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Inleidend 
Voor u ligt het verslag van een eerste verkenning aangaande vraagstukken, thema’s en doelgroepen 

voor een landelijke, thematische kennisagenda1 met als thema hoogbegaafdheid, als opmaat om te 

kunnen komen tot een definitieve, thematische kennisagenda met als thema hoogbegaafdheid. De 

verkenning heeft plaatsgevonden tijdens drie online bijeenkomsten in de periode oktober 2020 – 

april 2021, met in totaal meer dan 100 deelnemers uit verschillende beroepspraktijken. In dit verslag 

worden de bevindingen gepresenteerd van deze verkenning. Tevens wordt vooruitgekeken naar 

mogelijke vervolgstappen, waarin de ‘Opmaat naar een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid’ 

omgezet kan worden naar een meer definitieve thematische kennisagenda hoogbegaafdheid. De 

bevindingen en ontwikkelingen zoals geschetst in dit verslag worden ingebracht bij de PO-raad en 

NRO. De bedoeling is dat deze opmaat naar een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid verder 

uitgewerkt kan worden tot een meer definitieve thematische kennisagenda en onderdeel gaat 

uitmaken van de landelijke kennisagenda van NRO. 

   Dit verslag is bedoeld voor geïnteresseerden die betrokken zijn bij het thema 

hoogbegaafdheid vanuit de praktijk zoals onderwijs, zorg, werk, wetenschap en beleid en wordt 

verspreid via verschillende digitale platforums.  

  In dit verslag wordt eerst de aanleiding geschetst voor de agendaverkenning. Dit wordt 

gevolgd door de achtergrond van kennisagenda’s waarbinnen een thematische kennisagenda 

hoogbegaafdheid gepositioneerd kan worden. Vervolgens wordt de methode beschreven waarmee 

in drie elkaar opvolgende rondes input voor deze verkenning is verzameld, gevolgd door de 

resultaten per ronde. Dit verslag besluit met een aantal eerste conclusies en mogelijke 

vervolgstappen. 

 

1. Landelijke, thematische kennisagenda hoogbegaafdheid 

 

1.1 Aanleiding voor agendaverkenning hoogbegaafdheid 
Hoogbegaafdheid als thema kent een nog relatief jong onderzoeksterrein. Begin 1900 is in Amerika 

het eerste onderzoek gestart naar exceptioneel intelligente kinderen2, terwijl aandacht voor 

hoogbegaafdheid in Nederland pas in de jaren 80 van de vorige eeuw op de (onderzoeks)agenda 

kwam te staan, met name in het onderwijs. De aanleiding hiervoor was in eerste instantie afkomstig 

van ouders van hoogbegaafde kinderen die bij scholen aangaven dat het onderwijs onvoldoende 

aansloot bij de kenmerken van hun hoogbegaafde kinderen3. Vanaf toen is het thema 

hoogbegaafdheid steeds zichtbaarder op de agenda gekomen in het onderwijs, de zorg en de 

wetenschap. Daar waar aanvankelijk het accent lag op onderwijs, ontwikkeling en zorg voor 

hoogbegaafde kinderen en adolescenten, kwam er later ook aandacht voor de ontwikkeling van 

hoogbegaafde volwassenen4 zowel in werk- als in privésituaties. 

  De Radboud Universiteit heeft een lange traditie als het gaat om onderzoek aangaande 

hoogbegaafdheid. Met de installatie van de leerstoel van prof. dr. Franz Mönks in 1988 werd er 

structureel aandacht besteed aan onderzoek op het terrein van hoogbegaafdheid5. Met de installatie 

                                                           
1 Met dank aan Annette Thijs en Sander Dankelman van de PO-raad voor hun input. 
2 Terman, L. (1926). Genetic studies of genius. Mental and physical characteristics of a thousand gifted children. Stanford University Press. 

3 https://pharosnl.nl/ 
4 https://www.ihbv.nl/ 
5 Mönks, F. J. (1985). Hoogbegaafden: een situatieschets. Hoogbegaafden in de samenleving, 17-31. 
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van de bijzondere leerstoel Begaafdheid in 20186 aan de Radboud universiteit en de oprichting van 

het wetenschappelijk expertisecentrum Radboud Talent in Ontwikkeling (RATiO7) in 2019 kwam het 

thema begaafdheid nog prominenter op de agenda te staan. Het startsymposium van RATiO was, 

behalve een gelegenheid voor experts in hoogbegaafdheid in onderzoek en praktijk om kennis en 

ervaring te delen en te discussiëren, tevens de eerste ronde binnen de verkenning naar ‘de opmaat 

naar een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid’. Voorheen was het gebruikelijk dat 

kennisagenda’s met name vanuit de wetenschap opgezet werden8. De laatste jaren vindt er steeds 

meer een kanteling plaats naar de praktijk, waarbij ook voor de programmering van onderzoek 

gekeken wordt naar dat waar de praktijk behoefte aan heeft. De manier van intensieve 

samenwerking met de (onderwijs)praktijk en samenwerking in onderzoek tussen wetenschap en 

praktijk – zoals in onderwijsonderzoekswerkplaatsen – sluit aan bij de missie van RATiO: verbinding 

wetenschap en praktijk. Het team van RATiO heeft samen met de werkplaatsen 'Passend Onderwijs 

voor Ieder Nieuwe Talent (POINT) en het NTCN het initiatief genomen om vanuit de praktijk thema’s 

te verzamelen voor de landelijke thematische kennisagenda hoogbegaafdheid. 

