeven volgens leerlingen en leerkrachten uit de onderzoeksgroep. Daarnaast wordt in de 

tabellen een overzicht gegeven van de verschillen tussen de groep leerkrachten en groep leerlingen. 

De onderzoeksvragen worden in dit hoofdstuk beantwoord aan de hand van de tabellen waarin 

de gemiddelde waardes per onderwijsbehoeften (gegeven door de leerlingen en leerkrachten) zijn 

weergegeven. 

 

 

4.7.2 Welke onderwijsbehoeften vinden (hoog)begaafde NT2-leerlingen en hun leerkrachten het 

belangrijkst ? 

In tabel 1 zijn de hoogst scorende onderwijsbehoeften bij (hoog)begaafde NT2-leerlingen 

aangegeven. De groep leerlingen bestaat uit 8 (hoog)begaafde NT2-leerlingen en de groep 

leerkrachten uit 8 leerkrachten die deze (hoog)begaafde NT2-leerlingen in hun klas hebben. 

 

De belangrijkste onderwijsbehoeften van NT2-leerlingen weergegeven door de groep leerlingen, 

bestaat uit: “gevoel van vertrouwen geven”, “neemt mij zoals ik ben”, “leert mij denken” (met 100%). 

Daarnaast worden de onderwijsbehoeften: “ervoor zorgen dat mijn klasgenoten mij begrijpen en mij 

nemen zoals ik ben”, “zorgen voor opdrachten die moeilijk zijn, maar niet te moeilijk”, “vertellen 

waarom ik dingen moet leren en wat het einddoel is”, “duidelijke kaders en structuur bieden” en 

“gedifferentieerd lesgeven” met 75% als zeer belangrijk aangeven. 

 

De belangrijkste onderwijsbehoeften van NT2-leerlingen weergegeven door de groep leerkrachten 

bestaat uit: “betrokken zijn”, “gevoel van vertrouwen geven” en “een leeromgeving waarin het kind 

verbinding heeft met anderen” (87,5%). Daarnaast worden de onderwijsbehoeften: “positief zijn” en 

“gevoel van acceptatie en erkenning geven” met 75% als zeer belangrijk aangeven. 

 

Beide groepen geven aan de onderwijsbehoeften “ een gevoel van vertrouwen geven” zeer belangrijk 

te vinden; leerkrachten 87,5% en leerlingen 100%. 

 

Tabel 1 

Hoogst scorende Onderwijsbehoeften volgens Leerkrachten en Leerlingen in percentages 

(ingevuld als zeer belangrijk) 

Onderwijsbehoefte Leerkrachten  Leerlingen  

Betrokken  87,5%  

Positief zijn 75%  

Gevoel van vertrouwen geven 87,5% 100% 

Verbinding maken met de leerling 87,5%  

Gevoel van acceptatie en erkenning geven 75% 100% 

Gedifferentieerd lesgeven  75% 

Duidelijke kaders en structuur bieden  100% 

Leren denken  100% 

Zorgen voor begrip en acceptatie klasgenoten 87,5% 75% 
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Topdown denken  75% 

Balans sterke en zwakke punten  75% 

Aanbod zone naaste ontwikkeling  75% 

Totaal  6 9 

 

Figuur 1 

 

Visie Leerlingen versus Visie Leerkrachten  betreffende NT2-onderwijsbehoeften in percentages 

     
Aantal leerlingen= 8, aantal leerkrachten=8 

 

Bij de onderwijsbehoeften die de leerkrachten het meest als zeer belangrijk aangeve, zijn er 3 van de 

10 onderwijsbehoeften die van NT2-leerlingen. 3 van de 33 onderwijsbehoeften zijn die van 

(hoog)begaafde leerlingen. 

Bij de onderwijsbehoeften die de kinderen als zeer belangrijk aangeven, is er 1 van de 10 

onderwijsbehoeften die van Nt2-leerlingen. 8 van de 33 onderwijsbehoeften zijn die van 

(hoog)begaafde leerlingen. 

Leerkrachten geven de onderwijsbehoeften die passend zijn bij NT2-leerlingen als belangrijker aan 

dan de onderwijsbehoeften die passend zijn bij de (hoog)begaafde leerlingen. (Hoog)begaafde NT2-

leerlingen geven de onderwijsbehoeften passend bij (hoog)begaafde leerlingen belangrijker aan.  

 

 

4.7.3  Verschillen tussen (hoog)begaafde NT2-leerlingen en hun leerkrachten 

betreffende  waardering onderwijsbehoeften 

In figuur 2 en tabel 2 staan de onderwijsbehoeften genoemd die bij vergelijking van de groep 

leerkrachten en de groep leerlingen verschillen. In figuur 2 staan de onderwijsbehoeften die als zeer 

belangrijk beschouwd worden in percentages.  In tabel 2 staan de onderwijsbehoeften die als zeer 

belangrijk beschouwd worden in gemiddelde waardes. 

De waardes 1 t/m 5 hebben betrekking op: 

1 = zeer belangrijk (altijd); 

2 = meestal belangrijk; 

3= belangrijk; 

4= niet altijd belangrijk; 

5 = niet belangrijk. 

