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Eindrapport werkgroep Talent – Leerlijn 
voor begaafde leerlingen op het ECL 

Els de Jong, Dick van der Wateren, Jacqueline Bontje, Bram Winkelman  

Leeswijzer 
Wie weinig tijd heeft kan volstaan met het lezen van de uitgebreide Samenvatting en 
Programma 2012-13. Daarin hebben we de essentie van het Talentproject weergegeven. 
Voor meer details, achtergrond en theoretische overwegingen verwijzen we naar de rest 
van het rapport. 

Samenvatting  
In het leerjaar 2011/12 zijn we gestart met een pilotproject Talent waar 20 talentvolle 
leerlingen uit 1G en 3G aan hebben deelgenomen. Zij hebben in de tweede helft van het 
jaar gewerkt aan een verbredingsproject. Deze leerlingen zijn intensief gecoacht door de 
leden van de werkgroep Talent (voorheen XL), die daarvoor extra taakuren hebben 
gekregen. De deelnemers werden geselecteerd door middel van een drietal intelligentie- 
en motivatietesten (van het CBO in Nijmegen) in oktober 2011. Behalve de talenten die uit 
de testresultaten tevoorschijn kwamen, heeft een aantal (“handgeselecteerde”) leerlingen 
uit andere leerjaren aan de pilot deelgenomen. Die zijn al in de eerste helft van 2011/12 
begonnen, veelal met projecten buiten school. 

Een verbredingsproject is moeilijk, uitdagend en ook wel riskant. Verbreders reiken daarbij 
hoger dan zij tot dan toe gewend waren, zoeken de grenzen van hun mogelijkheden op, 
gaan daar overheen en leren omgaan met tegenslagen. Hoewel zeker eisen worden 
gesteld aan het resultaat, is de weg er naar toe het hoofddoel, omdat daar de 
belangrijkste leermomenten zijn van vallen en opstaan, tegenslagen overwinnen en 
successen vieren. 

In februari 2012 zijn de deelnemers met hun verbredingsprojecten begonnen, individuele 
projecten op maat, die aansluiten bij de interesse en mogelijkheden van de leerling in 
kwestie. Aan die projecten kunnen ze in de komende jaren verder werken. Van die groep 
zijn er vijf die een roman schrijven, een maakt een stripboek, twee leren Chinees, drie 
bouwen apps of een game, we hebben een verbreder die gebarentaal leert, twee 
modeontwerpsters, twee die piano willen leren spelen en een journalist. Een interessante 
variatie aan projecten en talenten. Op 21 september zullen ze hun projecten presenteren 
op de Verbredingsmarkt aan de rest van de school en hun ouders. 

Acht leerlingen, die uit de CBO-testen naar voren kwamen als onderpresteerders, hebben 
deelgenomen aan Discover!, een traject om onderpresteerders te helpen hun motivatie en 
studievaardigheden te versterken. Drie van hen konden daarna alsnog aan hun 
verbredingsproject beginnen. Vijf anderen hebben we geadviseerd te wachten met 
verbreden tot volgend schooljaar. 

De eerste resultaten van de pilot zijn veelbelovend. Verbreders zijn zonder uitzondering 
enthousiast over hun project en gemotiveerd om voor de reguliere lessen hun best te 
doen. De deelnemers aan het Discover!-traject voelden zich erkend en hun motivatie voor 
school is sterk verbeterd. Een van hen heeft vijf van de zes onvoldoendes, die hij in 
januari nog had, weggewerkt en is over naar 4V. 
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Van de talenten in de bovenbouw, die we in de aanloop naar het pilotjaar begeleid 
hebben en die diverse programma‟s aan universiteiten hebben gevolgd, hebben de 
meesten cum laude examen gedaan, of zijn toegelaten tot hnoursopleidingen zoals 
University College in Amsterdam. 

In vervolg op de pilot tijdens het schooljaar 2011-12, wordt de komende drie jaar een 
uitgebreider Talent-programma uitgevoerd. 

