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Inleiding
In 2008 werd door de National Association for Gifted Children in de VS een lijvig volume
uitgegeven met als titel Critical issues and practices in gifted education: What the research
says (Plucker & Callahan, 2008). In de “Introduction” van het boek stellen de editors dat
ondanks een eeuw van onderzoek over hoogbegaafdheid het domein “gifted education”
behept is met beweringen die vaak het niveau van de empirische ondersteuning te boven aan
en zelfs in strijd zijn met de beschikbare evidentie. Wat reeds in 1993 opgemerkt werd door
Cropley (1993) lijkt nog steeds te gelden
“ the area of giftedness suffers from patchiness of research or absence of appropriate
investigations; frequently empirical work consists mainly of descriptions of programs
accompanied by ringing phrases.” (p. 4)
Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is ongetwijfeld dat het onderzoek over hoogbegaafdheid
nog steeds onvoldoende aansluiting heeft gevonden bij de hoofdstroom van het
onderwijskundig onderzoek. Illustratief hiervoor is het feit dat er tijdens de 14de conferentie
van de European Association for Research on Learning and Instruction die eind augustus
plaatsvond in Exeter, UK geen enkele sessie gewijd was aan hoogbegaafdheid. En zelfs
tijdens het jaarlijkse mega-congres van de American Educational Research Association in
april was de aandacht voor “giftedness” zeer beperkt. Ook in de oproepen voor voorstellen in
het kader van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
(OBPWO) van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming schittert hoogbegaafdheid
door afwezigheid. Derhalve wil ik hier een pleidooi houden om de studie over
hoogbegaafdheid beter in te bedden in het bredere domein van het onderwijskundig
onderzoek in het algemeen en van het onderzoek over leren en instructie in het bijzonder
Zowel de theoretische kaders als de methodologische benaderingen van dit laatste
onderzoeksgebied zijn immers relevant voor de studie van hoogbegaafdheid. Bovendien heeft
het speurwerk over leren en instructie van de laatste decennia een kennisbasis opgeleverd die
bruikbaar is bij het ontwerpen en evalueren van krachtige, innoverende leeromgevingen, ook
voor talentvolle leerlingen (zie Alexander & Winne, 2006; Dumont, Istance, & Benavides,
2010; Mayer & Alexander, 2011). Ik zal proberen om dit in deze lezing aan te tonen.
Vooraf is het evenwel belangrijk om het concept hoogbegaafdheid even onder de loep te
nemen. Immers, er komen vandaag in de literatuur nog steeds diverse opvattingen voor over
dit begrip (Miller, 2008). Wel is men het er thans algemeen over eens dat hoogbegaafdheid
breder moet opgevat worden dan de traditionele een-dimensionele visie in termen van
(algemene) intelligentie. Meer bepaald beschouwt men tegenwoordig hoogbegaafdheid als
een multi-dimensioneel construct dat naast intellectuele bekwaamheid ook andere
persoonlijkheidskenmerken omvat zoals motivatie. Zo omschrijft Heller (1996) “giftedness”
als
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“ the individual cognitive and motivational potential for – as well as social and cultural
conditions of – achieving excellent performance in one or more areas”. (p. 49)
Zoals gezegd wil ik in deze lezing aantonen dat het recente onderwijspsychologisch
onderzoek relevant is voor de studie van hoogbegaafdheid en het onderwijzen van
hoogbegaafde leerlingen. Daarbij zal ik als referentiekader gebruik maken van het CLIAmodel voor het ontwerpen van krachtige leeromgevingen (De Corte, Verschaffel, & Masui,
2004) dat vier onderling verbonden componenten omvat: Competentie, Leren, Interventie en
Assessment:
Competentie: dit onderdeel van het model beschrijft de componenten van
bekwaamheid in een domein en dus meteen ook het uiteindelijk doel van het onderwijs
in een vakgebied. Meer bepaald gaat het hierbij om adaptieve competentie, d.w.z. de
bekwaamheid om verworven kennis en vaardigheden op een flexibele en creatieve
manier toe te passen in uiteenlopende situaties.
Leren: deze component identificeert de karakteristieken van effectieve leerprocessen
die bij leerlingen op gang gebracht moeten worden om die competentie te bereiken.
Interventie: dit onderdeel heeft betrekking op de principes en methodes om bij
leerlingen effectieve leerprocessen op gang te brengen.
Assessment: deze component betreft het ontwikkelen van peilingsmethoden gericht op
het bewaken, bijsturen en verbeteren van onderwijsleerprocessen.
Competentie
Mede op basis van het onderzoek over expertise in uiteenlopende disciplines (zie bijv.
Ericsson,1996, 2006), bestaat er momenteel een vrij brede consensus dat het bereiken van
adaptieve competentie in een bepaald domein vereist dat men op een geïntegreerde manier de
volgende vijf cognitieve, affectieve en motivatie componenten verwerft:
Een goed georganiseerd en flexibel domeinspecifiek kennisbestand, d.w.z. de feiten,
symbolen, begrippen en regels die de inhoud uitmaken van een vakgebied.
Denkmethoden, zoals heuristieken, d.w.z. strategieën voor het analyseren en
transformeren van problemen die het vinden van de oplossing niet garanderen maar
wel de kans daarop verhogen door een systematisch aanpak van de taak (bijv. een
probleem opsplitsen in deelproblemen).
Metacognitieve kennis, d.w.z. kennis van het eigen cognitief functioneren (bijv. weten
dat men door inspanning en leren zijn cognitief potentieel kan ontwikkelen), maar ook
van de eigen motivatie en emoties die het leren kunnen beïnvloeden (bijv. bewust zijn
van de vrees om te mislukken in wiskunde).