 

1.2 RATiO, POINT en NTCN 
RATiO, POINT en NTCN hebben de handen ineen geslagen om een eerste verkenning te doen voor 

een landelijke, thematische kennisagenda hoogbegaafdheid. Het wetenschappelijk expertisecentrum 

RATiO is verbonden aan het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit. RATiO 

heeft als doel verbinding te realiseren tussen wetenschap en praktijk op het terrein van 

(hoog)begaafdheid. Er wordt gewerkt vanuit samenwerking met scientist-practitioners, klinische 

experts, stichtingen en wetenschappers, binnen en buiten Nederland. Een voorbeeld hiervan is de 

samenwerking tussen wetenschappers, leraren en docenten op de Pedagogische Academie voor 

Basisonderwijs (PABO) in de POINT-onderzoekswerkplaatsen9. In deze POINT-werkplaatsen wordt 

door scholen, lerarenopleidingen en universiteiten vraaggericht gewerkt aan het thema 

begaafdheidsonderwijs. Alle onderzoeksvragen komen uit de schoolteams en worden gezamenlijk 

vertaald naar onderzoekbare vragen, die middels grootschalig of kleinschalig onderzoek worden 

beantwoord. Het NTCN is het landelijke expertisecentrum op het gebied van begaafdheid en 

talentontwikkeling en draagt bij aan het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren 

en volwassenen. Dat doet zij door praktijk, beleid en wetenschap te verbinden, door netwerkvorming 

tussen professionals te faciliteren en door kennisdeling middels inspirerende praktijkvoorbeelden en 

de ontwikkeling van praktische hulpmiddelen.  In de afgelopen decennia is in Nederland vanuit 

diverse onderzoeksgroepen meer aandacht gekomen voor onderzoek naar begaafdheid. Het 

ontbreekt echter nog aan samenhang. Het onderzoek naar begaafdheid in Nederland kan op dit 

moment dan ook als versnipperd worden getypeerd. Een landelijke onderzoeksprogrammering op 

het terrein van begaafdheid ontbreekt en het ontwikkelen van een nationale thematische 

kennisagenda hoogbegaafdheid kan daar verandering in brengen. 

 

                                                           
6 Bakx, A. W. E. A. (2019). Begaafde leerling zoekt leerkracht. Radboud Universiteit. 
7 www.ru.nl/bsi/ratio 
8 Bijvoorbeeld: Segers, E. & Hoogeveen, L. (2012 ). Programmeringstudie Excellentieonderzoek in primair, voortgezet en hoger onderwijs. 

Behavioural Science Institute & Centrum voor Begaafdheids Onderzoek. 
9 www.point013.nl  

http://www.point013.nl/
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1.3 Achtergrond kennisagenda’s 
Afgelopen jaar hebben de vijf onderwijssectoren10 een ontwikkelagenda gepresenteerd voor een 

versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs11. Vanuit deze sectoren is een commitment 

uitgesproken om de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs te verbeteren door onderwijs en 

onderzoek nog beter met elkaar te verbinden. Deze verbinding moet bijdragen aan een versterkte 

kennisinfrastructuur die gerealiseerd zou kunnen worden door een intensieve, structurele 

samenwerking tussen wetenschap en praktijk, dus tussen leraren, lerarenopleiders, 

onderwijsonderzoekers en onderzoekers uit andere relevante kennisgebieden. Met name de 

uitwisseling van kennis en inzichten staat hierin centraal, als mechanisme om goed onderbouwde 

onderwijsinnovaties te kunnen realiseren. Daar waar deze ontwikkelagenda specifiek gericht is op 

het onderwijs, zou een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid mogelijk meerdere terreinen 

kunnen bestrijken, zoals zorg en werk, waarbij samenwerking met ZonMw12  zinvol kan zijn.  

Specifiek voor het onderwijs geldt dat het NRO thema’s voor de kennisagenda in kaart aan het 

brengen is. Hierin wordt de kennis beschreven die nodig is voor de verdere versterking van het 

onderwijs op bepaalde thema’s. De te ontwikkelen kennisagenda wordt vervolgens een belangrijke 

bouwsteen voor de NRO-programmering 2021-202513. Het thema begaafdheid zou hier goed een 

plaats in kunnen krijgen. Agendavorming wordt ingezet als instrument om te komen tot een 

versterkte kennisinfrastructuur. Het onderliggende mechanisme van agendavorming is de 

gezamenlijke bepaling van welke kennis en welk onderzoek nodig is ten behoeve van de praktijk. 

Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat partijen vanuit de praktijk en de wetenschap dit samen doen en 

met elkaar de vragen formuleren die er toe doen. In het onderstaande wordt hier nader op ingegaan. 

 

1.3.1. Opmaat naar een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid 
Een kennisagenda beschrijft kennisvragen, zoals vragen ten aanzien van kennis die nodig is om 

kwaliteit hoogstaand onderwijs te (blijven) bieden. Een kennisagenda zoals beoogd in de 

ontwikkelagenda komt tot stand op basis van een gelijkwaardige dialoog tussen praktijk en 

wetenschap. Het is de bedoeling dat een kennisagenda duurzaam richting geeft aan samenwerking 

tussen praktijk en wetenschap door gedeelde ambities en acties. 