Het Talent-programma 2012-13 
Programma A1  Verbreding – voortzetting van de pilot van het afgelopen schooljaar. 
Aan dit programma zullen leerlingen uit 2G en 4G meedoen.  

De 2G-leerlingen beginnen in week 37, de 4G-leerlingen zullen pas in week 47 verder 
gaan met hun verbreding. Zij zullen overigens wel betrokken zijn bij de Verbredingsmarkt 
op 21 september en worden ook uitgenodigd voor de doorstartbijeenkomst in week 36. 

Ook zullen enkele leerlingen uit de voormalige 2A-klas meedoen. Zij werden in het 
schooljaar 11/1 terecht door hun mentor aangemeld voor verbreding. Toen werd de 
afspraak gemaakt dat zij m.i.v. het schooljaar 2012/13 aan het begin van de cursus 
uitgenodigd zouden worden om te verbreden. 

Programma A2  Verbreding voor alle klassen 1 (havo,atheneum, gymnasium) 

Evenals vorig jaar zal het basiscriterium voor participatie in het verbredeingstraject A de 
uitslag van een onderzoek naar intelligentiestructuur, schoolbeleving en motivatie zijn 
door het CBO in Nijmegen.  

Dit onderzoek zal plaatsvinden tijdens topweek 51. Het zou kunnen zijn dat ervoor wordt 
gekozen om een gedeelte van het onderzoek, na deze topweek, op een van de eerste 
dagen van de eerste lesweek na de kerstvakantie aan het begin van de dag te laten 
plaatsvinden. 

Leerlingen worden over de mogelijkheid van verbreding geïnformeerd tijdens de 
mentorlessen in week 47 en 48. Leerlingen die graag zouden willen verbreden en die van 
zichzelf vinden dat zij daarvoor in aanmerking komen, kunnen een sollicitatiebrief 
schrijven. 

De mentor heeft bij deze voorlichting een aansturende taak. Leerlingen die al aan het 
verbreden zijn zullen uitgenodigd worden om leerlingen van klas 1 te informeren. Ook 
leerlingen die ervaring hebben met Discover! zal gevraagd worden voorlichting te geven. 

Discover! voor onderpresteerders 

Op grond van het onderzoek door het CBO zullen ook onderpresteerders gedetecteerd 
kunnen worden: (hoog)begaafde leerlingen die prestaties leveren die niet in 
overeenstemming zijn met hun mogelijkheden. 

Deze leerlingen kunnen pas verbreden wanneer hun reëele prestaties in 
overeenstemming zijn met de cijfermatige norm die geldt voor verbreden. Een leerling kan 
verbreden, dat wil zeggen lessen missen en in die tijd werken aan zijn verbredingsproject, 
wanneer hij een gemiddelde van een 7.0 heeft voor het vak waarvan hij niet alle lessen 
bijwoont. 

Voor deze onderpresterende leerlingen is op andere scholen (*) een programma 
ontwikkeld dat tot doel heeft om de school-motivatie van onderpresteerders groter te 
maken.  
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Dit programma is vorig jaar uitgeprobeerd; het zal dit jaar verdiept en verfijnd worden. We 
hebben het programma Discover! genoemd, omdat potentiële verbreders door labeling 
met de term “onderpresteerders programma” niet gesterkt worden in hun motivatie.   

Programma B (= verbredingstraject zonder CBO-onderzoek) 

Criterium voor deelname aan het verbredingstraject B (bestemd voor de leerlingen van 
klas 2A en 2H en klas 3A, 3G, 3H) is het cijfergemiddelde op het eerste rapport, 
gekoppeld aan de visie van de vakdocenten en mentoren tijdens LJO1. 

Tijdens het LJO1 zal ook besproken worden welke leerlingen gerekend kunnen worden tot 
het type onderpresteerder (kan wel, wil niet, of weet niet hoe). 

In principe zouden deze  leerlingen op dat moment al uitgenodigd kunnen worden voor 
Discover! Het is aan de vergadering om daarin een besluit te nemen. 