Zelfregulatievaardigheden, d.w.z. zowel vaardigheden in het reguleren van cognitieve
activiteiten, ook wel metacognitieve vaardigheden genoemd (bijv. zich oriënteren op
een taak, plannen en bewaken van en reflecteren over oplossingsprocessen), als
vaardigheden in het reguleren van motivatie en emoties (bijv. de concentratie en
motivatie in stand houden tijdens een oplossingsproces).
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Positieve affecten, d.w.z. positieve emoties en attitudes tegenover vakgebieden en
tegenover het leren, en een positief beeld van eigen-bekwaamheid als leerling in een
vakgebied (“self-efficacy beliefs”).
Het is nu interessant om vast te stellen dat deze opvatting over competentie sterke
overeenkomst vertoont met de visie van Sternberg (2001) over hoogbegaafdheid als
“developing expertise” waarin vooral vijf aspecten een sleutelrol spelen: metacognitieve
vaardigheden, leervaardigheden, denkvaardigheden (inzonderheid analytische, creatieve en
praktische denkvaardigheden), kennis en motivatie. Individuen vorderen van noviet tot expert
doorheen de interactie tussen de vijf aspecten; m.a.w. zoals hiervoor aangegeven, de diverse
componenten van competentie moeten op een geïntegreerde wijze verworven worden. Verder
stelt Sternberg (2001):
“Gifted individuals excel in the development of expertise in some combination of these
elements, and, at high levels of giftedness, in all of them.” (p. 162)
Onderzoek toont aan dat hoogbegaafden inderdaad uitmunten op diverse aspecten van
competentie of “developing expertise”.
Al zijn de bevindingen nog wat gemengd (Hoh, 2008), toch bevestigt heel wat onderzoek dat
hoogbegaafden uitmunten in metacognitieve vaardigheden (Sternberg, 2001). Op grond van
een grondige studie van de literatuur concludeerde Cheng reeds in 1993 dat metacognitie een
belangrijke component is van hoogbegaafdheid. Zo analyseerden Overtoom-Corsmit, Dekker,
en Span (1990) wiskundige oplossingsprocessen van getalenteerde en middelmatige lagere
schoolleerlingen. Ze stelden o.m. vast dat de hoogbegaafden meer tijd besteedden aan een
belangrijke zelfregulatie activiteit, m.n. zich oriënteren op het probleem. Reeds vroeger werd
er op het terrein van wiskunde baanbrekend werk verricht door de Russische onderzoeker
Krutetskii (1976). Hij constateerde dat mathematisch getalenteerden zeer planmatig
tewerkgaan bij het zoeken naar de meest elegante oplossing voor een wiskundig probleem. In
recenter onderzoek is gebleken dat hoogbegaafden voor wiskunde ook beschikken over betere
denkmethoden voor het oplossen van problemen (Heinze, 2005; zie ook Gross, 2000; Hoh,
2008).
Hoogbegaafden blijken evenwel niet enkel op cognitief gebied te excelleren, maar ook inzake
motivationele zelfregulatie, o.m. wat betreft volgehouden concentratie en engagement voor
het afwerken van een taak (”task commitment”) (Hoh, 2008). Verwijzend naar Boekaerts’
(2007) “dual processing self-regulation model”, moet ook het belang van constructieve
emotionele zelfregulatie beklemtoond worden. Leerlingen kunnen enkel gericht zijn op leren
en op het gebruiken van hun kennis en vaardigheden indien er geen emotionele barrières
aanwezig zijn, d.w.z. indien een leertaak of een probleemsituatie geen negatieve gevoelens en
verwachtingen uitlokt. Indien dit wel het geval is, ervaren leerlingen de situatie als bedreigend
voor hun welbevinden en zullen ze eerder een coping-intentie dan een leerintentie
ontwikkelen: ze zijn dan niet gericht op leren maar wel op het herstellen van hun
welbevinden. Dit proces kan in een aantal gevallen verantwoordelijk zijn voor het optreden
van onderpresteren bij hoogbegaafden (Peters, Grager-Loidl, & Supplee, 2000).
Deze analyse van competentie is niet enkel belangrijk om beter vat te krijgen op de diverse
kenmerken van hoogbegaafden, maar draagt tevens bij tot het beter begrijpen van de
determinanten van uitzonderlijke prestaties en derhalve ook van hoogbegaafdheid. Zo heeft
het onderzoek van expertise de traditionele visie ondermijnd dat aangeboren, algemene
intellectuele bekwaamheden de belangrijkste component uitmaken die aan de basis ligt van
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uitstekende prestaties (Ericsson, 1996; Schneider, 2000). Al kan de invloed van dergelijke
bekwaamheden zeker niet ontkend worden, er is vandaag overtuigende evidentie dat
excellente prestaties vooral gebaseerd zijn op een uitgebreid en goed georganiseerd domeinspecifiek kennisbestand en cognitieve vaardigheden, verworven als resultaat van langdurige
en intensieve training en oefening (Ericsson, 2008). Zo is de belangrijke rol van domeinspecifieke kennis en oefening aangetoond in uiteenlopende domeinen, waaronder ook
expertise in de kunsten zoals muziek en schilderen en in de sport. Vrij algemeen geldt hier de
zogenaamde 10 jaar regel: een hoog niveau van expertise wordt pas bereikt na ongeveer 10
jaar intensieve en doelgerichte oefening waarin een ruim kennisbestand is opgebouwd
(Ericsson, 2006, 2008).
Leren
Deze component van het CLIA-model richt zich op de vraag: welk soort leerprocessen
moeten we bij leerlingen uitlokken en op gang houden om bij hen het verwerven van
adaptieve competentie te bevorderen?