  Op dit moment is er een ontwikkeling gaande van kennisagenda’s in het onderwijs. Deze 

ontwikkeling vindt plaats op verschillende niveaus. Zo is NRO samen met de sectorraden en het 

onderwijsveld in gesprek om te komen tot een landelijke kennisagenda. Op regionaal niveau heeft de 

PO-raad het voortouw genomen om in samenspraak met de verschillende partijen in specifieke 

regio’s te komen tot regionale kennisagenda’s. Tot slot worden er door het NRO thematische 

kennistafels georganiseerd om te komen tot gezamenlijk gedragen thematische kennisagenda’s. Met 

‘kennistafels’, waaraan onderwijsprofessionals, onderzoekers, opleiders en beleidsmakers zitting 

hebben, kan in kaart gebracht worden wat de belangrijkste kennisvragen zijn voor elk van de 

geformuleerde thema’s, wat er al aan kennis bestaat en welk aanvullend onderzoek er nodig is 

(Lockhorst, 2019)14.  

                                                           
10 Verenigd in de verschillende raden en coöperaties: PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU 
11 https://www.vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/lerend_onderwijs_voor_een_lerend_nederland.pdf 

 
12 ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én 

stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. 
13 https://www.nro.nl/onderzoeksprogrammas/kennisagenda-voor-het-onderwijs 
14 Lockhorst, D. (2019). Agenda en regievorming via kennistafels. Utrecht: Oberon.  
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  Het uiteindelijke doel van de kennisagenda’s is drieledig. Een kennisagenda zou als basis 

moeten dienen voor (1) onderzoeksprogrammering; (2) duurzame samenwerking tussen 

praktijk/opleiding/wetenschap; en (3) de ontsluiting van kennis. Deze derde doelstelling wordt ook 

wel de gouden kennisgids genoemd. 

  Het thema hoogbegaafdheid leent zich voor het formuleren van een thematische 

kennisagenda. De eerste stap om tot de opmaat naar deze thematische kennisagenda te komen, is 

gezet tijdens het startsymposium van het wetenschappelijk expertisecentrum RATiO (28 oktober 

2020). Dit was de eerste van de drie rondes. De vraag die in deze eerste ronde centraal stond, was: 

Welke inzichten hebben we nodig op het terrein van hoogbegaafdheid ten behoeve van verbetering 

van de praktijk? Hierbij is ingezoomd op waar het aan ontbreekt qua kennis, waartoe die kennis 

nodig is en wat toekomstgericht nodig is om impact te kunnen realiseren op het terrein van 

hoogbegaafdheid in de praktijk, zoals onderwijs, zorg en werk. In ronde twee en drie zijn de 

bevindingen van deze eerste ronde als uitgangspunt genomen. De bevindingen uit de eerste ronde 

zijn gepresenteerd, met de vraag naar relevantie, prioriteit en missende deelthema’s. Hoe dat is 

gegaan, leest u hieronder. 

2. Methode en bevindingen van rondes 1, 2 en 3  
De verkenning richting de opmaat naar een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid heeft plaats 

gevonden door middel van drie rondes. In de eerste ronde stond een open, exploratieve verkenning 

in kleine gespreksgroepen van drie tot vier deelnemers centraal. In deze gespreksgroepen heeft een 

korte eerste mondelinge uitwisseling plaatsgevonden rondom het thema hoogbegaafdheid en 

mogelijke invulling van de kennisagenda.  

  In de tweede ronde is er gewerkt met de deelnemende scholen van de POINT-werkplaatsen 

013 en 040, tijdens een overkoepelende werkplaatsbijeenkomst (maart2021). Hierin is uitgegaan van 

de bevindingen uit de eerste ronde, is gekeken naar relevantie en prioritering van thema’s en is er 

gekeken naar aanvullende thema’s. 

  Ten slotte is in een derde ronde gewerkt met de samengebrachte uitkomsten van de eerste 

twee rondes. Aan deze derde ronde werkten professionals mee die zich konden aanmelden middels 

een oproep vanuit het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam-Diemen, Conexus, 

WereldKidz, Maupertuus en het Eckartcollege. Deze derde en laatste ronde heeft plaatsgevonden in 

april 2021. 

  Hieronder worden eerst de bevinden uit ronde 1 beschreven, gevolgd door de twee daarop 

volgende rondes. Per ronde worden de respondenten en de aanpak beschreven, gevolgd door de 

resultaten per ronde. 

 

 

2.1 Ronde 1 
 

2.1.1 Deelnemers ronde 1 
Er waren 93 mensen uitgenodigd en uiteindelijk hebben aan de eerste ronde 69 deelnemers 

deelgenomen. Van hen waren ongeveer 60 afkomstig uit de praktijk (waaronder de schoolpraktijk, de 

zorg en stichtingen die zich richten op hoogbegaafden) en 9 uit de wetenschap waarvan een deel 

werkzaam is in het hoger onderwijs. Een aantal deelnemers was zowel werkzaam in het 

wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk. De meeste deelnemers vanuit de wetenschap (6 

deelnemers) hebben niet deelgenomen aan de inhoudelijke verkenning omdat zij de organisatoren 

van het symposium waren waarbinnen deze eerste ronde plaatsvond.  
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2.1.2 Open exploratie ronde 1 
De deelnemers werden verdeeld over kleine online groepen van drie of vier deelnemers. Aan hen 

werd gevraagd de volgende centrale vraag te beantwoorden: ‘Welke inzichten hebben we nodig op 

het terrein van hoogbegaafdheid?’. Ook werd aan hen gevraagd de antwoorden te concretiseren 

naar: 

- Welke thema’s? 

- Welke doelgroepen? 

- Welke vraagstukken? 

Na een korte uitwisseling in de groepen is gedurende twee uur een digitale Padlet-muur opengesteld 

(via https://nl.padlet.com) waarop de deelnemers hun input konden geven door middel van het 

toevoegen van reacties in de vorm van digitale 'post-its'. De inhoud van deze reacties is gearchiveerd 

en geanalyseerd. 