Omdat leerlingen zelf al hebben aangegeven of zij willen verbreden en omdat het 
cijfercriterium helder is, zal bij de B-variant van het verbredingsprogramma snel duidelijk 
zijn welke leerlingen kunnen verbreden. Zij worden samen met hun ouders uitgenodigd 
voor een gesprek. 
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Inleiding 
Het Project Leerlijn Excellente Leerlingen (XL), later omgedoopt tot Project Talent, is in 
het schooljaar 2009/2010 op het ECL van start gegaan. De schoolleiding gaf de 
werkgroep de opdracht mogelijkheden te onderzoeken leerlingen met meer dan 
gemiddelde talenten een uitdagender lespakket aan te bieden, vanuit de zorg dat deze 
leerlingen in de huidige situatie te weinig tot hun recht komen. Er was met name zorg dat 
teveel onderpresteerders niet (tijdig) werden opgespoord en daardoor naar een lager 
niveau zouden afstromen of zelfs helemaal uitvallen. 

In de loop van 2009/10 en 10/11 heeft de werkgroep Talent onderzoek gedaan onder ruim 
100 vwo-leerlingen en later ook enkele tientallen havoleerlingen, waarvan we vermoedden 
dat ze onvoldoende werden uitgedaagd in de reguliere lessen en/of onderpresteerden. Dit 
onderzoek, een parallelle literatuurstudie en gesprekken met opvoedingsdeskundigen en 
collega‟s van andere scholen leidden tot een reeks aanbevelingen, variërend van meer 
zorg en aandacht voor individuele leerlingen, uitdagender lesgeven en meer vrijheid en 
zelfstandigheid voor excellente leerlingen tot differentiatie binnen klasseverband (DBK), 
opleiden/trainen van docenten en het aanstellen van talentcoaches (de Jong e.a. 2010). 
In een latere samenvatting van dit rapport (de Jong e.a. 2011), dat ook in de afdelingen is 
besproken, hebben we voorgesteld talentvolle leerlingen mogelijkheden tot verbreding te 
bieden, naar het voorbeeld van dergelijke projecten op het Stedelijk Gymnasium in 
Nijmegen (vanaf 1986) en een aantal andere scholen. 

Ideale situatie 
Wij zien als de ideale situatie een school waarin alle leerlingen en ook talentvolle 
leerlingen (zowel op α-, β- en γ-, als op kunst- en sportgebied) zich erkend en uitgedaagd 
voelen en zich maximaal kunnen ontplooien. Die leerlingen werken gedurende hun 
schoolloopbaan aan een aantal verbredingsprojecten naar eigen keuze en inzicht, waarin 
ze zich studievaardigheden eigen maken zoals plannen, organiseren, doorzetten, 
teleurstellingen en moeilijkheden overwinnen en verslagleggen. Ze worden begeleid door 
professionele talentcoaches die toegerust zijn voor de begeleiding van uitzonderlijke 
talenten. Docenten die zich in die begeleiding willen ontwikkelen wordt een 
scholingstraject aangeboden. Voor een bredere groep belangstellenden – docenten en 
ouders – is er een aanbod aan trainingen en workshops om de pedagogische 
deskundigheid te bevorderen. 