Systematisch onderzoek naar leerprocessen van hoogbegaafden lijkt nog steeds eerder
schaars. Zo komt er in het lijvige volume Critical issues and practices in gifted education:
What the research says (Plucker & Callahan, 2008) geen afzonderlijk hoofdstuk voor over
“learning” en het woord komt als zelfstandige term ook niet voor in de index van het boek.
Niettemin zijn er, mede op basis van het vele speurwerk over expertise, een aantal aspecten
bekend die belangrijk zijn voor het bereiken van uitzonderlijke prestatieniveaus. Experten zijn
zeer actief en doelgericht bezig om tot prestaties te komen in hun domein, ze zoeken naar
zinvolle patronen en relaties, ontwikkelen betere probleemrepresentaties, en beschikken over
zelfregulatievaardigheden (zie o.m. Ericsson, 1996; Glaser & Chi, 1988). Deze aspecten
sporen goed met empirisch onderbouwde basiskenmerken van effectieve leerprocessen zoals
die naar voren komen uit het onderzoek over het leren in onderwijssituaties. Deze kenmerken
kunnen samengevat worden in de volgende omschrijving: leren is een constructief,
cumulatief, zelfgereguleerd, doelgericht, gesitueerd, collaboratief en individueel verschillend
proces van kennisopbouw en vaardigheidsontwikkeling (De Corte, 2007, 2010; zie ook
Gruber & Mandl, 2000).
Leren is constructief. Lerenden zijn geen passieve ontvangers van informatie, maar bouwen
zelf hun kennis en vaardigheden op een actieve manier op. Uiteraard maken ze daarbij
gebruik van informatie die van buitenaf wordt aangeboden. Doch deze informatie wordt niet
zomaar overgenomen, maar geïnterpreteerd, bewerkt en geassimileerd in wisselwerking met
de aanwezige voorkennis, vaardigheden en verwachtingen. De essentie van de
constructivistische visie op leren is derhalve dat het gaat om een actief, cognitief
verwerkingsproces van de kant van de lerende. Overigens leidt dit proces niet altijd tot een
juist resultaat, zoals blijkt uit de vele misvattingen en foutieve procedures bij leerlingen aan
wie de correcte leerinhoud onderwezen werd.
Leren is cumulatief. Dit kenmerk ligt vervat in het constructieve karakter van leren. Immers,
het is op grond van wat ze al weten en kunnen dat leerlingen de nieuwe informatie verwerken
en op basis daarvan nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen.
Leren is zelfgereguleerd. Dit kenmerk van productief leren houdt in dat leerlingen zelf hun
leerprocessen moeten kunnen organiseren, sturen en bewaken. Meer bepaald gaat om
activiteiten zoals zich oriënteren op een leertaak, het plannen van een leer- of
oplossingsproces, de voortgang van het leerproces in het oog houden en regelmatig zichzelf
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beoordelen, de motivatie en aandacht op peil houden tijdens het leren. Toename van de
zelfregulatie leidt er dus toe dat leerlingen meer en meer controle en verantwoordelijkheid
opnemen voor hun eigen leren en daardoor minder afhankelijk worden van de externe
regulatie van hun leren door de leerkracht. Omdat onderzoek enerzijds aantoont dat leerlingen
niet vanzelf of spontaan gesofistikeerde zelfregulatievaardigheden verwerven, maar
anderzijds ook dat dergelijke vaardigheden een belangrijke rol spelen in het leveren van
excellente prestaties, vormen ze dus een essentiële component van adaptieve competentie als
onderwijsdoel.
Leren is doelgericht. Het leren op school is uiteraard doelgericht. Omwille van het
constructief en zelfgereguleerd karakter ervan, is het plausibel dat leren het meest productief
zal zijn wanneer de leerlingen zelf leerdoelen bepalen. Daarom is het van belang om bij de
leerlingen het stellen van doelen te stimuleren en te ondersteunen. Toch kan het leren ook
succesvol zijn als doelen vooropgesteld worden door de leerkracht of het leerboek, op
voorwaarde nochtans dat deze doelen door de leerlingen overgenomen worden en daardoor
resulteren in een leerintentie.
Leren is gesitueeerd. Deze visie op leren is tot stand gekomen in de jaren 80 in reactie op de
“strenge” informatieverwerkingsbenadering waarin leren en denken opgevat worden als
individuele en zuiver cognitieve processen die zich afspelen in het brein en resulteren in de
constructie van mentale representaties. De gesitueerde opvatting stelt daartegenover dat leren
in essentie plaatsvindt in interactie met de sociaal-culturele context, inzonderheid door
participatie in allerlei activiteiten en praktijken. Deze visie impliceert derhalve dat leren
zoveel mogelijk moet ingebed en verankerd worden in realistische situaties die representatief
zijn voor de omstandigheden waarin leerlingen. hun kennis en vaardigheden nadien zullen
moeten toepassen.
Leren is collaboratief. Dit kenmerk vloeit voort uit het vorige. Immers, de gesitueerde visie
beklemtoont het belang voor het leren van interactie en participatie in sociaal-culturele
contexten. Dit impliceert meteen ook het collaboratieve karakter van productief leren: het gaat
niet om een solitaire, maar wel om een “gedeelde” activiteit, d.w.z. de activiteit en de
inspanning van het leren wordt verdeeld over de individuele leerling, zijn medeleerlingen, en
de beschikbare (technologische) leermiddelen. Bijzonder belangrijk is dat deze interactie en
samenwerking reflectie induceert, en aldus de metacognitieve vaardigheden bevordert bij de
leerlingen. Dit beklemtonen van het belang van collaboratief leren sluit uiteraard niet uit dat
leerlingen ook individueel nieuwe kennis verwerven; wel is het een pleidooi voor meer
sociale interactie in de klas. Zoals betoogd door Salomon en Perkins (1998), wordt productief
leren gekenmerkt door de interactie tussen gedeelde en individuele cognitie.