2.1.3 Data-analyse ronde 1 
In totaal zijn er vanuit de verschillende groepen 35 reacties op de digitale muur geplaatst. Deze 

reacties bevatten 58 punten waarvan sommige hetzelfde waren (vanuit verschillende groepen of 

deelnemers). Alle reacties zijn geordend naar thema’s, doelgroepen en vraagstukken.  

2.1.4 Resultaten ronde 1 
Er bleken vier hoofdthema’s te onderscheiden die elk weer verschillende subthema’s bevatten. Deze 

hoofdthema’s zijn meerdere malen en door verschillende deelnemers genoemd. 

 

1. Hoogbegaafdheid in de samenleving: 

- hoogbegaafdheid buiten het onderwijs  

- kennis over het uiten van hoogbegaafdheid in verschillende levensfasen 

- overgang in school- en levensfasen; vroegsignalering, PO-VO, VO-MBO/HBO/WO, kind-

jongvolwassene 

- maatschappelijke beeldvorming ten aanzien van hoogbegaafden 

 

2. Hoogbegaafdheid in het onderwijs: 

- passend aanbod; differentiatie, afstemmen op sterke en zwakke kanten van de leerling 

- passend onderwijs voor dubbel bijzondere leerlingen 

- begeleiding van leerkrachten/ professionalisering  

- de verwachtingen van ouders en de effecten daarvan op leerlingen en school 

- thuiszittersproblematiek 

 

3. Sociale en emotionele ontwikkeling met betrekking tot hoogbegaafdheid: 

- identiteitsontwikkeling van hoogbegaafden; zelfbeeld, houding, persoonlijkheid, individuele 

verschillen 

- hoogbegaafdheid in de zorg  

 

4. Signaleren, meten en assessment: 

- testen; dynamisch, formatieve toetsing en assessments 

- signaleren van groepen die niet of nauwelijks gesignaleerd worden: hoogbegaafde meisjes, 

mensen met een migratieachtergrond of culturele achtergrond anders dan de Nederlandse 

- misdiagnoses en de gevolgen hiervan 
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Er zijn verschillende doelgroepen genoemd door meerdere deelnemers. Eén doelgroep betrof de 

ouders van hoogbegaafde leerlingen. Andere doelgroepen betroffen hoogbegaafde volwassenen en 

senioren, dubbel bijzondere leerlingen, hoogbegaafde kinderen met een migratie-achtergrond en/of 

taalachterstand. Tevens zijn leerkrachten van hoogbegaafde leerlingen genoemd als aparte 

doelgroep. Ten slotte werden ook medewerkers in de zorg (GGZ) genoemd en leerlingen die in een 

eerder stadium ‘verkeerd’ gelabeld zijn. 

Ten slotte zijn er vraagstukken ingebracht. De twee meest frequent genoemde vraagstukken zijn 

gevat in de onderstaande vragen: 

1. Samenwerking tussen wetenschap en praktijk vergroten; rol schoolleiding/schoolbestuur, 

hoe krijgen we de kennis op de werkvloer? 

2. Definitie van hoogbegaafdheid; conceptualisering, begrippenonderzoek, hoe worden deze 

kinderen herkend? 

 

Vrijwel alle vraagstukken of vragen hingen samen met de eerder beschreven thema’s. Naast de twee 

meer generieke vraagstukken die frequent zijn ingebracht, zijn ook de onderstaande losse, vaak 

specifieke vragen of vraagstukken genoemd: 

1. Hoe slaan we een brug tussen jeugd en volwassenen? 

2. Succesfactoren; wat maakt het dat sommige mensen wel slagen en anderen niet? 

3. Bij welke kindkenmerken passen welke interventies? 

4. Hoe kunnen de diverse leerlingen ondersteund worden? Hoe kunnen de behoeften van 

hoogbegaafde leerlingen verenigd worden met die van andere kinderen in de klas? 

5. Valideren van veelgebruikte modellen 

6. Wat is goede diagnostiek van hoogbegaafdheid en wie mogen en kunnen die uitvoeren?  
7. Hoe kunnen dubbel bijzondere kinderen of kinderen met een ‘zeer sterke emotionele 

intensiteit’ beter bediend worden? 
8. Wat hebben hoogbegaafde meisjes nodig? Is het erg als ze op (boven)gemiddeld niveau 

presteren? Hoe kunnen ze beter gesignaleerd/begeleid worden? 

 

2.1.5 Tussentijdse conclusies ronde 1 
In ronde 1 is er veel input vanuit de praktijk gegeven. Er bleek een grote betrokkenheid bij het 

meedenken en het aanreiken van (deel)thema’s voor een kennisagenda. Uit de eerste ronde is een 

viertal hoofdthema’s aangaande begaafdheid naar voren gekomen: (1) hoogbegaafdheid in de 

samenleving; (2) hoogbegaafdheid in het onderwijs; (3) sociale en emotionele ontwikkeling met 

betrekking tot hoogbegaafdheid; en (4) signaleren, meten en assessment. Verschillende doelgroepen 

zijn genoemd en deze moeten ofwel betrokken worden bij onderzoek ofwel subject van onderzoek 

zijn. Ook is er in deze ronde door meerdere deelnemers aangegeven dat de verbinding tussen 

wetenschap en praktijk van groot belang is om uiteindelijk tot verandering van de praktijk te kunnen 

komen. Samenwerking en een brug tussen wetenschap en praktijk en tussen beleid en uitvoering 

werd dan ook van harte ondersteund door de deelnemers. 