Hiervan is het gemiddelde opgenomen in tabel 2. 
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Figuur 2 

 

Onderwijsbehoeften die als zeer belangrijk beschouwd worden (percentage) 
 

 

Leerkrachten= 8, leerlingen= 8 

Tabel 2 

Onderwijsbehoeften die als zeer belangrijk beschouwd worden (gemiddelde score) 

Onderwijsbehoefte Leerlingen leerkrachten 

Betrokken zijn 2,8 1,8 

Voorinstructie geven 4,2 5 

Balans in sterke en zwakke punten 2,4 4,2 

Structurele feedback op proces geven 2 3,4 

Duidelijke kaders en structuur bieden 2 3,4 

Omgang kritische houding 1,8 3,2 

Inspelen op sensitiviteit 2 3 

Topdown leren aanbieden 2 4,8 

Verkorte instructie geven 2,4 4 

Aansluiten bij zone naaste ontwikkeling 1,8 3 

Lln leren leren 2 3,4 
 

Op de onderwijsbehoefte “omgang kritische houding” scoort de groep leerlingen vrij hoog, dat geldt 

ook voor “aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling”. 

Op de onderwijsbehoefte “betrokken zijn” scoort juist de groep leerkrachten weer vrij hoog. 

Op de vraag wat hun leerkracht doet om ervoor te zorgen dat de lessen goed bij hen passen, 

antwoorden de leerlingen dat ze een korte uitleg krijgen als het moeilijk is of meer uitleg; een moeilijk 

boek krijgen; de leerkracht het makkelijker maakt, maar dat het dan vaak te makkelijk is, niet te 

makkelijke vragen geven en heel goed nadenken.  

Leerkrachten geven aan dat ze de methode loslaten en bezig zijn met daadwerkelijk produceren van 

taal; ze breiden het zelfstandig werken uit; ze laten leerlingen zelf proberen en geven leerlingen het 

vertrouwen dat ze het kunnen; ze compacten en geven meer vrijere verdiepingsopdrachten; geven 

meer ruimte voor samenwerking en geven duidelijke en korte instructie.  

Vanuit de resultaten zou er een indicatie kunnen zijn dat de hypothese “ (Hoog)begaafde NT2-

leerlingen hebben grotendeels dezelfde onderwijsbehoeften als begaafde leerlingen die als 

moedertaal Nederlands hebben” kan kloppen vanuit de visie van (hoog)begaafde NT2-leerlingen. 
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Deze indicatie is er niet vanuit de zienswijze van de leerkracht. Leerkrachten lijken een grotere 

waarde te hechten om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van NT2-leerlingen dan aan die 

van (hoog)begaafde leerlingen (10% van de leerlingen ten opzichte van 30% van de leerkrachten bij 

onderwijsbehoeften NT2-leerlingen; 9% van meest hoog gewaardeerde onderwijsbehoeften 

(hoog)begaafde leerlingen door leerkrachten en 24% bij de (hoog)begaafde NT2-leerlingen). 
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5  CONCLUSIES 

 
5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt getracht de vraag te beantwoorden die in deze scriptie centraal staat: “Wat zijn 

de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2-leerlingen vanuit theoretisch en praktisch 

perspectief?”  

De onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2-leerlingen vanuit theoretisch perspectief; de 

verschillen tussen (hoog)begaafde NT2-leerlingen en (hoog)begaafde leerlingen met Nederlands als 

moedertaal; de onderwijsbehoeften die het meest worden gewaardeerd vanuit de vragenlijsten en de 

verschillen en overkomsten tussen theoretisch en praktisch perspectief komen aan bod.  

Gezien de groep leerlingen en de groep leerkrachten klein is, worden aan de gegevens geen 

conclusies verbonden. 

 
Vanuit de theorie worden verschillende onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2-leerlingen 

genoemd. Zo moet er bij deze leerlingen meer non-verbale communicatie ingezet worden door 

leerkrachten en er is visuele ondersteuning nodig (Bossers et. al., 2017). Het gebruik maken van de 

moedertaal wordt als uiterst belangrijk gezien (Hajer & Spee, 2017).  

Ze hebben leerkrachten nodig die gebruik maken van geselecteerde strategieën, zoals bijvoorbeeld 

het gebruik maken van pre-reading strategieën of het inzetten van mindmaps. 

Een veilige en gastvrije klasomgeving is van belang, omdat mondelinge expressie soms een uitdaging 

kan zijn voor (hoog)begaafde NT2-leerlingen. 

Er moet een curriculum aangeboden worden dat rekening houdt met de interesses van de leerlingen 

en hen in staat stelt om keuzes te maken in wat ze willen leren (Iowa Department of Education, 2008). 

(Hoog)begaafde NT2-leerlingen hebben een leerkracht nodig die kennis heeft van de relatie tussen 

cultuur en (hoog)begaafdheid.  

Daarnaast heeft de leerkracht hoge verwachtingen en een passende training gevolgd. Dit vergroot het 

bewustzijn van de diversiteit van (hoog)begaafde leerlingen.  De leerkracht biedt ondersteunende 

netwerken voor leerlingen (Olszewski-Kubilius & Clarenbach, 2014). 