Leren is individueel verschillend. Leerprocessen en -resultaten variëren tussen de leerlingen
als gevolg van individuele verschillen in een veelheid van eigenschappen zoals intellectuele
bekwaamheid, leerpotentieel, voorkennis, leerstijlen, opvattingen over leren, motivatie en
interesse, zelfwaardegevoel en beeld van eigen-bekwaamheid. Zo ontdekten Marton en Säljö
(1984) bij studenten twee verschillende benaderingen van het leren: bij een indringende
aanpak probeert men de bedoeling van het leermateriaal te vatten en zoekt men naar relaties;
bij een oppervlakkige benadering daarentegen richt men zich op het memoriseren van de
informatie zonder naar de diepere betekenis door te dringen. Dat men in het onderwijs
rekening dient te houden met individuele verschillen is uiteraard van het allergrootste belang
voor de hoogbegaafden. Het voorbeeld betreffende de twee benaderingen van leren wijst er
evenwel ook op dat men het onderwijs niet enkel moet aanpassen aan de mogelijkheden en
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behoeften van leerlingen, maar dat er soms ook nood is aan interventie: passieve,
oppervlakkige leerlingen moeten gestimuleerd en ondersteund worden om tot een meer
actieve en indringende aanpak van het leren te komen.
Zoals hiervoor aangegeven convergeren een aantal van deze empirisch onderbouwde
basiskenmerken van effectief leren met eigenschappen van expertise. Dit geldt inzonderheid
voor de kenmerken actief en constructief, zelfgereguleerd en doelgericht. Daaruit volgt dat
men voor hoogbegaafden in het onderwijs krachtige leeromgevingen zou moeten ontwerpen,
d.w.z. situaties die bij hen leerprocesssen kunnen uitlokken en op gang houden die de
genoemde basiskenmerken belichamen. Hier stelt er zich nu precies een probleem. Immers,
deze visie op leren als een actief en constructief proces is momenteel nog maar in zeer
beperkte mate doorgedrongen in de onderwijspraktijk, waar informatie-overdracht en directe
instructie nog steeds het dominante onderwijsleermodel uitmaken. Recent eigen onderzoek
toont ook aan dat nieuwe inzichten over leren en onderwijzen, bijvoorbeeld over wiskundig
probleemoplossen, niet gemakkelijk geïmplementeerd worden in de klas, ook al zijn ze
adequaat vertaald in een vernieuwend leerboek (Depaepe, De Corte, & Verschaffel, 2007).
Ook het kenmerk individueel verschillend is uiteraard uiterst belangrijk voor hoogbegaafden:
het onderwijs moet rekening houden met de specifieke mogelijkheden en behoeften van zeer
getalenteerde leerlingen. Maar ook dit is tegenwoordig nog steeds problematisch in ons
onderwijs. De noodzaak van gedifferentieerd onderwijs binnen de klas wordt weliswaar
algemeen erkend, maar daarbij denkt men doorgaans in de eerste plaats aan de zwakkere en
kansarme leerlingen. Uit uitgebreid onderzoek in gewone klassen in de USA is gebleken dat
er weinig en zeker niet erg efficiënt aan differentiatie ten behoeve van hoogbegaafden gedaan
wordt (Hertberg-Davis, 2009; Reis & Renzulli, 2010; Tomlinson, 2008). Maar erg
verwonderlijk is dit niet; immers, het speurwerk toont ook aan er in de opleiding van
leerkrachten helemaal geen of nauwelijks aandacht besteed wordt aan onderwijzen van
hoogbegaafden (Hertberg-Davis, 2009; Reis & Renzulli, 2010). Onderzoek hier te lande is mij
niet bekend, maar er is weinig reden om aan te nemen dat de situatie grondig verschilt. Er ligt
hier overigens een belangrijke uitdaging voor het beleid. Het GOK decreet van 2002 wil
weliswaar alle kinderen optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen,
maar in de implementatie valt het accent toch duidelijk op het dichten van de kloof tussen
leerlingen met sterke en met zwakke leerresultaten. Er is uiteraard niets mis met bijzondere
aandacht voor de zwakke en kansarme leerlingen, maar het waarborgen van gelijke kansen
vereist wel dat men ook voldoende aandacht moet hebben voor het ander uiteinde van het
continuüm en daar bevinden zich trouwens ook getalenteerden uit socio-economisch
zwakkere groepen die nog steeds vaak niet als zodanig onderkend worden (Reis & Renzulli,
2010). In de oudheid stelde Aristoteles reeds dat er geen ernstiger ongelijkheid is dan de
gelijke behandeling van ongelijken; veel recenter werd hij bijgetreden door de derde
Amerikaanse president Thomas Jefferson.
Deze stand van zaken in het huidige onderwijs brengt ons dan meteen tot de derde component
van het CLIA- model, m.n. interventie die betrekking heeft op het ontwerpen van krachtige
leeromgevingen voor hoogbegaafden die recht doen aan de kenmerken van productief leren.
Vooraf wil ik evenwel nog het volgende opmerken. De stellingname voor constructief,
zelfgereguleerd leren op school moet niet beschouwd worden als een pleidooi voor een
extreme vorm van zelfontdekkend leren, maar wel voor een sterke accentverschuiving in de
klaspraktijk van directe instructie naar het zelfactief verwerven van kennis en vaardigheden,
dat ook bij hoogbegaafden kan begeleid en ondersteund worden door aangepaste instructie
van een leerkracht, maar ook door “peer tutoring” en (technologische) leermiddelen. Daarbij
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zal de hoeveelheid begeleiding en structuur variëren afhankelijk van de voorkennis van de
leerlingen en het reeds bereikte bekwaamheidsniveau. M.a.w. de verhouding tussen sturing
door de leerkracht en zelfregulatie door de leerlingen zal verschuiven doorheen hun
leertraject.