Verbreden 

uitgangspunt 
Doel van het project is (havo-, atheneum- en gymnasium-) leerlingen, die meer kunnen, te 
motiveren meer te doen: 'hun bordje voller maken'. Het gaat hierbij om talentvolle 
(hoog)begaafden, die vaak al vanaf het begin van de basisschool te weinig zijn 
uitgedaagd. Omdat ze veelal jarenlang met weinig inspanning de voor hen veel te simpele 
leerstof verwerkt hebben, zijn hun werkhouding en leervaardigheden soms matig tot 
slecht ontwikkeld en kunnen ze kampen met ernstige motivatieproblemen. Het is de kunst 
deze leerlingen zodanig uit te dagen en te motiveren dat ze het aandurven de grenzen 
van hun mogelijkheden te verleggen: hun 'zone van naaste ontwikkeling' vergroten. Het 
zal duidelijk zijn dat het daarbij zaak is zo vroeg mogelijk met de begeleiding van deze 
jongeren te beginnen. 
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selectie 
De verbreders worden in de brugklas (in de pilotfase alleen 1G en 3G, vanaf 2012-13 alle 
brugklassers) geselecteerd op grond van een uitgebreide psychologische test, die wordt 
uitgevoerd door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) van de Universiteit 
Nijmegen1. Deze test bestaat uit drie onderdelen, de Intelligentiestructuurtest (IST), de 
Schoolvragenlijst (SVL) en de Prestatiemotivatietest voor Kinderen (PMT-k). 

De IST is een zeer moeilijke test voor zowel jongeren als volwassenen en bestaat uit drie 
delen, intelligentie, geheugen en kennis. De test geeft inzicht in verbale, numerieke en 
figuratieve intelligentie. In de eindrapportage wordt per deelnemer beoordeeld in welke 
mate diens intelligentie afwijkt van het gemiddelde van het cohort waartoe deze behoort 
(opleidingsniveau en leeftijd). 

De SVL geeft een beeld van wat leerlingen vinden van hun school – van de leerkrachten, 
klasgenoten, huiswerk enz. Ook deze test bestaat uit drie delen, motivatie, welbevinden 
op school en het zelfbeeld van leerlingen wat betreft schoolse zaken. 

De PMT-k, tenslotte, geeft inzicht in de mate waarin een leerling uit zichzelf gemotiveerd 
is om prestaties te leveren en geeft ook inzicht in faalangst. 

Deze drie testen samen geven waardevolle inzichten om betrouwbaar te selecteren wie 
wel of beter niet kan verbreden en voor de begeleiding van verbreders. Bovendien levert 
het een schat aan gegevens op waarmee mentoren en afdelingsleiders hun voordeel mee 
kunnen doen. 

Totdat de hele schoolpopulatie is getest (over uiterlijk vier jaar) geldt voor leerlingen uit 
andere leerjaren dat zij die gemiddeld een 7,5 staan voor alle schoolvakken, als ze willen, 
in aanmerking komen voor verbreding. Ze schrijven dan een sollicitatiebrief waarin ze 
motiveren waarom ze voor verbreding willen gaan. 

opzet en uitvoering 
Verbreders kiezen zelf een thema voor hun project, uitgaande van hun interessen en 
mogelijkheden. Daarbij is in principe alles mogelijk, al zal de talentcoach erop letten dat 
de leerling weliswaar hoog, maar niet te hoog reikt. De verbreder is zelf verantwoordelijk 
voor de logistiek, organisatie en planning. 

Voor ze aan hun verbredingsproject beginnen, tekenen de deelnemers een contract, dat 
ook door hun ouders en de coach wordt getekend. Nadat ze aan hun project begonnen 
zijn, kunnen ze het (behoudens bijzondere omstandigheden) niet meer afbreken. 

Om het de verbreders mogelijk te maken tijdens schooltijd aan hun project te werken, 
krijgen ze vrijstelling van minimaal twee reguliere lesuren in de week. Met de betreffende 
vakdocent overlegt de verbreder welke uren daarvoor geschikt zijn. Voor toetsen wordt 
uiteraard geen vrijstelling gegeven. 

De verbreders houden een logboek bij, geparafeerd door de vakdocent wiens les gemist 
wordt. Daarin doen ze verslag van hun activiteiten en de moeilijkheden die ze 
tegenkomen. Het logboek wordt in de beoordeling van het project betrokken. 