  Voor verdere validering van de bevindingen uit de eerste ronde, zijn twee nieuwe rondes 

georganiseerd waarbij de bevindingen uit ronde 1 als startpunt zijn genomen. 

 

Om de bevindingen uit de eerste ronde verder te valideren, te verfijnen en aan te vullen, zijn nog 

twee rondes georganiseerd om extra input te verzamelen. Hiermee is een grotere groep mensen 

betrokken, waardoor er een nog representatiever beeld van de thema’s voor de opmaat naar de 
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thematische kennisagenda hoogbegaafdheid kon ontstaan. De geplande bijeenkomsten hadden de 

vorm van kennistafels15.  

 

2.2 Ronde 2 
Ronde 2 vond plaats op 4 maart 2021 bij de werkplaatsen POINT013 en POINT040 (31 

onderwijsprofessionals). 

2.2.1 Deelnemers ronde 2 
In totaal hebben 31 deelnemers deelgenomen aan deze bijeenkomst. De deelnemers waren 

onderwijsprofessionals die werkzaam zijn binnen de werkplaatsen POINT013 en POINT040. 

Uiteindelijk hebben 29 leerkrachten en wetenschappers/onderzoekers/pabodocenten schriftelijk 

input geleverd via een digitale Padlet-muur. 

2.2.2 Procedure ronde 2 
In deze bijeenkomst is eerst een korte presentatie gegeven over de kennisagenda en wat het doel en 

de relevantie daarvan zijn. Vervolgens is gewerkt met de resultaten, de thema’s en subthema’s,  uit 

de eerste ronde, als startpunt voor het verzamelen van aanvullende input. Gedurende de 

bijeenkomst werd de aanwezige deelnemers gevraagd om op de zogenaamde digitale Padlet-muur 

een beoordeling achter te laten op alle hoofdthema’s en deelthema’s uit ronde 1, en indien gewenst, 

nog nieuwe thema’s of onderwerpen toe te voegen. De deelnemers werd gevraagd om bij de 

beoordeling gebruik te maken van een schaal van 1 tot en met 4 sterren: hoe belangrijker een 

deelnemer een thema vond, des te meer sterren kon hij toekennen. 

2.2.3 Data-analyse ronde 2 
In totaal zijn er 25 tot 29 beoordeling gegevens op elk van de vier hoofdthema’s en minimaal 1 tot en 

met maximaal 26 beoordelingen op de 25 verschillende deelthema’s en aanvullende ingebrachte 

thema’s. Alle beoordelingen op de thema’s zijn vervolgens geordend en geprioriteerd.  

2.3.4 Resultaten ronde 2 
De participanten hebben eerst de hoofdthema’s geprioriteerd, door het toekennen van een aantal 

sterren. Hier kwam de volgende volgorde uit, startend met het thema met de meeste sterren: 

1. Hoogbegaafdheid in het onderwijs 

2. Sociale en emotionele ontwikkeling met betrekking tot hoogbegaafdheid 

3. Signaleren, meten en assessment 

4. Hoogbegaafdheid in de samenleving 

De deelnemers aan ronde 2 gaven het meeste sterren aan het thema ‘Hoogbegaafdheid in het 

onderwijs’. Hierbij vonden zij het thema ‘Begeleiding van leerkrachten/professionalisering’ het 

belangrijkste deelthema. ‘Sociale en emotionele ontwikkeling met betrekking tot hoogbegaafdheid’ 

werd daaropvolgend als belangrijkst gezien, met ‘Identiteitsontwikkeling van hoogbegaafden; 

zelfbeeld, houding, persoonlijkheid, individueel verschillen’ als belangrijkste deelthema. Het 

volgende hoofdthema was ‘Signaleren, meten en assessment’, waarbij ‘Signaleren van groepen die 

niet of nauwelijks gesignaleerd worden: hoogbegaafden meisjes, mensen met een 

migratieachtergrond of culturele achtergrond anders dan de Nederlandse’ als belangrijkste 

deelthema werd beschouwd. Het hoofdthema met de laagste prioritering was ‘Hoogbegaafdheid in 

                                                           
15 Met ‘kennistafels’, waaraan onderwijsprofessionals, onderzoekers, opleiders en beleidsmakers zitting hebben, kan in kaart gebracht 

worden de belangrijkste kennisvragen zijn voor elk van de geformuleerde thema’s, wat er al aan kennis bestaat en welk aanvullend 

onderzoek er nodig is. Bron: Lockhorst, D. (2019). Agenda en regievorming via kennistafels. Utrecht: Oberon.  
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de samenleving’, met ‘Overgang in school- en levensfasen; vroegsignalering, POVO, VO-

MBO/HBO/WO, kind-jongvolwassene’ als belangrijkste deelthema. Vervolgens is aan de deelnemers 

gevraagd om binnen de hoofdthema’s eveneens een prioritering aan te geven, door opnieuw sterren 

toe te kennen. Dit resulteerde in de volgende prioritering van subthema’s: 

 

Hoogbegaafdheid in het onderwijs 

1. Begeleiding van leerkrachten/professionalisering  

2. Passend aanbod: differentiatie, afstemmen op sterke en zwakke kanten van de leerling 

3. Passend onderwijs voor dubbel bijzondere leerlingen 

4. De verwachtingen van ouders en de effecten daarvan op school 

5. Thuiszitterproblematiek 

Sociale en emotionele ontwikkeling met betrekking tot hoogbegaafdheid 

1. Identiteitsontwikkeling van hoogbegaafden; zelfbeeld, houding, persoonlijkheid, individueel 

verschillen 

2. Hoogbegaafdheid in de zorg 

Signaleren, meten en assessment 

1. Signaleren van groepen die niet of nauwelijks gesignaleerd worden: hoogbegaafden meisjes, 

mensen met een migratieachtergrond of culturele achtergrond anders dan de Nederlandse 