Interventie
Deze CLIA-component betreft het zoeken naar en uitwerken van principes en methodes voor
het ontwerpen van krachtige leeromgevingen om bij leerlingen de beoogde effectieve
leerprocessen op gang te brengen. In verband hiermee volgt eerst een bondige voorstelling
van een onderzoek waarin een zo’n leeromgeving werd ontwikkeld en geïmplementeerd, zij
het niet specifiek toegespitst op getalenteerde leerlingen. Daarna wordt meer gericht ingegaan
op interventies bij hoogbegaafden.
Een krachtige leeromgeving voor wiskundig probleemoplossen
In het kader van een project in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming hebben we, gebruikmakend van het CLIA-model als raamwerk, een innoverende
leeromgeving ontworpen voor het verwerven van adaptieve bekwaamheid in wiskundig
probleemoplossen bij vijfdeklassers (voor een gedetailleerd verslag zie Verschaffel, De Corte,
Van Vaerenbergh, Lasure, Bogaerts, & Ratinckx, 1998). Centraal in deze leeromgeving die
bestaat uit een reeks van 20 lestijden, staat het leren van een zelfregulatiestrategie voor het
oplossen van problemen bestaande uit vijf stappen: Ik stel me het probleem voor; Ik beslis
hoe ik het ga aanpakken; Ik reken uit; Ik interpreteer mijn uitkomst en formuleer het
antwoord; Ik controleer. In de eerste en de tweede stap wordt expliciet aandacht besteed aan
het leren toepassen van acht heuristieken, zoals “maak een tekening”, “onderscheid
noodzakelijke en overbodige gegevens”.
Om bij alle leerlingen constructief, zelfgereguleerd, gesitueerd en collaboratief leren op gang
te brengen en te ondersteunen werd – in nauwe samenwerking met de leerkrachten van de vier
deelnemende klassen en hun directie - een leeromgeving ontwikkeld gebaseerd op de
volgende drie pijlers die deze kenmerken van productief leren belichamen:
Een gevarieerde set complexe, realistische en gesitueerde opgaven die zich goed lenen
voor het toepassen van de zelfregulatievaardigheden en heuristieken die we bij de
leerlingen tot ontwikkeling willen brengen.
Creëren van een leergemeenschap door gebruik te maken van een gevarieerd stel
krachtige instructietechnieken en werkvormen, met name groepswerk, discussie met
de ganse klas en individuele taken. Doorheen de lessen worden de leerlingen
aangemoedigd om te reflecteren over hun cognitieve en zelfregulerende activiteiten
die vervat zijn in het vijf-stappen model voor vaardig probleemoplossen. De
ondersteuning door de leerkracht wordt afgebouwd naarmate de leerlingen
competenter worden in het oplossen van problemen en daarbij meer en meer
zelfregulerend tewerk gaan.
Tot stand brengen van een nieuwe klascultuur door het invoeren van nieuwe sociale
normen in verband met het oplossen van problemen, zoals stimuleren van het
expliciteren van en reflecteren over oplossingsstrategieën, maar ook over houdingen
en opvattingen in verband met wiskunde en wiskundig probleemoplossen; discussiëren
over wat een goed antwoord voor een probleem is (bijv. soms is een schatting een
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betere oplossing dan een exact getal); herbekijken van de rol van de leerkracht en de
leerlingen in de leergemeenschap (bijv. niet de leerkracht alleen beslist welke
oplossing de beste is, maar dat is het resultaat van overleg binnen de klas als groep).
De leerkrachten werden niet enkel betrokken bij het ontwikkelen van de vernieuwende
leeromgeving, maar ze werden ook zeer intensief voorbereid op en begeleid bij het
implementeren ervan in hun klas. Er werd gebruik gemaakt van diverse instrumenten
(vraagstukkentoets, schoolvorderingentoets, attitudevragenlijst, interviews) om de effecten
van de leeromgeving vast te stellen. De resultaten kunnen als volgt samengevat worden:
De leeromgeving had een significant en duurzaam positief effect op de vaardigheid
in het probleemoplossen (zie Figuur 1). Dit positief effect was duidelijk groter bij
de sterke leerlingen, maar ook de zwakkeren boekten een significante winst (zie
Figuur 2).
Er werd een positief effect vastgesteld op het plezier en de volharding bij het
oplossen van vraagstukken.
Uit de resultaten op een schoolvorderingentest die het ganse wiskundeleerplan
dekt, bleek dat er een significant transfereffect was naar andere onderdelen van dit
leerplan, met name vormleer en metend rekenen. De extra aandacht voor
probleemoplossen ging dus niet ten koste van de leervorderingen op andere
aspecten van het wiskundeleerplan.
Er werd een sterke toename geconstateerd in het spontane gebruik van heuristieken
en zelfregulatievaardigheden (oriënteren, plannen, procesbewaken, evalueren) (zie
Figuur 3).
Samenvattend: een op het CLIA-model gebaseerde innoverende leeromgeving waarin het
oplossen van complexe, realistische wiskundevraagstukken geleerd wordt gebruikmakend van
interactieve werkvormen in een nieuwe klascultuur, kan de competentie van leerlingen in het
probleemoplossen sterk bevorderen. Dit geldt inzonderheid voor de betere leerlingen
waaronder ongetwijfeld ook een aantal hoogbegaafden. Cruciale voorwaarde is wel dat de
leerkrachten intensief begeleid en ondersteund worden bij het implementeren van dergelijke
leeromgevingen.
