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EEN GOEDE AANSLUITING PO-VO

• Inleiding

• Waarom (ook) aandacht m.b.t. de doorgaande ontwikkeling 

van begaafde leerlingen in de overgang van po naar vo?

• Praktijkvoorbeelden samenwerking PO-VO voor begaafde leerlingen

• Uitwisseling

• Delen van ervaringen en inzichten: PO vs. VO | PO & VO

• Inventariseren van kansen en belemmeringen in de aansluiting PO-VO

• Inzicht in mogelijkheden en behoeften m.b.t. follow-up en rol BPS
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EEN DOORGAANDE ONTWIKKELING…

… betekent onder andere aansluiten op 

leertempo en ontwikkelingsniveau van leerlingen…

• Onderwijsaanpassingen (compacten, verrijken, versnellen) 
gaan (vaak) uit van aanbod (afgestemd op “gemiddelde”)

• Begaafde leerlingen leren zo’n 2-5x sneller dan gemiddeld…

 Hoe kun je aansluiten op hun 

ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften?
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VERSNELLEN: WAT WETEN WE WEL/NIET?
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Bekijk de volledige lezing 
via: YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-bmdUdmKNJs
https://www.youtube.com/watch?v=1e1DtEvbT-Y


PRAKTIJKVOORBEELDEN PO-VO

Initiatieven t.b.v. een doorgaande ontwikkeling voor begaafde leerlingen van PO naar VO: 

Masterclasses, 8+, tussenjaar/verlengde onderbouw, aangepaste onderbouw, etc.
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PRAKTIJKVOORBEELDEN PO-VO

• Masterclasses

• Voor begaafde leerlingen (PO gr. 7-8)
van > 40 basisscholen in de regio

• Door begaafde bovenbouw- en oud-
leerlingen VO

• VO leerlingen verzorgen blokken van 3 
weken (3x 100 minuten) over onderwerpen 
naar eigen keuze

https://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/videos/99-masterclasses-slimme-leerlingen-osg-west-friesland
https://osg.atlascollege.nl/Informatie/Masterclasses


PRAKTIJKVOORBEELDEN PO-VO
• Regionale samenwerking (alle PO-VO scholen in Noordoostpolder)

• 8plus: wekelijkse verrijkingsklas op het VO voor groep 8

• Vakdocenten VO, gespecialiseerde (ECHA) begeleiders

• Beleid: PO (t/m gr. 7 plusklassen), VO follow-up (klas 1-6)

• Leerlingen blijven ingeschreven op het PO

https://www.emelwerda.nl/Groep8/8plus.aspx
https://www.zuyderzeelyceum.nl/nieuwe-leerlingen/8-plus/
https://www.zuyderzeelyceum.nl/wp-content/uploads/2018/01/Voorlichting-Achtplusklassen-2018-2019.pdf


PRAKTIJKVOORBEELDEN PO-VO

• Intermezzo

• Tussenjaar op VO
(verlengde onderbouw)

• Aangepast 
programma
(geen VO vakken)

• Leerlingen zijn 
ingeschreven 
op het VO

https://www.hondsrugcollege.nl/opleidingen/intermezzo
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/122544/Zestien-aanmeldingen-voor-tussenjaar-op-Hondsrug-College
http://www.stedelijkgymnijmegen.nl/intermezzo-een-tussenjaar/
https://www.leraar24.nl/tussen-jaar-tussen-po-en-vo-de-intermezzo-klas/


PRAKTIJKVOORBEELDEN PO-VO

• Gymnasium Plus

• Versnelde/jonge leerlingen 
(in leeftijd, of gedrag)

• Aangepaste VO onderbouw

• Gemiddeld 3 jaar 

• Geen jaarovergangen (klas1-3)

• Gepersonaliseerd leren

https://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/videos/124-gymnasium-plus-op-het-odulphuslyceum


EXTRA PRAKTIJKVOORBEELD: VO

• Versneld/verrijkt vwo

• Voor zeer getalenteerde 
vwo-leerlingen

• Versneld 
5-jarig VWO

https://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/videos/127-versneld-verrijkt-vwo-op-het-helen-parkhurst
https://www.dus-i.nl/subsidies/versneld-verrijkt-vwo
https://www.youtube.com/watch?v=nK2K03lnV-0


THUISZITTERS: 5 MEEST VOORKOMENDE REDENEN

Volgens onderzoek door Ingrado:

• Psychiatrische problemen

• Gedragsproblemen

• Wachten op opvang

• Bureaucratie

• Thuisproblematiek

 Vaak meerdere problemen tegelijk (gemiddeld 3 per thuiszitter)

+ Overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) 

brengt ook een risico op thuiszitten met zich mee (bijv. (vak)docenten VO i.p.v. groepsleerkracht in 

po is voor sommige leerlingen een grote overgang + grotere schaal op VO-school)



EXTRA/ANDERE RISICO’S BIJ BEGAAFDE DROP-OUTS?