Leerkrachten zouden (hoog)begaafde NT2-leerlingen mogelijkheden moeten bieden voor zelfgestuurd 

leren. Door het element van keuze te introduceren, wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van een 

leerling opgewekt door creatieve probleemoplossing en ervaringsleren. Daarnaast zouden 

leerkrachten moeten overwegen meerdere ontdekkingsroutes te verkennen, zoals bijvoorbeeld 

STEAM-leren (El Yaafouri, 2019). 

Als laatste wordt door El Yaafouri (2019) geadviseerd gebruik te maken van beoordelingen die 

verschillende uitingen van begrip mogelijk maken: keuzemogelijkheden bieden in de manier waarop 

leerlingen kennis, vaardigheden en begrip demonstreren. 

 

(Hoog)begaafde NT2-leerlingen hebben veelal kenmerken die overeenkomen met (hoog)begaafde 

leerlingen die de Nederlandse taal als moedertaal hebben. Echter zijn er wel een aantal specifieke 

onderwijsbehoeften die passen bij NT2-leerlingen en niet terug te vinden zijn bij de 

onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Zo is het voor NT2-leerlingen nodig om een 

passend taalaanbod te bieden. 
 

(Hoog)begaafde NT2-leerlingen; in dit verkennend onderzoek, vinden het vooral belangrijk dat een 

leerkracht hen een “gevoel van vertrouwen geeft”, “je neemt zoals je bent” en “je leert denken”. 

Daarnaast waarderen zij de onderwijsbehoeften “ervoor zorgen dat mijn klasgenoten mij begrijpen en 

mijn nemen zoals ik ben”, “ervoor zorgen dat opdrachten moeilijk zijn, maar niet te moeilijk”, 

“duidelijke kaders en structuur bieden” en tenslotte “gedifferentieerd lesgeven” hoog. 

Leerkrachten waarderen vooral de onderwijsbehoeften “gevoel van vertrouwen geven”, “betrokken 

zijn” en “in staat zijn om verbinding te maken met de leerling” hoog. Ook “positief zijn” en “acceptatie 

en erkenning” krijgen een hoge waardering. 
 

Uit dit exploratief onderzoek blijkt dat (hoog)begaafde NT2- leerlingen andere onderwijsbehoeften 

waarderen dan hun leerkrachten. Leerkrachten lijken de onderwijsbehoeften van NT2-leerlingen 

belangrijker te vinden dan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. 3 van de 10 

onderwijsbehoeften geassocieerd met NT2-leerlingen worden door leerkrachten als “zeer belangrijk” 
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aangegeven. Dit verschilt met de leerlingen. Slechts 1 van de 10 onderwijsbehoeften geassocieerd 

met NT2-leerlingen wordt als “zeer belangrijk gezien”.  

 

Uitspraken doen over significantie is niet mogelijk; dit heeft te maken met de kleine steekproef maar 

vooral omdat er geen analyses zijn gedaan op de uitkomsten. Er zijn wel  gemiddeldes en 

percentages uitgerekend, maar geen t-tests gedaan om te kijken of de verschillen significant zijn. 

 

Een mogelijk verklaring voor deze uitkomst hier is dat er wellicht onvoldoende kennis van de 

doelgroep (hoog)begaafde NT2-leerlingen. Dit sluit aan bij wat Tassel-Baska et al. (2003) adviseren: 

lerarenopleidingen zouden expliciet les moet geven over de relatie tussen cultuur en 

hoogbegaafdheid. 

 

Zowel (hoog)begaafde NT2-leerlingen als hun leerkrachten; in dit onderzoek, vinden het zeer 

belangrijk dat ze” een gevoel van vertrouwen” krijgen/geven, “een gevoel van acceptatie en 

erkenning” krijgen/geven en “begrip en acceptatie van klasgenoten” krijgen. 

(Hoog)begaafde NT2-leerlingen lijken zelf meer waarde te hechten aan de onderwijsbehoeften 

passend bij (hoog)begaafde leerlingen. Naast het verschil in waardering van de onderwijsbehoeften 

tussen die van NT2-leerlingen en (hoog)begaafde leerlingen zijn er meer opvallende verschillen naar 

voren gekomen. 

Zo geven 87,5% van de leerkrachten “betrokken zijn” zeer belangrijk te vinden, terwijl geen van de 

leerlingen dit als zeer belangrijk aangeven. Datzelfde geldt ook voor “positief zijn “ en “verbinding 

maken met de leerling”. 

Leerlingen vinden “duidelijke kaders en structuur bieden” zeer belangrijk, geen van de leerkrachten 

geeft dit aan. Dat geldt ook voor “leren denken”,  “topdown denken”, “balans sterke & zwakke 

punten” en “aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling”. 
 

In de literatuur wordt genoemd dat (hoog)begaafde anderstalige leerlingen en in dit geval NT2-

leerlingen baat kunnen hebben bij een aantal geselecteerde strategieën, zoals bijvoorbeeld visuele 

ondersteuning of het gebruik maken van mindmaps en woordbanken. In de vragenlijsten is gevraagd 

naar “uitleg op een andere manier dan praten”.  

