
Kwadraatonderwijs
Kwadraat, passend onderwijs voor begaafde leerlingen



Kwadraat, passend onderwijs 
voor begaafde leerlingen
Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen is geen luxe, maar 

noodzaak. Streven naar het beste voor ieder kind betekent dat we ook hen, 

die veel méér kunnen, blijven uitdagen. Zevensterscholen geven professionele 

aandacht aan deze groep leerlingen. Optimale ontwikkelingskansen voor  

ieder kind.

Hoogbegaafdheid is niet alleen luxe
Alle Zevensterscholen verzorgen ‘passend onderwijs’. Dat betekent dat we streven  
naar de beste ontwikkelingskansen voor ieder kind. Dat geldt voor het kind dat  
gemiddeld presteert, maar ook voor kinderen die extra hulp nodig hebben op reken-,  
taal- of sociaal emotioneel gebied. De laatste jaren realiseren we ons steeds vaker dat 
er nog een groep leerlingen is die extra hulp nodig heeft. De leerlingen die meer- of  
hoogbegaafd zijn.

De sociale gevolgen van hoogbegaafdheid kunnen groot zijn. Verveling, perfectionisme 
(inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit zijn veelgehoorde problemen. Uit 
onderzoek blijkt ook dat hoogbegaafde kinderen dikwijls te maken hebben met psycho-
sociale problemen, zoals gepest worden op school, eenzaamheid en overgevoeligheid. 
Het risico op onderpresteren is dan erg groot.  
Om dat te voorkomen, is het ontzettend belangrijk dat het kind zich op zijn of haar 
eigen niveau kan ontwikkelen. 



Herkenning en erkenning
De aandacht voor hoogbegaafdheid is pas de laatste jaren  ontstaan. De kennis bij 
het onderwijzend personeel over het herkennen van hoogbegaafheid en het afstem-
men van het onderwijs op kinderen die hoogbegaafd zijn, kan nog worden verbeterd.

Versnellen en verrijken
Om passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen te kunnen aanbieden 
zijn er verschillende mogelijkheden binnen onze scholen. Leerlingen kunnen bijvoor-
beeld sneller het traditionele onderwijssysteem doorlopen (versnellen). De leerstof 
kan worden ‘ingedikt’ (ge’compact’) en er kan leerstof aangeboden worden uit één 
of meer hogere groepen. Ook is er de mogelijkheid om de leerstof te verrijken. De 
leerlingen krijgen dan extra educatieve ervaringen aangeboden, zonder dat ze in een 
hoger leerjaar geplaatst worden. In overleg met de leerkracht en de begaafdheids-
specialist wordt gekeken welke aanpak het beste past bij het kind.

Passend onderwijs is iets dat vooral in de eigen groep moet plaatsvinden. Dat geldt 
voor leerlingen die extra hulp op een leergebied nodig hebben, maar ook voor meer- 
en hoogbegaafde kinderen. Voor leerkrachten is dat vaak een hele klus. Daarom heeft 
een aantal schoolbesturen in onze regio Kwadraat opgericht. Kwadraat helpt de 
leerkracht om hoogbegaafdheid te herkennen en zorgt voor kennis en middelen om 
het lesprogramma zodanig aan te passen dat ook de begaafde leerling weer wordt 
uitgedaagd. Maar ook buiten de eigen groep zijn er extra mogelijkheden gecreëerd 
voor verbreding en verdieping. U leest er in deze folder alles over.

“Mijn zoon krijgt zijn humor 
weer terug”
Kwadraatonderwijs is geen luxe, 
maar absolute noodzaak. De  
reacties van ouders zijn over-
weldigend. Een moeder zei: “Mijn 
zoon krijgt weer zelfvertrouwen, 
zijn humor komt terug en hij 
speelt weer. Hij gaat met plezier 
naar school en komt weer moe 
thuis. Dit hebben we nog niet 
eerder meegemaakt.”



De verbredinggroep
Sparren met elkaar
Een andere mogelijkheid die onze scholen aanbieden is de zogenaamde ‘verbre-
dinggroep’. Kinderen waarvan de leerkrachten zien dat zij meer aan kunnen dan de 
reguliere lesstof, gaan in een verbredinggroep aan de slag. De verbredingsgroep is 
bedoeld voor kinderen met een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong.