Rekening houdend met het feit dat – zoals hiervoor betoogd - een CLIA-leeromgeving in
sterke mate tegemoet komt aan cognitieve kenmerken die ten grondslag liggen aan expertise,
is de conclusie gewettigd dat dergelijke leeromgevingen een meer geschikte context bieden
voor het leren en onderwijzen van hoogbegaafden dan de traditionele klassituatie die veelal
nog sterk gebaseerd is op een kennisoverdrachtsmodel via directe instructie. Maar in het
zojuist gepresenteerde onderzoek werd geen expliciete aandacht besteed aan getalenteerde
leerlingen. Dit betekent dat er dus meer nodig is om recht te doen aan de mogelijkheden en
behoeften van deze leerlingen.
Interventies in het onderwijs ten behoeve van hoogbegaafden
De specifieke vormen van interventie op school voor hoogbegaafden zijn wel bekend. Als
belangrijkste kunnen genoemd worden: vroegtijdig starten in het lager onderwijs, versnellen
door overslaan van een klas, differentiatie en individualisering binnen de klas,
kangoeroeklassen, clustering, graadklassen en homogene klassen. Het is niet de bedoeling om
hier al die vormen in detail onder de loep te nemen; daarvoor verwijs ik naar de uitgebreide
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literatuur (Heller, Mönks, Sternberg, & Subotkin, 2000; Plucker & Callahan, 2008; zie ook
D’hondt & Van Rossen, 2008). Wel wil ik tegen de achtergrond van wat hiervoor aan bod
kwam en rekening houdend met het beschikbare onderzoek enkele elementen naar voren
brengen die richtinggevend kunnen zijn bij het zoeken naar en beslissen over adequate
interventies ten behoeve van getalenteerde leerlingen. Vooraf moet wel opgemerkt worden dat
de resultaten van het beschikbare goed speurwerk vaak niet eenduidig zijn. Bovendien is het
zo dat studies die negatieve uitkomsten opleveren veelal niet gepubliceerd worden. Er is dus
zeker behoefte aan meer empirisch onderzoek met bijzondere aandacht voor longitudinale
studies, zowel van de psychologische ontwikkeling van hoogbegaafden als van de effecten
van didactische en organisatorische interventies op hun leerprocessen en leerresultaten
(Dixon, 2008; Gruber & Mandl, 2000; Mönks, Heller, & Passow, 2000).
Het is in de eerste plaats belangrijk om af te rekenen met een aantal blijkbaar weerbarstige
mythes in verband met onderwijs aan hoogbegaafden en die zijn er nog steeds. Een recent
nummer van het tijdschrift Gifted Child Quarterly (2009, nr. 4) is er helemaal aan gewijd. In
het openingsartikel stelt Treffinger (2009) dat de 15 mythes die reeds in 1982 geïdentificeerd
werden globaal genomen nog steeds overeind gebleven zijn. Twee van deze mythes die hier
relevant zijn, luiden als volgt:
“The gifted and talented constitute one single homogeneous group and giftedness is a
way of being that stays in the person over time and experience.”(Reis & Renzulli,
2009).
“There is a single curriculum for the gifted.” (Kaplan, 2009).
Deze beide mythes staan nauw met elkaar in verband. Immers, indien de hoogbegaafden een
homogene groep vormen zou eenzelfde curriculum voor hen allen inderdaad aangewezen zijn.
Onderzoek toont evenwel overduidelijk aan dat de hoogbegaafden een zeer diverse en
heterogene groep vormen, niet alleen op gebied van intellectuele bekwaamheid en
leerprestaties, maar ook wat betreft non-cognitieve kenmerken zoals motivatie, interesse,
inzet, beeld van eigen-bekwaamheid, enz. (Reis & Renzulli, 2009). Daaruit volgt dat een
gelijke behandeling van hoogbegaafden ook een vorm van ongelijkheid is en dat een
gedifferentieerde aanpak van getalenteerde leerlingen vereist is rekening houdend met hun
specifieke mogelijkheden en behoeften. Reis en Renzulli (2009) stellen verder, overigens
helemaal in de lijn van het hiervoor ingenomen ontwikkelingsperspectief op
hoogbegaafdheid:
“Giftedness is not a state of being, it is not fixed, and it does not reside in a chosen few over
their lifetimes as a fixed entity. It is, rather, developmental – in some children and adults with
high potential, at certain times, under certain circumstances, and with appropriate levels of
support, time, effort, and personal investments and choices.” (p. 235)
Wat leert het beschikbare onderzoek ons dan over de diverse interventies ten behoeve van
hoogbegaafden? Daarbij wil ik me hier beperken tot de volgende interventies: versnellen,
groeperingsvormen en differentiatie binnen de klas.
Over versnellen is er heel wat geschreven en gedebatteerd. In de literatuur worden diverse
vormen van acceleratie onderscheiden waarvan de belangrijkste zijn: een klas/klassen
overslaan (“grade skipping”), vervroegde instap in het lager onderwijs, versnelling in
leervakken en radicale versnelling (gewoonlijk 2 jaar). Versnellen is vaak onder vuur komen
te liggen onder meer omdat het een nadelige invloed zou hebben op de sociale en emotionele
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ontwikkeling vooral van jongeren leerlingen. Opvallend is in elk geval dat in Vlaanderen het
aantal versnelde leerlingen een dalende trend vertoont over de voorbije 50 jaar (Himpe, 2008).