Zowel leerkrachten als de ondervraagde leerlingen waarderen dit niet als “zeer belangrijk”. 

Rekening houden met de interesses van leerlingen wordt eveneens genoemd in de literatuur. 37,5% 

van de leerlingen geven aan dit “zeer belangrijk” te vinden; bij de leerkrachten is dit 12,5%. 

Leerlingen waarderen deze onderwijsbehoefte hier sterker dan de leerkrachten. 

Het behouden van de moedertaal van de leerling wordt vanuit theoretisch perspectief genoemd. Geen 

van de leerkrachten vindt het behouden van de moedertaal zeer belangrijk. 25% van de leerlingen 

wel. Ook deze onderwijsbehoefte wordt door leerlingen zelf meer als zeer belangrijk gezien. 
 

(Hoog)begaafde NT2-leerlingen geven aan het zeer belangrijk te vinden dat hun meester of juf 

voorziet in hun onderwijsbehoefte als (hoog)begaafde en niet zo zeer aan het feit dat ze een NT2-

leerling zijn. De leerkrachten zelf lijken dit echter niet zo te zien.  

Er zitten verschillen in de waardering van de verschillende onderwijsbehoeften tussen de groep 

leerlingen en de groep leerkrachten. Wat de leerkrachten als meest belangrijk zien, wordt door geen 

van de leerlingen als zeer belangrijk gezien. Dit geldt voor “betrokken zijn”, “positief zijn” en 

“verbinding maken met de leerling”.   
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6 Discussie en aanbevelingen 
 

Aan het onderzoek wat hier is afgenomen kunnen gezien de grootte  (aantal leerlingen= 8, aantal 

leerkrachten=8) geen conclusies worden verbonden, maar wel indicaties worden gegeven. De 

populatievaliditeit is niet representatief voor de gehele populatie (hoog)begaafde NT2-leerlingen. Het 

betreft hier (hoog)begaafde NT2 leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 van basisscholen uit de 

Noordoostpolder. 

 

In deze scriptie is gekeken naar de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2-leerlingen vanuit het 

perspectief van deze leerlingen zelf en dat van hun leerkrachten.  

Het lijkt er op dat (hoog)begaafde NT2-leerlingen er meer behoefte aan hebben om vanuit de 

onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen te worden voorzien en niet specifiek in die van 

NT2-leerlingen. Dit wijkt af van hoe de leerkrachten dit zien. De vraag is wie er gelijk heeft; de 

leerlingen of de leerkrachten. Is het van belang om uit te gaan van de onderwijsbehoeften van NT2-

leerlingen of toch juist meer van de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen? 

Dit is een signaal wat meer onderzoek verdient, gezien dit een kleine groep respondenten betrof.  

In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat leerkrachten het NT2-aanbod meer los moeten laten en 

meer in gaan spelen op (hoog)begaafdheid? 

 

Het werken met onderzoekend- en ontwerpend leren (OLL) kan wellicht inspringen op de behoefte 

van de leerlingen. Er kan dan ingesprongen worden op de interesses van de leerlingen. Het bevordert 

de kans op expressie met een laag risico en stimuleert leerlingen om op innovatieve manieren hun 

vaardigheden te demonstreren. Hierbij is het tevens mogelijk de moedertaal te behouden. 

Onderzoekend leren stelt kinderen in staat zelf verbindingen (associaties) te maken tussen eerder 

opgedane kennis en ervaringen, en nieuwe informatie of vaardigheden. Het leert kinderen zelfstandig 

te denken en handelen, bevordert het nemen van initiatieven en leert kinderen plannen, uitvoeren en 

reflecteren (Kraaij, 2015). Echter vraagt OLL om een specifieke leerlingbegeleiding door de 

leerkracht. De vraag is hoe deze manier van leren kan worden ingezet bij en of dit voldoende voorziet 

in de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2-leerlingen.  
 

Beide groepen deelnemers geven aan “een gevoel van vertrouwen geven” zeer belangrijk te vinden. 

Door dit signaal zou misschien hierop ingespeeld kunnen worden door vooral in te zetten en te 

investeren in een vertrouwensrelatie met de leerling en minder op de (NT2)didactiek. 
 

De vraag over het aanbod en het leerplan dat effectief is bij (hoog)begaafde NT2-leerlingen blijft 

bestaan. Dit is een gebied dat baat zou hebben bij meer empirisch onderzoek.  

 

Samenvattend kunnen we stellen dat geven/ krijgen van vertrouwen zeer belangrijk is voor 

(hoog)begaafde NT2-leerlingen in dit onderzoek; het is aan te bevelen dat de leerkracht  hen een 

gevoel van acceptatie en erkenning geeft (relatie), maar ook aansluit het component competentie 

zoals leerlingen leren denken; aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling en een aanbod geeft 

wat past bij topdown denken. 