Uit longitudinaal onderzoek (Renzulli & Park, 2002) naar risicoleerlingen (Betts & Neihart, 2010) blijkt het 
volgende kenmerkend te zijn in het ontstaan van problemen bij begaafde (potentiële) drop-outs: 

• Instabiele thuissituatie

• Negatieve houding ten opzichte van autoriteit

• Gebrek aan passend uitdagend curriculum op school

• Slechte sociale aanpassing 

• Onvoldoende communicatie tussen thuis en school 

(N.B. Ook een lagere sociaal-economische status en het opleidingsniveau van ouders is een significante factor)

[Bron: Renzulli, J.S., & Park, S. (2002). Giftedness and high school dropouts: Personal, family, and school-related factors 
(RM02168). Storrs: University of Connecticut, The National Research Center on the Gifted and Talented.]



VRAGEN PO

• Wat hoop je dat leerlingen geleerd hebben in het PO? 
Hoe zie je ze graag de overstap maken naar het VO?

• Welk beeld heeft men in het PO van wat leerlingen nodig 
hebben qua kennis, vaardigheden en attitude om een goede 
overstap naar het VO te kunnen maken?

• Zijn er andere/extra aandachtspunten m.b.t. begaafde 
leerlingen? Hoe wordt hier in het PO aandacht aan besteed?

• Welke ervaringen horen jullie terug van oud-leerlingen als ze al 
een tijdje op het VO zitten? Waar hebben ze baat bij gehad? 
Wat vonden ze lastig? Is er iets wat ze terugkijkend in het PO 
gemist hebben? Is er iets wat ze in het PO heel erg 
waardeerden en missen in het VO?
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VRAGEN VO

• Wat ervaar je dat leerlingen geleerd hebben in het PO? 
Hoe zie je ze binnenkomen op het VO?

• Wat hebben leerlingen nodig voor een goede start in het VO 
en om het VO succesvol verder te kunnen doorlopen?

• Zijn er andere/extra aandachtspunten m.b.t. begaafde 
leerlingen? Hoe wordt hier in het VO aandacht aan besteed?

• Welke ervaringen horen jullie van je leerlingen als ze al een 
tijdje op het VO zitten? Is er iets wat ze terugkijkend in het PO 
gemist hebben, of juist heel erg waardeerden en missen op 
het VO?
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TUSSENOPBRENGSTEN

• Formuleer een “OPROEP” (pleidooi) richting het PO cq. VO

• Geef daarin aan wat er in het belang van begaafde 
leerlingen nodig is in het kader van de aansluiting PO-VO

Dit vormt de input voor de 2e sessie (PO & VO)
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VRAGEN PO&VO (PER REGIO?)

• Start: Delen van belangrijkste inzichten uit de eerste ronde

• Wat kunnen we van elkaar leren?

• Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

• Hoe gaan we dit concreet verder vormgeven (in onze regio)?

• Wat is er nog meer nodig? 

• Wat kan de vereniging BPS hierin betekenen?
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EXPERTBIJEENKOMST: OP 2 NOVEMBER
• Organisatie: BPS, NTCN, Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO

• Voor voorlopers m.b.t. samenwerking PO-VO 

• Van 13-16 uur, gebouw PO & VO Raad (Aïdadreef 4, Utrecht)

• Aanmelden via de agenda op talentstimuleren.nl:

Expertmeeting 'Samenwerking po-vo m.b.t. begaafde leerlingen’

Beoogde opbrengsten:

• Publicatie met kennis en voorwaarden aangevuld met praktijkvoorbeelden 

• 4-6 regionale conferenties met voorloperscholen als gastlocaties (2019)

• Scholen aan elkaar verbinden en voorloperscholen samen verder helpen
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https://talentstimuleren.nl/kalender/activiteit/1379-expertmeeting-samenwerking-po-vo-m-b-t-begaafde-leerlingen


EXPERTBIJEENKOMST MET VOORLOPERS

• Initiatieven m.b.t. samenwerking PO-VO voor (begaafde) leerlingen
• Beoogde doelstellingen? 

• Hoe is het initiatief tot stand gekomen?

• In welke ontwikkelingsbehoeften voorziet het?

• Wat is de ervaren meerwaarde voor leerlingen?

• Welke knelpunten heb je ervaren? Hoe opgelost?

• Regionale (en landelijke) samenwerking
• Praktijkervaringen delen

• Expertise delen en ontwikkelen

• Kansen en belemmeringen; voor- en nadelen

• Rol samenwerkingsverband en andere partners

• (Rand)voorwaarden voor samenwerking (inhoudelijk, organisatorisch)
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Zorg - Opvoeding - Onderwijs - Vrije tijd - Werk

Lokaal/regionaal verbinden en versterken







National Talent Centre 

of the Netherlands
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Aanmelden via:

www.talentstimuleren.nl



CONTACT

Desirée Houkema

(Hoog)begaafdheid In-Zicht,

National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)

 info@hb-in-zicht.nl

 d.houkema@nationaltalentcentre.nl

mailto:info@hb-in-zicht.nl
http://www.nationaltalentcentre.nl/