In februari 2012 zijn 19 deelnemers enthousiast met hun verbredingsprojecten begonnen, 
die aansluiten bij hun interesse en mogelijkheden. Aan die projecten kunnen ze ook in de 
komende jaren verder werken. Van deze eerste groep zijn er vijf die een roman schrijven, 

                                                

1 CBO: Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Het CBO is een expertisecentrum op het gebied van 
hoogbegaafdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
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een maakt een stripboek, twee leren Chinees, drie bouwen apps of een game, we hebben 
een verbreder die gebarentaal leert, twee modeontwerpsters, twee die piano willen leren 
spelen en een journalist. Een interessante variatie aan projecten en talenten. Op 21 
september zullen ze hun projecten presenteren op de Verbredingsmarkt aan de rest van 
de school en hun ouders. De Verbredingsmarkt is ook een gelegenheid aan toekomstig 
verbreders duidelijk te maken wat het project inhoudt. 

eisen aan verbreders 
In december vinden de CBO-testen en de intake-gesprekken plaats. De uitslag van de 
testen en overleg met de leerlingen en hun ouders bepalen wie in aanmerking komt voor 
het project. De bij dit proces geselecteerde leerlingen beginnen in februari aan hun 
projecten en ronden die in mei af. In juni presenteren ze hun project op de 
Verbredingsmarkt aan de rest van de school en aan hun ouders. Van de deelnemers 
wordt een grote mate van commitment geëist. Deelname is niet vrijblijvend. 

Aan de andere kant moeten de begeleiders ervan uit gaan dat een goed leerproces 
onvermijdelijk gepaard gaat met fouten en mislukkingen (Harford, 2011a, 2011b). Zonder 
fouten maken is leren en je grenzen verleggen niet mogelijk. Omdat het hier veelal gaat 
om jongeren die het leren tot nu moeiteloos is afggegaan, zullen de talentcoaches hen 
moeten leren doorzetten en omgaan met teleurstellingen. 

Fouten maken is een noodzakelijk onderdeel van het ontwikkelen van talent, waarbij de 
leerling wordt uitgedaagd haar zone van naaste ontwikkeling uit te breiden. Is dat in de 
reguliere lessituatie al belangrijk, bij het begeleiden van verbreders is dat een nog 
dringender aandachtspunt. Dat kan voor ons docenten, die gewend zijn fouten te 
corrigeren of te bestraffen met een onvoldoende, een onwennige gedachte zijn. In de 
training van talentcoaches besteden we hier dan ook aandacht aan. 

Voorwaarde voor het succes van het project is een goede, professionele begeleiding door 
bevlogen docenten, die in staat zijn talentvolle leerlingen te coachen. Iedere 
verbredingsleerling heeft een persoonlijke coach, die hij/zij wekelijks spreekt. Elke coach 
begeleidt vijf tot tien verbreders. De coach is in de eerste plaats procesbegeleider en 
hoeft dus geen inhoudelijke expertise te bezitten op het terrein van de 
verbredingsprojecten. Het is de bedoeling dat de leerling die expertise zelf binnen dan wel 
buiten de school zoekt. 

Deze groep leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie (in alle betekenissen 
van deze term, zie Gardner, 2006, 2011) en talent, laten hun docenten en coaches naar 
verwachting in veel opzichten achter zich. Een goede begeleiding stelt dan ook specifieke 
eisen aan de attitude van de docenten en vooral aan de talentcoaches. Wie deze 
jongeren begeleidt en stimuleert om het beste uit zichzelf te halen, doet er goed aan 
zichzelf te spiegelen aan de coach van een olympisch kampioen. Een succesvolle coach 
hoeft niet zelf over een lat op 6,14 m hoogte te kunnen springen om zijn pupil naar een 
gouden medaille te begeleiden. Naast typische coachingskwaliteiten als goed luisteren, 
empathie, analytisch vermogen en dergelijke (Crasborn en Buijs, 2012) moet hij/zij 
bewondering en enthousiasme kunnen opbrengen, zodat de leerling zich veilig naar een 
hoger niveau gedragen voelt. 