Het recente onderzoek over acceleratie toont evenwel aan dat deze interventie bij zeer
hoogbegaafden een significante gunstige invloed heeft op de leerprestaties en dat er globaal
genomen geen negatieve effecten op het sociaal-emotioneel gebied optreden (Colangelo,
Assouline, & Gross, 2004; Gross, 2008; Reis & Renzulli, 2010; Robinson, 2004). De
beslissing om te versnellen moet echter weloverwogen genomen worden rekening houdend
met het intellectuele profiel, de interesse en motivatie, de socio-emotionele en lichamelijke
ontwikkeling van de leerling, maar evenzeer met de mogelijkheden van de school en de
houding van de leerkrachten en met de ondersteuning door ouders. Bovendien moeten
versnelde leerlingen zorgvuldig opgevolgd worden tijdens hun leertraject (Gubbins, 2008).
Om tegemoet te komen aan de behoeften van hoogbegaafden kan ook gebruik gemaakt
worden van diverse vormen van groepering. Dit kan gaan van het instellen van homogene
klassen voor hoogbegaafden tot vormen waarbij getalenteerde leerlingen voor een gedeelte
van de schooltijd in afzonderlijke groepen samengebracht worden. Voorbeelden van deze
laatste vormen zijn de z.g. kangoeroeklassen en clustering. In een kangoeroeklas brengen
hoogbegaafden van een school enkele uren per week door in een afzonderlijk lokaal waar ze
onder begeleiding aan bepaalde zelfgekozen projecten kunnen werken; in het Engels spreekt
men van “pull-out programs” (Schroth, 2008). Bij clustering wordt in een overigens
heterogene klas een groep van 3 tot 10 hoogbegaafden gevormd bij wie een gedifferentieerd
verrijkt leerplan en aangepaste leeromgeving toegepast worden. Uit onderzoek is gebleken dat
clustering een gunstig effect heeft op de leerprestaties van hoogbegaafden en zelfs op de
prestaties van de andere leerlingen die deel uitmaken van de klas (Gentry & Owen, 1999;
Kulik, 2003; Rogers, 2002; Schroth, 2008). Volgens Schulers (1998) nationale survey in de
USA maakt clustering het mogelijk om tegemoet te komen aan de intellectuele, sociale en
emotionele behoeften van talentvolle leerlingen. In deze studie werd clustering overigens zeer
gunstig beoordeeld door de ouders (99%) en door de leerlingen zelf (90%). Cruciale
voorwaarden voor de geobserveerde positieve resultaten zijn, dat de leerkrachten speciaal
opgeleid zijn voor het gedifferentieerd werken met hoogbegaafden en daartoe ook bereid en
gemotiveerd zijn en dat er een adequaat gedifferentieerd curriculum voorhanden is (Gentry &
Owen, 1999; Winebrenner & Devlin, 1998).
De derde hiervoor genoemde vorm van interventie, m.n. differentiatie binnen de klas, wordt
veelal en zeker ook bij ons in Vlaanderen nog steeds beschouwd als de meest aangewezen
strategie om rekening te houden met verschillen tussen de leerlingen en dus ook met de
specifieke mogelijkheden en noden van hoogbegaafden. Maar – zoals eerder in deze bijdrage
aangegeven – blijkt uit onderzoek dat er in de praktijk weinig terechtkomt van differentiatie
voor getalenteerde leerlingen. Een van de mythes in het themanummer van Gifted Child
Quarterly in 2009 luidt dan ook als volgt:
“Differentiation in the regular classroom is equivalent to gifted programs and is
sufficient: Classroom teachers have the time, the skill and the will to differentiate
adequately.” (Hertberg-Davis, 2009).
Een belangrijk probleem met differentiatie is nu precies dat de leerkrachten er doorgaans niet
of althans onvoldoende voor opgeleid zijn en er bovendien weinig voor gemotiveerd zijn.
Veelal leeft ook nog steeds de overtuiging dat hoogbegaafden er wel komen zonder veel
speciale aandacht. Een beperkt aantal studies toont evenwel aan dat wanneer leerkrachten de
vereiste opleiding hebben en positief ingesteld zijn tegenover hoogbegaafden,
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binnenklasdifferentiatie wel succesvol kan zijn (Hertberg-Davis, 2009; Robinson, 2008;
Tomlinson, 2008).
Tot besluit
De voorafgaande analyse en discussie van de problematiek van hoogbegaafdheid op school
tegen de achtergrond van het recente onderzoek over leren en instructie leidt tot de volgende
conclusies.
Het onderwijs aan hoogbegaafden moet erop gericht zijn leeromgevingen te creëren
dat hen toelaat om doorheen intensieve oefening en met de nodige adequate
ondersteuning en begeleiding een zo hoog mogelijk niveau van adaptieve
competentie te verwerven in een of meerdere domeinen van kennis en/of kunde. We
moeten dus evolueren naar een “school zonder plafond” waarin hoogbegaafden –
maar ook andere leerlingen – zover kunnen gaan als ze aankunnen.
Omwille van de heterogeniteit van de populatie van hoogbegaafden bestaat er geen
panacee dat voor alle individuen van deze groep geschikt is om dit doel te bereiken.
Toch kan als algemeen principe gesteld worden dat krachtige leeromgevingen voor
alle hoogbegaafden bij hen actief, constructief, zelfgereguleerd en doelgericht leren
moet stimuleren en op gang houden. Dergelijk leren stemt immers overeen met
cognitieve kenmerken van excellent presteren.
Voor zeer hoog begaafden is versnelling in het onderwijs in veel gevallen
ongetwijfeld een goede oplossing voor het maximaal ontwikkelen van hun
mogelijkheden en om te voorkomen dat er demotivatie en schoolmoeheid ontstaat.