2. Misdiagnoses en de gevolgen hiervan 

3. Testen; dynamisch, formatieve toetsing en assessments 

Hoogbegaafdheid in de samenleving 

1. Overgang in school- en levensfasen; vroegsignalering, POVO, VO-MBO/HBO/WO, kind-

jongvolwassene 

2. Kennis over uiten van hoogbegaafdheid in verschillende levensfasen 

3. Maatschappelijke beeldvorming ten aanzien van hoogbegaafden 

4. Hoogbegaafdheid buiten het onderwijs 

 

Tenslotte kwam er ook een aantal nieuwe thema’s naar voren, zoals het motiveren van kinderen met 

een begaafd potentieel en de samenwerking tussen onderwijs en zorg. De aanvullingen zijn 

opgenomen in het totaaloverzicht en vormden vervolgens het uitgangspunt voor ronde 3. 

2.2.5 Tussentijdse conclusies ronde 2 
Uit de tweede ronde werd duidelijk dat de hoofd- en subthema’s die opgehaald waren in ronde 1 ook 

aansprekend waren voor de deelnemers aan ronde 2. De prioritering van hoofdthema’s was als volgt: 

(1) hoogbegaafdheid in het onderwijs; (2) sociale en emotionele ontwikkeling met betrekking tot 

hoogbegaafdheid; (3) signaleren, meten en assessment; en (4) hoogbegaafdheid in de samenleving. 

Dat deze volgorde er zo is uitgekomen, weerspiegelt waarschijnlijk de groep deelnemers. Alle 

deelnemers zijn werkzaam in het onderwijs en hebben waarschijnlijk daarom de 

onderwijsgerelateerde thema’s vooraan in hun prioritering gezet. De twee nieuwe subthema’s die uit 

ronde 2 naar voren zijn gekomen waren: (1) motiveren van kinderen met een begaafd potentieel en 

(2) de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Deze nieuwe thema’s zijn opgenomen in de lijst van 

thema’s en voorgelegd aan de deelnemers van de derde ronde. 

 

2.3 Ronde 3  
Ronde 3 vond plaats op 23 april 2021. Dit was een bijeenkomst met partners/onderwijsprofessionals 

onderzoeksprojecten (Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam-Diemen, Conexus, 

WereldKidz, Maupertuus, Eckartcollege). Deze derde ronde was op dezelfde wijze vormgegeven als 
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ronde 2. Er is gestart met een korte presentatie over de kennisagenda. Vervolgens is gewerkt met de 

resultaten uit de tweede ronde. Ook in ronde 3 hebben de deelnemers online meegedacht en input 

geleverd. 

 

2.3.1 Deelnemers ronde 3 
In totaal hebben 9 deelnemers aan deze bijeenkomst deelgenomen, zonder daarbij de 4 betrokken 

onderzoekers mee te rekenen. De deelnemers waren onderwijsprofessionals en tevens partners met 

wie leden van het RATiO-expertiseteam eerder of nog steeds gezamenlijk onderzoek naar 

hoogbegaafdheid en aanverwante thema’s uitvoeren of contact hebben rondom een uitwisseling van 

kennis omtrent hoogbegaafdheid. Al deze professionals zijn werkzaam binnen uiteenlopende 

functies binnen de onderwijspraktijk.  

2.3.2 Procedure ronde 3 
Net als in ronde 2, zijn de deelnemers in ronde 3 individueel gevraagd om hun persoonlijke 

beoordeling (1 tot en met 4 sterren) op de hoofdthema’s achter te laten op de digitale Padlet-muur. 

Vervolgens werd de deelnemers nog een keer gevraagd om hun individuele beoordeling op de 

Padlet-muur achter te laten, deze keer gericht op de deelthema’s. Door de deelnemers te vragen om 

de beoordeling individueel te geven werd invloed op de beoordeling door meningen van derden 

voorkomen. Tot slot zijn de deelnemers in groepen van 4 personen verdeeld om gezamenlijk te 

discussiëren en te komen tot thema’s die mogelijk nog ontbraken maar wel door de deelnemers als 

belangrijk werden geacht.  

 

2.3.3 Data-analyse ronde 3 
In totaal zijn er vanuit de 9 onderwijsprofessionals 8 beoordeling gegeven op elk van de vier 

hoofdthema’s en minimaal 6 en maximaal 8 beoordelingen op de 18 verschillende deelthema’s en 

aanvullende ingebrachte thema’s. Alle beoordelingen op de thema’s zijn vervolgens geordend en 

geprioriteerd.  

2.3.4 Resultaten ronde 3 
De participanten van ronde 3 gaven een prioritering van hoofdthema’s die lijkt op de prioritering van 

ronde 2. Het verschil is dat het tweede en derde thema omgedraaid zijn. Het eerste en laatste 

geprioriteerde thema waren in ronde 2 en 3 hetzelfde: 

1. Hoogbegaafdheid in het onderwijs 

2. Signaleren, meten en assessment 

3. Sociale en emotionele ontwikkeling met betrekking tot hoogbegaafdheid 

4. Hoogbegaafdheid in de samenleving 

Ook de deelnemers aan ronde 3 vonden het thema ‘Hoogbegaafdheid in het onderwijs’ het 

belangrijkste hoofdonderwerp. Hierbij vonden zij het thema ‘Passend aanbod: geschikte 

leeromgeving, differentiatie, afstemmen op sterke en zwakke kanten van de leerling’ het 

belangrijkste deelthema. ‘Signaleren, meten en assessment’ werd daaropvolgend als belangrijkst 

gezien, met ‘Testen; dynamisch, formatieve toetsing en assessments’ als belangrijkste deelthema. 