Een ander belangrijk aandachtspunt is open staan voor het idee dat een vraag meerdere 
antwoorden kan hebben. In de "normale" onderwijspraktijk wordt er vaak van uitgegaan 
dat op een vraag maar één goed antwoord mogelijk is "en dat antwoord staat achterin het 
boek" (Robinson, 2010b). Terwijl je daar in het algemeen uit didactisch oogpunt al 
vraagtekens bij kunt zetten, wordt dit door begaafde jongeren als ronduit beledigend 
ervaren. Die laten vaak een grote creativiteit zien in het vinden van oplossingen, waar wij 
als docent vaak niet op zouden komen. 
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onderpresteerders 
Het is een misverstand dat onderpresteerders opgespoord kunnen worden op grond van 
de cijfers die ze op school halen. Een ervaren docent zal in een aantal gevallen wel 
kunnen zeggen of een leerling onder zijn niveau presteert, maar als we alleen naar cijfers 
zouden kijken – of de uitslag van een CITO-toets – blijven veel onderpresteerders 
onzichtbaar. Dat gegeven was de directe aanleiding voor de opdracht aan de werkgroep 
Talent. De vraag is niet hoe we leerlingen opsporen die al op hoog niveau presteren. Die 
zijn evident. Het gaat om leerlingen die gemiddeld of laag presteren. Gaat het daarbij om 
jongeren die niet beter kunnen of die juist ver onder hun niveau blijven? 

Daar bewijst zich de waarde van de testinstrumenten, die bij het CBO in de loop van 30 
jaar zijn ontwikkeld. Wanneer een jongere, vergeleken met het gemiddelde van de groep 
waartoe hij behoort, hoog scoort op een of meer van de intelligentietermen, maar 
bijvoorbeeld laag scoort op motivatie of zelfbeeld, is dat een sterke indicatie voor 
onderpresteren. Wij pleiten er dan ook sterk voor om de komende jaren de CBO-tests te 
handhaven als onderdeel van het selectieproces en als hulpmiddel bij de coaching. 
Scholen waar verbreding en vergelijkbare programma‟s als jaren succesvol draaien, 
maken allemaal gebruik van de instrumenten van het CBO. 

Onderpresteerders hebben we in twee soorten: absolute en relatieve onderpresteerders. 
Absolute onderpresteerders presteren niet alleen onder hun eigen niveau, maar zelfs 
onder het gemiddelde van hun klas. We kennen allemaal de voorbeelden van leerlingen 
die op het gymnasium beginnen, afzakken naar atheneum en tenslotte havo, of in een 
enkel geval zelfs het vmbo niet afmaken. Dit is ook de groep met de grootste 
gedragsproblemen. Relatieve onderpresteerders vallen vaak minder op omdat ze nog 
steeds op of boven het gemiddelde van hun klas scoren, terwijl ze onder hun eigen 
mogelijkheden blijven. Het zijn de stille probleemgevallen, die soms last van depressieve 
klachten kunnen krijgen, maar in elk geval niet gelukkig zijn op school. 

Voor de onderpresteerders, die uit de test naar voren komen, hebben we het traject 
Discover! bedacht, geïnspireerd door vergelijkbare programma‟s op andere scholen en de 
boeken van Monique Schaminée en Saskia Bruyn (2009) en Tessa Kieboom (2012). Dat 
bestaat uit een reeks groepslessen, waarin we samen met de leerlingen werken aan 
motivatie en leervaardigheden. De negen leerlingen die we in het pilotjaar in de Discover!-
groep begleid hebben, zijn allemaal beter gaan presteren. Alleen al luisteren, erkenning 
geven en met hen nadenken over verandering van attitude leidde bij de meesten tot een 
omslag. Drie deelnemers konden na een paar sessies doorstromen naar de verbreding. 
De rest gaat volgend jaar verbreden. Eén jongen hebben we intensief een-op-een 
begeleid, wat hem geholpen heeft de motivatie te vinden om harder te werken en over te 
gaan. 