Met andere woorden dat hij/zij in staat is om zijn/haar didactiek zo vorm te geven dat hij/zij kan om 

gaan met verschillen, vooral óók naar ‘boven’ toe. Gezien in het kader van Passend Onderwijs een 

mooie opdracht voor de lerarenopleidingen en voor de leraar in de klas. Professionalisering van 

leerkrachten en begeleiders in het onderwijs draagt in belangrijke mate bij tot een verwelkomende 

schoolcultuur, waarin nog meer talent kan floreren. 

 

Gezien dit onderzoek in een verkennende fase zit, zal vervolgonderzoek nodig zijn om bovenstaande 

bevindingen significant vast te kunnen stellen. 
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Bijlage 1: lijst met kenmerken van (hoog)begaafde NT2-leerlingen 
 

Werkwijze  

De leerlingen zijn geselecteerd aan de hand van onderstaande lijst van kenmerken van (hoog)begaafde NT2-

leerlingen. Er is gezocht in de Amerikaanse literatuur op de term “English Language Learner”.  

 

Leeswijzer  

De tabel als volgt opgezet:  

 in de tabel zijn kenmerken van (hoog)begaafde NT2- leerlingen geformuleerd;  

 Bij elk kenmerk is een weergave van bronnen gegeven waarin dit kenmerk op één of andere manier terugkomt;  

 per deelkenmerk wordt de bron weergegeven met een cijfer;  

 als een kenmerk meerdere malen wordt genoemd in de literatuur dan worden beide bronvermeldingen achter 

het kenmerk vermeld.  

 

Leerling: 

• Verwerft de nieuwe (Nederlandse) taal sneller dan normaal; 

• Demonstreert het vermogen om te coderen of te vertalen op een gevorderd niveau; 

• Toont aanleg om te onderhandelen tussen culturen; 

• Toont inventief leiderschap en/of fantasierijke kwaliteiten; 

• Leest aanzienlijk verder dan het niveau in de erfgoedtaal; leest bijvoorbeeld 2 of meer 

leerjaren hoger dan zijn/ haar huidige leerjaar; 

• Neemt op jonge leeftijd effectief volwassen verantwoordelijkheden op zich; 

• Vertoont opmerkelijke straatwijsheid en / of snelle integratie in de Nederlandse cultuur 

vertonen; 

• Lost problemen op creatieve, niet-conforme manieren op. 

• Past zich snel aan aan verschillende situaties; 

• Heeft over het algemeen een hoger tempo; 

• Heeft voorkeur voor uitdaging en onafhankelijkheid 

• Laat creativiteit zien 

• Heeft een uitgebreid geheugen 

• Is leergierig/ nieuwsgierig 

• Heeft inzicht en logica 

• Kan zeer gefocust zijn op specifieke onderwerpen en blijven zoeken naar informatie mbt dat 

specifieke onderwerp 

• Op of hoger niveau op wiskunde/ rekenen 

• Is gevoelig  

• Vermogen om humor te begrijpen 

 

Demonstreert het vermogen om te coderen of te vertalen op een gevorderd niveau; 1,3 

Verwerft de nieuwe (Nederlandse) taal sneller dan normaal 1,3 

Leest aanzienlijk verder dan het niveau in de erfgoedtaal; leest bijvoorbeeld 2 of 

meer leerjaren hoger dan zijn/ haar huidige leerjaar; 

2,3 

Laat creativiteit zien 1,2 

Toont aanleg om te onderhandelen tussen culturen; 2 

Op of hoger niveau op wiskunde/ rekenen 1,2 

Heeft een uitgebreid geheugen 1,3,4 

Toont inventief leiderschap en/of fantasierijke 1 

Neemt op jonge leeftijd effectief volwassen verantwoordelijkheden op zich 3 

Vertoont opmerkelijke straatwijsheid en / of snelle integratie in de Nederlandse 

cultuur vertonen 

3 

Lost problemen op creatieve, niet-conforme manieren op. 3 

Heeft over het algemeen een hoger tempo 2 
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Heeft voorkeur voor uitdaging en onafhankelijkheid 2 

Is leergierig/ nieuwsgierig 1, 3, 4 

Heeft inzicht en logica 4 

Kan zeer gefocust zijn op specifieke onderwerpen en blijven zoeken naar informatie 

mbt dat specifieke onderwerp/ Langere aandachtsspanne en intense concentratie  

3 

Is gevoelig 3, 4 

Vermogen om humor te begrijpen 1, 4 
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Bijlage 2: Verantwoording inventarisatie onderwijsbehoeften (hoog)begaafde NT2-leerlingen vanuit de 

zienswijze van leerlingen en hun leerkrachten 

 

Werkwijze  

De inventarisatie richtte zich op bronnen die onderwijsbehoeften vermelden voor de begeleiding van NT2-

leerlingen en (hoog)begaafde leerlingen.  

 

Leeswijzer  

De tabel als volgt opgezet:  

 in de tabel zijn onderwijsbehoeften van zowel NT2-als (hoog)begaafde leerlingen geformuleerd;  

 onder elke onderwijsbehoefte is een weergave van bronnen gegeven waarin deze behoefte op één of andere 

manier terugkomt;  

 per onderwijsbehoefte wordt de bron weergegeven met een cijfer;  

 als een onderwijsbehoefte meerdere malen wordt genoemd in de literatuur dan worden beide 

bronvermeldingen achter de onderwijsbehoefte vermeld.  