Voorwaarden zijn wel dat de leerkrachten opgeleid en gemotiveerd zijn om met
versnelde leerlingen te werken en dat er een adequaat curriculum beschikbaar is. Ook
de ondersteuning door de ouders is essentieel.
Voor veel hoogbegaafden is goed gedifferentieerd onderwijs binnen de klas in een
krachtige CLIA-leeromgeving wel een adequate oplossing, vooral als het gekoppeld
wordt met clustering. Om succesvol te zijn gelden hier dezelfde voorwaarden als bij
versnelling. Als daaraan voldaan is kan binnenklasdifferentiatie overigens ook een
gunstige invloed hebben op de minder begaafde leerlingen. Bovendien is deze
gecombineerde interventie financieel voordelig, daar er geen extra personeels- en
organisatiekosten aan verbonden zijn.
Om in het onderwijs zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de mogelijkheden en
behoeften van hoogbegaafden moeten de leerkrachten daarvoor adequaat getraind
worden, zowel in de initiële opleiding als in de voortgezette professionele
ontwikkeling.
In het onderwijsbeleid, inzonderheid in het beleid rond gelijke onderwijskansen, moet
er meer expliciet aandacht besteed worden aan hoogbegaafdheid, o.m. door het
stimuleren van onderzoek in het kader van het OBPWO, het opgang brengen en
ondersteunen van relevante ontwikkelingsprojecten via de Entiteit Curriculum van
het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, en het nemen van initiatieven
gericht op de professionele ontwikkeling van leerkrachten.
Ter afronding wil ik nog een tweetal bedenkingen toevoegen.
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Aan de vierde component van het CLIA-model, m.n. assessment heb ik in deze bijdrage geen
aandacht besteed wegens het beschikbare tijdsbestek en zeker niet omdat dit minder
belangrijk zou zijn dan de andere componenten. Hiervoor is gesteld dat het bij assessment
gaat om het ontwikkelen van peilingsmethoden gericht op het bewaken en verbeteren van
onderwijsleerprocessen. In verband met hoogbegaafdheid moet hiertoe zeker ook gerekend
worden het ontwikkelen van betrouwbare en valide instrumenten voor identificatie van
hoogbegaafde leerlingen met het oog op het nemen van de juiste beslissing over de meest
adequate interventie. Gezien de thans algemeen aanvaarde brede visie op hoogbegaafdheid
volstaat het zeker niet meer om zich te beperken tot een klassieke intelligentietest en
traditionele schooltoetsen. Naast cognitieve aspecten moeten ook non-cognitieve kenmerken
en de socio-economische achtergrond van leerlingen in beeld gebracht worden (Feldhusen &
Jarwan, 2000). Dit laatste is zeker belangrijk om het hoogbegaafden potentieel te identificeren
uit kansarme milieus en minderheidsgroepen van de bevolking (Borland, 2008). In verband
hiermee is het met betrekking tot de cognitieve aspecten ook aan te bevelen om gebruik te
maken van dynamische assessment instrumenten die gericht zijn op het bepalen van het
leerpotentieel, d.w.z. het vermogen van leerlingen om te leren via instructie. Het dynamische
van deze benadering die gebaseerd is op Vygotsky’s (1978) concept “zone van naaste
ontwikkeling”, komt tot uiting in de vorm van het instrument, m.n. voortoets – instructie/leren
– natoets waarbij vastgesteld wordt hoeveel hulp een leerling nodig heeft om een taak aan te
kunnen die net boven zijn/haar reeds bereikte prestatieniveau (Calero, Belen, & Robles,
2011; Kanevsky, 2000). Mede gezien het ontwikkelingsperspectief op hoogbegaafdheid, moet
de assessment ook dynamisch zijn in die zin dat het niet beperkt blijft tot een eenmalige
peiling, maar gebruikt wordt voor de continue bewaking en bijsturing van leerprocessen.
Doorheen de tijd is een obstakel van ons traditioneel schoolsysteem om recht te doen aan
hoogbegaafdheid zeker het zogenaamde jaarklassensysteem, een administratief
organisatieprincipe waarbij leerlingen in klassen gegroepeerd worden op basis van hun
kalenderleeftijd en waarbij dus geen rekening gehouden wordt met het psychologisch
ontwikkelingsniveau van kinderen. Ik realiseer me dat het vandaag geen realistisch
perspectief is, maar afstappen van dat principe zou kunnen leiden tot een nieuw schooltype
waarin leerlingen in leergroepen geplaatst worden op grond van hun reeds verworven kennisen ontwikkelingsniveau. Dergelijke groepen zouden dan bestaan uit leerlingen van
verschillende leeftijden, waarbij de spreiding inzake leeftijd bijvoorbeeld twee jaar zou
kunnen bedragen. Het gebruik van CLIA-leeromgevingen binnen een dergelijke organisatie
zou veel beter dan ons jaarklassensysteem kunnen tegemoet komen aan de individuele
verschillen en zou de continue voortgang en ontwikkeling van alle leerlingen bevorderen, ook
van de hoogbegaafden. Een model voor een dergelijk schooltype werd door Klausmeier
(1977) reeds 40 jaar geleden voorgesteld en uitgeprobeerd onder de benaming “Individually
Guided Education (IGE). In Klausmeiers “multiunit organization of an IGE school” met 400
tot 600 leerlingen worden vier groepen gevormd van 100 tot 150 leerlingen met als
leeftijdsbereik respectievelijk 4 tot 6, 6 tot 9, 8 tot 11 en 10 tot 12 jaar. Elke “unit” wordt
geleid door een “unit leader” en beschikt over 3 to 5 leerkrachten die gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan hun leergroep. Ook hier is een grondige
opleiding van leerkrachten om in een dergelijk schooltype te werken vanzelfsprekend
essentieel.
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