Wanneer we met het Talentproject werkelijk greep krijgen op de onderpresteerders-
problematiek, zal zich dat uiteindelijk ook vertalen in betere eindexamenresultaten en 
minder uitval. Nog afgezien van het toegenomen geluk van jongeren die hun weg kunnen 
vinden en hun dromen verwezenlijken. 

effectiviteitsonderzoek 
Wij willen de effecten en resultaten van het project onderzoeken door middel van een 
nulmeting aan het begin en metingen tijdens en na afloop van het eerste jaar. Welke 
variabelen en welke groepen zullen worden onderzocht en met welke methodiek, zullen 
we vaststellen in overleg met de onderzoekers. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in 
samenwerking met de projectgroep Academische Onderzoeksschool en studenten. Johan 
Boone heeft inmiddels laten weten hier positief tegenover te staan. 
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Andere aanbevelingen 

scholing 
Voor de eerste helft van 2012/13 hebben we een uitgewerkt scholingstraject bedacht voor 
de eerste lichting van 12 talentcoaches (werkgroep Talent aangevuld met enthousiaste 
collega‟s). Daaraan besteden we in het eerste halfjaar 5 O&O middagen. De scholingen 
worden deels door ons zelf, deels met expertise van buiten verzorgd. Daarnaast gaan we 
informatie-avonden houden voor ouders en docenten. 

‘moeilijk moet’ 
In alle klassen zouden wij graag het principe „moeilijk moet‟ in de praktijk gebracht zien. 
Wij stellen in elk geval voor dat de secties en bovenbouwafdelingen al aan het begin van 
de vierde klas het tempo en de moeilijkheidsgraad van de lessen verhogen. Nu komen op 
het vwo veel leerlingen zonder grote – soms zelfs zonder enige – inspanning de vierde 
klas door om dan halverwege de vijfde in grote problemen te komen. Zoals ons onderzoek 
van 2009-2011 liet zien, worden de meer begaafde leerlingen totaal niet uitgedaagd en 
kunnen daardoor elke motivatie verliezen. 

klasverkleining 
Naar onze mening zouden veel onderwijskundige problemen opgelost, of tenminste 
verkleind, worden wanneer de klassen kleiner dan 30, liefst maximaal 25 leerlingen 
zouden zijn. Hoe moeilijk dat in een tijd van bezuinigingen ook is, we moeten er alles voor 
in het werk stellen de klassen te verkleinen. 

LAPPtop, masterclasses e.d. 
Er bestaan diverse verdiepingsprogramma's die deels aan de universiteit kunnen worden 
uitgevoerd en (helaas in veel mindere mate) voor havo-leerlingen aan hogescholen in de 
regio. Nog meer dan nu al het geval is, moeten getalenteerde leerlingen door de school 
gestimuleerd worden om deel te nemen aan activiteiten zoals die door universiteiten (en 
hogescholen) worden georganiseerd: masterclasses, "LAPPtop" , 
excellentieprogramma‟s. 

Waar het aanbod van het HBO veel kleiner is dan dat van het WO, is het belangrijk om in 
samenspraak met HBO-opleidingen een vergelijkbaar aanbod (op maat) te doen 
genereren. De laatste jaren is het aantal universitaire programma‟s ook kleiner 
(geworden). Het zou mooi zijn als we, net als op het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, 
leerlingen een jaar college zouden kunnen laten volgen aan een universiteit, afgesloten 
met een tentamen. Ook op dat gebied moeten we zelf contacten gaan leggen.  

olympiades 
Voor verschillende vakken bestaan nationale en zelfs internationale olympiades, die 
talentvolle leerlingen kunnen uitdagen. Het ECL doet mee aan een door de SLO 
georganiseerde pilot “Olympiadeschool – Olympiades in het lesplan?”. Dit schooljaar heeft 
een werkgroep van 4 vertegenwoordigers van de bètasecties zich bezighouden met de 
implementatie van meer Olympiades binnen het ECL en wel zo, dat de getalenteerde 
leerlingen die mee willen doen aan Olympiades daarop ook worden voorbereid. 