 

Vragenlijsten versie kind + leerkracht 

1 Weet over mijn achtergrond/ Kennis van de achtergrond van de NT2- leerling hebben  

 Als vluchtelingenkinderen zich niet begrepen voelen door de leerkracht, door 

culturele verschillen of traumatische ervaringen, kan het kind zich moeilijk aanpassen 

in de nieuwe schoolomgeving (Lee, 2002). Aansluitend onderzoek van Hones (2002) 

toonde aan dat leerkrachten die goed geïnformeerd zijn over de achtergrond van 

allochtone en vluchtelingenkinderen beter in staat zijn les te geven aan deze groep 

leerlingen. 

Het is daarom noodzakelijk dat leraren zich goed informeren over de ervaringen van 

vluchtelingen, om op deze manier behulpzaam en onbevooroordeeld les te kunnen 

geven (Theilheimer, 2001). 

8 

2 Is betrokken  

 Het blijkt dat een betrokken en positieve leraar-leerling relatie een belangrijke factor 

is voor de motivatie en succesvolle leerprestaties van het kind. (Roorda, Koomen, 

Spilt & Oort, 2011). 

12 

3 Is positief   

 Het blijkt dat een betrokken en positieve leraar-leerling relatie een belangrijke factor 

is voor de motivatie en succesvolle leerprestaties van het kind. (Roorda, Koomen, 

Spilt & Oort, 2011). 

12 

4 Heeft aandacht en tijd voor mij/ Aandacht en tijd voor de NT2-leerling hebben  
 Emmelot et al. (2001) hebben gekeken naar de variabelen binnen NT2-onderwijs die 

relevant zijn voor de leerwinst van de leerling. Met name tijdbestedingsvariabelen, 

zoals het werken in niveaugroepen aan verschillende taalvaardigheden en extra 

uitleg voor laag taalvaardige allochtone leerlingen blijken ertoe te doen. 

Internationaal onderzoek toont aan dat meer en uitgebreidere instructie (zoals 

expliciete instructie in fonemisch bewustzijn, vocabulaire en begrip) aan deze 

leerlingen effectief is (Hallahan et al., 2012). Uit meta-analyses blijkt dat het 

structureel inzetten van deze intensieve instructies over een langere periode 

significant een grotere leerwinst oplevert (Genesee, Lindholm-Leary, Saunders, & 

Christian, 2008; Rolstad, Mahoney, & Glass, 2005).  

3 

4 

6 

5 Geeft mij een gevoel van vertrouwen  

 Daarnaast hebben NT2-leerlingen, nog meer dan andere leerlingen een veilig 

pedagogisch klimaat nodig. Volgens Hajer en Spee (2017) vraagt dit om een open 

houding en reflectie op eigen normen en waarden. 

5 

6 Legt voor de klassikale les mij eerst dingen uit/ Voorinstructie geven  

 Activeer voorkennis, sluit aan bij ervaringswereld, zorg voor een referentiekader, 

koppel nieuwe begrippen aan achtergrondkennis door te bespreken wat de leerling 

al weet van het onderwerp. 

7 

7 Legt dingen op een andere manier uit dan alleen met praten/ Op een non-verbale 
manier communiceren 

 

 Leerkrachten die lesgeven aan nieuwkomers moeten meer gebruik maken van hun 

interpersoonlijke competenties, om op die manier alle leerlingen met verschillende 

culturele achtergronden in de klas te bereiken (den Brok, van Eerde & Hajer, 2010). 

 

1 

2 

9 

15 
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Daarnaast stellen van den Brok, van Eerde en Hajer (2010) dat leerkrachten die 

lesgeven in een multiculturele context een groter beroep moeten doen op hun 

communicatieve en interpersoonlijke competenties. De leerkracht moet namelijk 

meer non-verbale communicatie inzetten, omdat het Nederlands niet de eerste taal is 

van de kinderen. Leerkrachten moeten ook flexibel om kunnen gaan met andere 

culturen en gewoonten. Dit geldt niet alleen voor de onderlinge relatie met kinderen, 

maar ook met de ouders. Daarom kan er verwacht worden dat leerkrachten een 

groter beroep moeten doen op bepaalde vaardigheden om te kunnen voorzien in de 

onderwijsbehoefte van deze groep kinderen. 

 

De leerlingen benoemen unaniem dat ze de Nederlandse gesproken taal beter 

begrijpen wanneer de docent gebruik maakt van afbeeldingen en materiaal ter 

ondersteuning. Verhallen en Walst (2011) bevestigen dit resultaat, waardoor 

gesuggereerd kan worden dat dit aspect niet mag ontbreken in het onderwijs aan 

deze doelgroep 

 

Uit de literatuur blijkt dat visuele ondersteuning de betrokkenheid en het begrip 

vergroot (Bossers et. al., 2017). 