Verdiepen van interesses
In de verbredinggroep ontmoeten kinderen ontwikkelingsgelijken en dat geeft  
ontspanning. Ze sparren met elkaar over bepaalde onderwerpen en voelen zich  
begrepen. Het onderwijs is toegespitst op de behoefte van het kind. Waar is het in  
de klas mee bezig? Waar ligt de interesse van het kind? Dat wordt verdiept in de 
verbredinggroep. Daar word je enthousiast van! 

PO-VO
Snuffelen aan voortgezet onderwijs
Onze scholen hebben zich verder gespecialiseerd door een gezamenlijk programma 
met het voortgezet onderwijs op te zetten voor begaafde leerlingen in de groepen 
8. In dit programma gaan de kinderen daadwerkelijk op bezoek bij het voortgezet 
onderwijs en krijgen ze ook les van de leraren die daar werken.

VO scholen werken mee aan projecten over bijvoorbeeld duurzaamheid. Belangrijk 
kenmerk van deze schoolbezoeken is het onderzoeken en ontdekken. Wat je weet, 
wordt inzichtelijk en concreet gemaakt. Aan de slag met je kennis! 



De plusgroep
Eén dagdeel per week in een speciale groep
Soms blijkt dat deze aanpassingen nog niet voldoende zijn. Voor deze kinderen is  
er de Kwadraat plusgroep. De plusgroep is een groep leerlingen die op woensdag  
samen passend onderwijs krijgt. Alleen leerlingen die getest zijn en een IQ hoger 
dan 130 hebben, komen in aanmerking voor deze groep. Op één of meerdere dag-
delen komen deze leerlingen samen met leerlingen van andere scholen en krijgen 
daar les met ontwikkelingsgelijken door een speciaal opgeleide leerkracht. 

In eigen omgeving wel extra uitgedaagd
De rest van de week werken de leerlingen in hun eigen klas, op hun eigen school. 
Het verschil is wel dat de leerstof voor hen wordt aangepast door ‘compacten en 
verrijken’.

Mijn kind hoogbegaafd?
Onze scholen hebben leerkrachten die getraind zijn in het herkennen van hoog-
begaafdheid. Niet altijd blijkt hoogbegaafdheid uit structureel hoge scores op de 
halfjaarlijkse Cito-toetsen of uit resultaten in de klas. De leerkracht, de interne 
begeleider en de begaafdheidsspecialist kunnen samen met ouders ook los van deze 
scores tot de conclusie komen dat er behoefte is aan extra uitdaging.
 
Zo kan bijvoorbeeld onderpresteren juist ook een teken zijn van meer begaafdheid. 
Denkt u dat uw kind behoefte heeft aan meer uitdaging? Neem dan contact op met 
de leerkracht.



Kwadraatafdeling
Optrekken met ontwikkelingsgelijken
Op de Kwadraatafdeling krijgen de kinderen voltijds onderwijs met 
ontwikkelingsgelijken. De afdeling is bestemd voor kinderen die, ondanks 
alle inspanningen op de eigen school, toch nog niet tot hun recht komen. 

Integraal onderdeel gewone basisschool
De slogan van Kwadraat is: passend onderwijs voor hoogbegaafde kinde-
ren, het liefst op de eigen school, maar als dat niet voldoende is: op een 
speciale afdeling. De Kwadraatafdeling heeft ook een regionale functie. 
We merken dat er binnen onze regio nog grote verschillen zijn op het 
gebied van het realiseren van passend onderwijs voor deze doelgroep.



VGPO De Zevenster
Bestuurskantoor
Gevestigd in het GO|ON gebouw, H2.
Campus 5
8017 CB Zwolle
telefoon: 0522 - 24 10 82
info@dezevenster.nl

Meer informatie
Wilt u meer weten over de stichting Kwadraat en de wijze waarop 
De Zevenster-scholen werken aan hun beleid? 
Neemt u dan contact op met de school van uw kind of met het bestuurskantoor.