studievaardigheden 
In de eerste helft van 2012/13 willen we in alle klassen een aantal lessen wijden aan 
studievaardigheden. Die zouden door de mentoren kunnen worden verzorgd. Wij zullen 
het materiaal daarvoor verzamelen en onder de mentoren verspreiden. 
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dbk 
Om de niveauverschillen binnen klassen recht te doen zou bij alle lessen differentiatie 
binnen klasseverband (DBK) moeten worden ingevoerd. Daarmee zijn zowel de begaafde 
als de minder begaafde leerlingen gebaat. Daarmee bedienen we alle leerlingen en doen 
we recht aan de individuele behoeften van de talentvolle leerlingen. 

Het verdient aanbeveling om de mogelijkheden die It‟s Learning op dit gebied biedt, nader 
te onderzoeken. It‟sLearning en Magister hebben zowel een dbk-volgsysteem als een 
mentorsysteem. Het verdient aanbeveling die te activeren en te gebruiken. 

Conclusies 
De eerste resultaten van het pilot-project in 2011-12 zijn veelbelovend. De bijna 30 
leerlingen van 1G en 3G, die dit jaar aan verbreding hebben gedaan, of hebben 
deelgenomen aan Discover! voor onderpresteerders, zijn zonder uitzondering gegroeid in 
motivatie, zelfbewustzijn, en ook hun schoolprestaties zijn duidelijk vooruit gegaan. 

Het is goed te eindigen met enkele ervaringen met verbreders van het eerste uur (met 
dank aan Bram Winkelman). 

1. Jongen 1 scoorde hoog op de IST-test en liet daarbij een erg hoge motivatie voor 
school zien. Hij ging verbreden. In het voorjaar raakte hij in een dip, mede door 
slecht contact met enkele docenten. Zijn cijfers kelderden naar een dieptepunt dat 
hem tot een maand geleden naar 2 havo zou verwijzen (4 tekorten en 1 
compensatie). Dankzij een aantal gesprekken met mij, waarin ik hem op basis van 
resultaten uit onze toets (intelligentie en met name motivatie) weer in zichzelf liet 
geloven, liet hij zien dat hij de kwaliteiten ook echt in huis heeft. Resultaat: 1 tekort 
en 4 compensatiepunten en een plek in 2 gymnasium. Bonusresultaat: van een 
bijna gedeprimeerde en recalcitrante jongen weer veranderd in een vrolijke 
doorzetter. 

2. Jongen 2 had een goede score op zijn test, maar liet toen al een tegenstrijdig 
cijferbeeld zien. Discover! heeft hem gigantisch gemotiveerd. Toen hij eenmaal 
hoorde dat hij mocht 'verbreden' (ontdekken?), stroomde hij over van 
enthousiasme. Mede dankzij de resultaten, die hij door zijn enthousiasme aan het 
einde van het jaar heeft bereikt, heeft hij nu de keus gekregen om 2 atheneum of 2 
gymnasium te proberen (in plaats van 2 havo). 

3. Jongen 3 was na het Discover!-programma teleurgesteld dat zijn moeder hem 
verbood te gaan 'verbreden', maar is door het Discover!-programma zo 
gemotiveerd dat hij nu naar 2 gymnasium gaat. 

4. Jongen 4 was geen verbreder, maar wel een goede illustratie van de waarde van 
de CBO-test. Volgens de CBO-test had deze jongen een extreem negatief beeld 
van zijn uitdrukkingsvaardigheden en zijn relatie met leerkrachten. In de loop van 
het jaar waren er veel misverstanden in de communicatie met de docenten. Aan 
de hand van de resultaten heb ik een goed gesprek met deze jongen gevoerd en 
veranderde zijn gedrag bij mij in de klas van recalcitrant in zeer positief en ijverig. 
Ik heb dit doorgespeeld naar collega's en bij degenen die het ook serieus 
meenamen, was vervolgens een verbetering zichtbaar. 
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