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stelling: ‘Het standaardcurriculum is niet
geschikt voor hoogbegaafde kinderen’

18 	Hoogbegaafd
en doof, dubbel
bijzonder

 athilde de Geus begeleidt een aantal van
M
deze kinderen en jongeren

23	‘Dan roepen ze
nerd-alert!’
HB-Portret: Merlijn Vis, 11 jaar, groep 7

6 	Een spin met
10 poten?
 nouke Bakx benoemd tot bijzonder
A
hoogleraar begaafdheid

24 	‘Ik had mijn
talenten graag
wat eerder in
het vizier gehad.’
 ick Verwy, trainer en onderwijsadviseur
D
bij Novilo Opleidingen

11 	‘Laat leerlingen
vooral voelen
hoe leuk het is om
hoogbegaafd te zijn.’
 rik van den Boom, alias Erik Arbores, rondde
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op 13-jarige leeftijd het gymnasium af
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28 	De Grote
HB-QUIZ 2019
Maak begaafdheid breed bespreekbaar

4 leerzame items
in Gaaf!
Kijk op pagina 10.

Allemaal
aan de bak

W

at weet u van talent, meerbegaafdheid en hoogbegaafdheid? Veel
waarschijnlijk. In ieder geval veel
meer dan uw collega’s. U leest Talent,
u heeft een opleiding gevolgd of bent
er op een andere manier mee in aanraking gekomen.
Is kennis macht? Ja en nee. Het maakt u misschien ook
een roepende in de woestijn.
Minister Slob heeft vorig jaar als een van zijn eerste
acties een subsidiepotje van 15 miljoen euro gecreëerd
om begaafdheid meer en beter over het voetlicht te
brengen op de scholen. Internationale onderzoeken
wijzen uit dat we toch wel flink achterlopen op dit
gebied. Uiteraard hebben organisaties als de PO-Raad
daar weer op gereageerd door te zeggen dat het eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat is, maar toch …
ook kleine beetjes helpen. Volgens het kenniscentrum
SLO is er overigens massaal ingetekend door de scholen. Het zal nog wel even duren voordat we hiervan
de vruchten kunnen plukken, maar ook dat geeft de
burger moed. Het thema hoogbegaafdheid leeft!
Natuurlijk hoeven we niet te wachten op geld of toestemming van de overheid om met begaafdheid aan
de slag te gaan. In het nieuwste nummer van Talent
staat de Grote HB Quiz 2019. Groot met een knipoog!
Speciaal bedoeld om collega’s mee te nemen in de
bijzondere wereld van onderwijs aan begaafde leerlingen. Te gebruiken ter introductie op een studie(mid)
dag over hoogbegaafdheid. Om collega’s te enthousiasmeren én om ze te overtuigen van het belang om er
op een goede manier mee aan de slag te gaan.

EN VERDER:
13 	Column Floor Raeijmaekers
14 Kort nieuws
15 Challenge
16 Vooruit
21 	Column Maddy Hageman
22 Boeken
27 	Column Annemieke van Manen

Niet één, maar allemaal. Over één ding zijn
onderwijsvorsers het met elkaar eens:
hoogbegaafdheid hoort niet alleen
thuis in de plusklas, ook in de reguliere lessen moeten getalenteerde
kinderen de ruimte krijgen om zich
te verbazen en te ontwikkelen. Dat
betekent dat alle leerkrachten aan
de bak moeten. Of zoals Erik van
den Boom het zegt in dit tijdschrift:
‘Laat leerlingen voelen hoe leuk het
is om hoogbegaafd te zijn.’
Frank Stienissen
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