Tevens benoemen Kuiken en Vermeer (2013) dat hoe een leerling zich voelt invloed 

heeft op de motivatie. 
8 Geeft mij altijd extra instructie in een kleiner groepje/ Instructie in kleinere 

subgroepen geven 
 

 Scheerens en Bosker (1997; 305) rapporteren in een meta-analyse een gemiddelde 

correlatie tusen schooleffectiviteit en differentiatie van .22. 
13 

9 Praat vaak met mijn ouders/ overleg hebben met ouders  
 Scheerens en Bosker (1997) geven aan dat uit een meta-analyse en uit kwalitatief 

onderzoek blijkt dat ouderparticipatie van belang is voor de schooleffectiviteit. 
13 

10 Laat mij praten met andere kinderen in mijn moedertaal/ NT2-leerlingen met elkaar 
laten praten in hun moedertaal 

 

 Door het negeren van de moedertaal kan het kind zich aangetast voelen in de eigen 

identiteit waardoor het zich minder goed zal ontwikkelen (Hajer & Spee, 2017). Om 

als autonoom persoon te kunnen leven geeft de moedertaal steun. Als het gaat om 

de kwalificatie is het belangrijk dat de leerling concepten die al aangeleerd zijn in de 

moedertaal kan gebruiken bij de te leren cognitieve academische taalvaardigheden. 

 

Ook Hajer en Spee (2017) geven aan het dat belangrijk is dat de moedertaal niet 

over het hoofd wordt gezien. “Wanneer we de moedertaal over het hoofd zien of 

negeren, dan tasten we de identiteit van het kind aan: wie ben ik, waar kom ik 

vandaan, wat doe ik?” Het is dus belangrijk ruimte te geven aan de moedertaal. Door 

de thuistaal van de leerling te betrekken in de klas, wordt het welbevinden van de 

leerling verhoogd (Kennisrotonde, 2016). 

In Timmerman e.a. (2002) wordt Cummins (1976, 1983) ook weer aangehaald bij het 

onderwerp ‘onderwijs in eigen taal’. Het niet opnemen van de moedertaal in het 

onderwijsprogramma zou funest zijn voor kinderen die weinig competent zijn in de 

onderwijstaal. Onderwijs in de eigen moedertaal zou  het leren van andere talen juist 

makkelijker maken. 

5 
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Bijlage 3: vragenlijst versie kind  

 

Werkwijze  

De leerlingen hebben een instructiefilmpje ontvangen met daarin een beschrijving hoe onderstaande lijst ingevuld 

dient te worden.  

Ze mogen per onderwijsbehoefte aangeven hoe belangrijk die is voor hen. Ze konden kiezen uit: 
zeer belangrijk (altijd)  
meestal belangrijk  
belangrijk  
beetje belangrijk  
onbelangrijk  

 

De leerkracht heeft de lijst voor de leerlingen uitgeprint en de ze konden een kruis zetten in de kolom van 

bovenstaande onderdelen. 

Mijn meester/ juf…… 

 Zeer 
belangrijk 

Meestal 
belangrijk 

Belangrijk beetje 
belangrijk 

onbelangrijk 

Weet over mijn achtergrond      

Is betrokken      

Is vaak blij      

Heeft tijd voor mij; maakt vaak een 
praatje 

     

Geeft mij een gevoel van 
vertrouwen 

     

Legt mij voor de instructie dingen 
uit 

     

Legt dingen op een andere manier 
uit dan alleen praten 

     

Legt mij dingen uit in kleine 
groepjes 

     

Praat met mijn ouders      

Laat mij praten met andere 
kinderen of dingen uitzoeken in 
mijn eigen taal 

     

Zorgt er voor dat de lessen 
aansluiten bij wat ik leuk vindt.  

     

Heeft een fijne band met mij      

Neemt mij zoals ik ben      

Zorgt ervoor dat de lessen passen 
bij wat ik kan; niet te moeilijk en 
niet te makkelijk 

     

Zorgt ervoor dat ik dingen die ik 
goed kan en niet zo goed kan, mag 
leren 

     

Leert mij plannen      

Geeft zo les dat iedereen het snapt      

Geeft mij feedback op mijn werk en 
inzet, dus of ik goed mijn best heb 
gedaan 

     

Accepteert dat ik soms slimmer ben      
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Vertelt mij duidelijk wat ik moet 
doen 

     

Leert mij omgaan met boos zijn      

Zorgt dat ik mezelf mag zijn      

Zorgt ervoor dat ik zelf dingen mag 
doen/ kiezen 

     

Wil wel afwijken van regels als dat 
nodig is 

     

Kan omgaan met lastige vragen      

Geeft ruimte aan mijn creativiteit      

Kan mij helpen als ik me niet fijn 
voel 

     

Vertelt mij waarom ik dingen moet 
leren; wat het einddoel is 

     

Geeft mij een korte uitleg      

Biedt mij voldoende uitdaging      

Zorgt bij de uitleg voor opdrachten 
waarover ik diep moet nadenken 

     

Geeft mij alleen uitleg bij nieuwe 
stof 

     

Zorgt er voor dat de opdrachten die 
ik moet doen moeilijk zijn, maar 
niet te moeilijk 

     

Laat mij nadenken      

Leert mij hoe ik moet leren      

Zorgt er voor dat mijn klasgenoten 
mij begrijpen en mij nemen zoals ik 
ben 

     

Laat mij zelfstandig werken      

Laat mij samenwerken      

Zorgt ervoor dat ik kan 
samenwerken met kinderen die net 
zo ver zijn als ik 

     

Geeft mij tijd en ruimte om te 
werken aan verrijkingsopdrachten, 
bijvoorbeeld levelwerk 

     

 

Open vragen 

Wat doet juf/meester op school om er voor te zorgen dat de lessen goed bij jou passen? 

