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Vooruitwerklab 
Folder voor ouders en scholen  

 
 
Passend onderwijs is voor ieder kind. Dat is het doel van het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. Als het 

gaat over (hoog)begaafde kinderen is adequate ondersteuning (nog) niet altijd realiseerbaar op 

schoolniveau. Dit noemen scholen handelingsverlegenheid. Het Vooruitwerklab kan, in overleg met de 

onderwijscoach, in deze situatie ingezet worden. Het Vooruitwerklab maakt onderdeel uit van het Centrum 

voor begaafdheidsonderzoek (CBO) - ITS Nijmegen. Het doel van het arrangement is tweeledig. Het biedt het 

kind inzicht in het persoonlijke leerproces en het biedt ondersteuning aan scholen, met als doel om de 

handelingsvaardigheden van leerkrachten verder te versterken.  

 

 

Doelgroep  

Het  Vooruitwerklab is bedoeld voor:  

 (hoog)begaafde kinderen die in de reguliere verrijkingsklassen niet goed uit de verf komen, die niet de 

prestaties halen die bij hun capaciteiten lijken te passen, de zogenaamde onderpresteerders; 

 kinderen die niet zelfsturend en autonoom in de klas opereren, maar wel de capaciteiten hebben, 

kinderen met werkhoudingsproblemen; 

 kinderen die ongewenst gedrag laten zien (externaliserend of internaliserend) gecombineerd met 

vermoedens van grote verveling.  

 
 

Doel  

Het doel is om de kinderen middels gerichte verrijkingslessen het volgende te bieden:  

 inzicht in de eigen manier van denken en leren, aan de hand van de theorie van Robert Sternberg; 

 bewust werken met leerstrategieën;  

 objectief benoemen en evalueren van de samenwerking;  

 zelf ontdekkend leren in combinatie met procesgerichte feedback en feedforward. 

 

Het doel op schoolniveau is om handelingsvaardigheden van leerkrachten te versterken door: 

 herkennen en erkennen van kinderen binnen de doelgroep aan de hand van de profielen van Betts en 

Neihart; 

 theoretische achtergronden van belemmerende factoren, de door Carol Dweck beschreven mindset;  

 komen tot transfer van inzichten van specifieke ondersteuningsbehoeften naar 

onderwijsaanpassingen binnen de klas. 

 
 

Aanbod en opzet  

 Het arrangement bestaat voor kinderen uit tien dagdelen van 9.00 uur tot 12.30 uur op de 

woensdagochtend, die om de week gepland worden; 

 Voor de start van de bijeenkomsten, wordt in een gesprek met kind, ouders en intern begeleider de 

screening door het CBO besproken. In het gesprek worden ook de specifieke leerdoelen van het kind 

vastgelegd; 

 Na de vijfde of zesde bijeenkomst volgt een tussenevaluatie met kind en ouders; 

 Na de laatste bijeenkomst volgt een eindgesprek met kind, ouders en intern begeleider. In dit gesprek 

ligt de nadruk op de transfer  naar de school en groep; 

 Het arrangement wordt afgesloten met een eindrapportage; 
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 Voor scholen bestaat het arrangement uit twee leerlingspecifieke gesprekken: bespreking van de 

screeningsresultaten en de eindevaluatie;  

 Algemene voorlichtingsavond voor ouders en scholen over hoogbegaafdheid en het arrangement 

Vooruitwerklab; 

 Theoretische achtergronden bij Mindset Onderpresteren; 

 Onderwijsaanpassingen in de groep (verrijking, training van executieve functies). 

 

 

Aanmelden 

 Aanmelding voor het  Vooruitwerklab loopt via de onderwijscoach en de orthopedagoog van het 

samenwerkingsverband IJssel | Berkel. Samen met ouders en school wordt in kaart gebracht wat de 

ondersteuningsbehoefte van het kind is. Hiervoor wordt het Aanvraagformulier 

onderwijsarrangement  Vooruitwerklab gebruikt; 

 De kinderen die aangemeld zijn, worden uitgenodigd voor een testdag. Deze testdag is een screening 

volgens de procedure van het CBO. Dit om een indruk te krijgen van de capaciteiten, de opbouw van 

het intelligentieprofiel, de motivatie om te presteren en de inspanningsbereidheid. Deze screening is 

een middel om meer inzicht te verkrijgen in de ondersteuningsbehoefte van het kind;  

 Mede op basis van het advies van het CBO, wordt bepaald of het kind ook daadwerkelijk in het 

Vooruitwerklab wordt geplaatst;  

 De resultaten van de screening worden door Alice Koekkoek en Petra Maas, de projectleiders van dit 

arrangement, besproken met kind, ouders en intern begeleider; 

 Voor kinderen die naar het Vooruitwerklab gaan, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op.  

 

 