Het volgende hoofdthema was ‘Sociale en emotionele ontwikkeling met betrekking tot 

hoogbegaafdheid’, waarbij ‘Identiteitsontwikkeling van hoogbegaafden; zelfbeeld, houding, 

persoonlijkheid, individueel verschillen’ als belangrijkste deelthema werd beschouwd. Het 

hoofdthema met de laagste prioritering was ‘Hoogbegaafdheid in de samenleving’, met ‘Overgang in 

school- en levensfasen; vroegsignalering, POVO, VO-MBO/HBO/WO, kind-jongvolwassene’ als 
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belangrijkste deelthema. De prioritering van subthema’s binnen de hoofdthema’s kwam als ronde 3 

als volgt naar voren: 

Hoogbegaafdheid in het onderwijs 

1. Passend aanbod: geschikte leeromgeving, differentiatie, afstemmen op sterke en zwakke 

kanten van de leerling 

2. Begeleiding van leerkrachten/professionalisering  

3. Passend onderwijs voor dubbel bijzondere leerlingen 

4. Thuiszitterproblematiek 

5. Motiveren van leerlingen met een begaafd potentieel 

6. De verwachtingen van ouders en de effecten daarvan op school 

Signaleren, meten en assessment 

1. Testen; dynamisch, formatieve toetsing en assessments 

2. Signaleren van groepen die niet of nauwelijks gesignaleerd worden: hoogbegaafden meisjes, 

mensen met een migratieachtergrond of culturele achtergrond anders dan de Nederlandse 

3. Misdiagnoses en de gevolgen hiervan 

Sociale en emotionele ontwikkeling met betrekking tot hoogbegaafdheid 

1. Identiteitsontwikkeling van hoogbegaafden; zelfbeeld, houding, persoonlijkheid, individueel 

verschillen 

2. Hoogbegaafdheid in de zorg 

Hoogbegaafdheid in de samenleving 

1. Overgang in school- en levensfasen; vroegsignalering, POVO, VO-MBO/HBO/WO, kind-

jongvolwassene 

2. Kennis over uiten van hoogbegaafdheid in verschillende levensfasen 

3. Maatschappelijke beeldvorming ten aanzien van hoogbegaafden 

4. Hoogbegaafdheid buiten het onderwijs 

 

Nieuwe thema’s die de deelnemers aan ronde 3 inbrachten, waren: creëren van draagvlak om voor 

(hoog)begaafde leerlingen aan de slag te gaan (aandacht), verwachtingen van school richting ouders 

en leerlingen, en communicatie en samenwerking tussen ouders en school.  

2.3.5 Tussentijdse conclusies ronde 3 
Ook in de derde ronde werd duidelijk dat de hoofd- en subthema’s uit ronde 1 aansprekend waren.  

In de prioritering van hoofdthema’s stond wederom ‘hoogbegaafdheid in het onderwijs’ bovenaan 

en ‘hoogbegaafdheid in de samenleving’ onderaan. Ook in ronde 3 waren de deelnemers allemaal 

werkzaam in het onderwijs en hebben waarschijnlijk daarom de onderwijsgerelateerde thema’s 

vooraan in hun prioritering gezet. De drie nieuwe subthema’s die uit ronde 3 naar voren kwamen, 

zijn: (1) creëren van draagvlak om voor (hoog)begaafde leerlingen aan de slag te gaan (aandacht); (2) 

verwachtingen van school richting ouders en leerlingen; en (3) communicatie en samenwerking 

tussen ouders en school. 

 

3. Conclusie 
Uit de eerste ronde van de verkenning voor de opmaat naar een thematische kennisagenda was een 

viertal hoofdthema’s aangaande begaafdheid naar voren gekomen: (1) hoogbegaafdheid in het 

onderwijs; (2) sociale en emotionele ontwikkeling met betrekking tot hoogbegaafdheid; (3) 

signaleren, meten en assessment; en (4) hoogbegaafdheid in de samenleving. Deze hoofdthema’s, 
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met bijpassende deelthema’s, waren in een nieuwe ronde, ronde 2, voorgelegd aan de deelnemers 

van de POINT013- en POINT040-werkplaatsen. Deze deelnemers gaven een beoordeling aan de 

thema’s, om een prioritering in thema’s mogelijk te kunnen maken. Ook kregen zij de mogelijkheid 

om aanvullende thema’s te noemen, die mogelijk nog misten.  Hetzelfde is herhaal met nieuwe 

deelnemers in ronde 3, waarbij twee aangevulde thema’s uit ronde 2 als input voor ronde 3 waren 

toegevoegd. 

  Zowel in ronde 2 als in ronde 3 bleken alle hoofdthema’s en subthema’s herkenbaar en 

relevant. In beide rondes kwam als hoogste prioriteit het thema 'Hoogbegaafdheid in het onderwijs' 

naar voren. Dat is logisch te verklaren doordat de deelnemers in het onderwijs werkzaam zijn. Op de 

laatste plaats stond in ronde 2 en 3 het thema 'Hoogbegaafdheid in de samenleving'. De andere twee 

thema’s - ‘Sociale en emotionele ontwikkeling met betrekking tot hoogbegaafdheid’ en het thema 

‘Signaleren, meten en assessment’ – stonden op de tweede en derde plaats (ronde 2) of op de derde 

en tweede plaats (ronde 2). 