 

Geeft meester/juf jou uitleg, tips of tops tijdens de les? Zo ja kun je een voorbeeld geven? 

 

 

Ben je een jongen of een meisje?  

Hoe oud ben jij?  
Waar ben je geboren?  
Waar zijn je ouders geboren?  
Welke taal spreken jullie thuis?  
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Bijlage 4: vragenlijst versie leerkracht 

 
 
Inleiding  
Je krijgt zo dadelijk een lijst met competentie/vaardigheden te zien voor leerkrachten die 
(hoog)begaafde NT2-leerlingen begeleiden.  Graag wil ik weten welke competenties/vaardigheden 
het meest belangrijk worden gevonden. Op deze manier krijgen we een lijst die gebruikt kan worden 
bij het opstellen van de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. 
.  
De competentie/vaardigheidslijst is samengesteld uit verschillende (wetenschappelijke en niet- 
wetenschappelijke) bronnen.  

 
Werkwijze  
Geef bij elke competentie/ vaardigheid aan hoe belangrijk die is, volgens jou, voor het begeleiden van 
(hoog)begaafde NT2-leerlingen. 
.   
zeer belangrijk (altijd)  
meestal belangrijk  
belangrijk  
beetje belangrijk  
onbelangrijk  
  

.  

 

 Zeer 
belangrijk 

Meestal 
belangrijk 

Belangrijk beetje 
belangrijk 

onbelangrijk 

Kennis van de 
achtergrond van de 
NT2- leerling hebben 

     

Betrokken zijn      

Positief zijn      

Aandacht en tijd voor 
de NT2-leerling 
hebben 

     

Leerlingen een gevoel 
van vertrouwen 
geven 

     

Voorinstructie geven      

Op een non-verbale 
manier 
communiceren 

     

Instructie in kleinere 
subgroepen geven 

     

Overleg hebben met 
ouders 

     

NT2-leerlingen met 
elkaar laten praten in 
hun moedertaal 

     

In staat zijn 
verbinding te maken 
met deze leerlingen 

     

Gevoel van 
acceptatie en 
erkenning geven 
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Onderwijsaanbod 
aansluiten bij de 
interesse van de 
leerlingen 

     

Onderwijsaanbod 
aansluiten bij de 
cognitieve 
capaciteiten van de 
leerlingen 

     

In het 
onderwijsaanbod 
zorgen voor balans 
om sterke en zwakke 
kanten te 
ontwikkelen 

     

Gedifferentieerd 
lesgeven 

     

Leerlingen leren 
plannen 

     

Structureel feedback 
geven op proces, 
strategie en inzet 

     

Accepteren dat deze 
lln soms slimmer zijn 

     

Duidelijke kaders en 
structuur bieden 

     

Leerlingen om leren 
gaan met frustraties 

     

Anders zijn net zoveel 
ruimte en erkenning 
geven als hetzelfde 
zijn 

     

Ruimte geven aan de 
autonomie van 
leerlingen 

     

Bereid af te wijken 
van regels 

     

Om kunnen gaan met 
een kritische houding 

     

Ruimte geven aan 
creativiteit 

     

In kunnen spelen op 
de sensitiviteit van 
leerlingen 

     

Instructie geven die 
past bij topdown 
denken 

     

De instructie is 
verkort op de 
basisstof 
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Instructie met 
voldoende uitdaging  

     

De instructie bevat 
hogere orde 
denkvragen 

     

Instructie is verkort 
en alleen bij nieuwe 
leerstof 

     

De leerstof sluit aan 
bij de zone van 
naaste ontwikkeling 

     

De leerstof geeft 
verbreding en 
verdieping 

     

De leerstof 
ontwikkelt het leren 
leren 

     

De leerstof 
ontwikkelt het leren 
denken  

     

De leerstof is 
betekenisvol 

     

De leerstof bevat 
hogere orde 
denkopdrachten 

     

Een leeromgeving 
waarin het kind 
verbinding heeft met 
anderen 

     

Klasgenoten die het 
kind accepteren en 
begrijpen 

     

Ruimte voor 
zelfstandig werken 

     

Ruimte voor 
samenwerken 

     

Tijd en ruimte om te 
werken aan 
verrijkingsopdrachten 

     

Ontwikkelingsgelijken       

Een leeromgeving die 
uitdaagt 

     

 

Wat doe je om er voor te zorgen dat de lessen goed bij NT2-leerlingen passen? 

 

 