  Onder de verschillende hoofdthema’s, zijn meerdere deelthema’s ingebracht en 

geprioriteerd. Onder het hoofdthema ‘Hoogbegaafdheid in het onderwijs’, werden de deelthema’s 

‘Passend aanbod: geschikte leeromgeving, differentiatie, afstemmen op sterke en zwakke kanten van 

de leerling’ en ‘Begeleiding van leerkrachten/professionalisering’ als de twee belangrijksten gezien. 

Bij de deelthema’s binnen het hoofdthema ‘Signaleren, meten en assessment’ waren de 

onderwijsprofessionals niet eenduidig in hun prioritering. Bij het hoofdthema ‘Sociale en emotionele 

ontwikkeling met betrekking tot hoogbegaafdheid’, kreeg ‘Identiteitsontwikkeling van 

hoogbegaafden; zelfbeeld, houding, persoonlijkheid, individueel verschillen’ de hoogste prioritering. 

Bij het laatste hoofdthema, ‘Hoogbegaafdheid in de samenleving’, werd het deelthema ‘Overgang in 

school- en levensfasen; vroegsignalering, POVO, VO-MBO/HBO/WO, kind-jongvolwassene’ als 

belangrijkste beoordeeld. 

  Aanvullingen die gegeven zijn in de twee rondes waren: (1) het motiveren van kinderen met 

een begaafd potentieel; (2) de samenwerking tussen onderwijs en zorg; (3) creëren van draagvlak om 

voor (hoog)begaafde leerlingen aan de slag te gaan (aandacht); (4) verwachtingen van school richting 

ouders en leerlingen; en (5) communicatie en samenwerking tussen ouders en school. 

 

3.1  Vervolgstappen 
Uit de interesse, betrokkenheid, input en actieve deelname aan de verschillende rondes voor het 

ophalen van input voor de opmaat naar een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid werd 

duidelijk dat het thema met name leeft in het onderwijs- en zorgveld. Er lijkt bij de verschillende 

praktijkpartners een behoefte te zijn aan meer kennis aangaande hoogbegaafdheid.   

Op sommige van de geïnventariseerde thema’s zijn reeds onderzoek, kennis en inzichten 

beschikbaar, terwijl over andere deelthema’s nog relatief weinig bekend is. Er kan dan ook 

onderscheid gemaakt worden tussen: 

- behoefte aan een kennisimpuls, ofwel, kennisdeling 

- behoefte aan nieuwe inzichten, ofwel kennisontwikkeling 

 

  Bij een kennisimpuls gaat het met name over kennisdelen en het ontsluiten van bestaande 
kennis en inzichten. Meestal betreft het wetenschappelijke inzichten die de praktijk (nog) niet 
bereikt hebben. In die gevallen is het nodig om de kennis te ontsluiten voor de Nederlandse 
onderwijspraktijk. Het is echter ook mogelijk dat een aanvullende vertaalslag nodig is om voedend te 
kunnen zijn voor de onderwijspraktijk. Hierbij dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen 
het buitenland en de Nederlandse situatie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn, dat er veel bekend is over 
bepaalde thema's in de internationale literatuur, maar dat het lastig is om de vertaalslag naar het 
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onderwijssysteem binnen de Nederlandse context te maken. De oorzaak hiervan zou kunnen liggen 
in het feit dat het Nederlandse onderwijssysteem afwijkt van onderwijssystemen die in de 
betreffende internationale literatuur besproken worden. Ook is het mogelijk dat het verschil tussen 
de algehele Nederlandse cultuur en de cultuur van andere landen een rol speelt..  
  Voor nieuwe inzichten is kennisontwikkeling door onderzoek nodig. Het betreft dan 
onderzoek dat gedaan kan worden door samenwerking tussen wetenschappers en scientist-
practitioners, zodat er vanuit meerdere perspectieven naar de onderzoeksopzet, vraagstelling en 
uitvoering gekeken kan worden. Hier kan het perspectief van de kennisimpuls en kennisdeling vanaf 
het begin af aan meegenomen worden.  

 Deze ‘opmaat naar een thematische kennisagenda hoogbegaafdheid’ vraagt om een 
verdergaande verkenning om tot een definitieve thematische kennisagenda hoogbegaafdheid te 
komen. In het vervolgtraject is het dan ook van belang om bij de verschillende hoofd- en deelthema's 
een beter beeld te krijgen. Het kan gaan om reeds aanwezige kennis (geschikt voor kennisimpulsen), 
kennis die internationaal beschikbaar is maar die nog ‘vertaald’ moet worden naar het Nederlandse 
systeem of context en om kennis die nog ontwikkeld moet worden middels onderzoek. Zo kan in de 
definitieve thematische kennisagenda hoogbegaafdheid de inventarisatie van de thema’s 
geherpositioneerd worden in (1) kennisimpuls; (2) vertaalslag nodig voor kennisimpuls; en (3) 
kennisontwikkeling middels onderzoek. Dit kan gedaan worden door een literatuurreview, waarbij de 
hoofd- en subthema’s het uitgangspunt vormen.  

Opbrengsten hiervan kunnen drieledig zijn: (1) een kennissynthese van bestaande literatuur met 
inzichten in wat bekend is en ontsloten kan worden en waar nog onderzoek nodig is voor nieuwe 
inzichten; (2) een plan voor het ontwikkelen kan kennisimpulsen op basis van de gevonden 
literatuur/studies/beschreven good practices; (3) een onderzoeksplan voor de (sub)thema’s die 
ingebracht zijn door de praktijkpartners en waar inzichten/studies/literatuur nog ontbreken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


