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OBS Het Atelier in Diemen maakt gebruik van de 
intakevragenlijst. Een verademing voor de ouders van 
Sven. Hij is een van de kinderen uit de kleuterklas van 
het Atelier, die dankzij de vragenlijst passend onderwijs 
krijgt. “Op zijn vorige school moesten zijn ouders 
vechten om extra werk voor hem. Het is een slimme 
kleuter die uitdagingen nodig heeft. Toen hij op het 
Atelier kwam, is dat dankzij de intakevragenlijst 
direct gesignaleerd.” In de klas is dat gelijk zichtbaar. 
Terwijl de rest van de klas in een kring een filmpje 
kijkt, zit Sven in de rekenhoek sommetjes op te lossen. 
Zijn juf kijkt af en toe naar hem: als hij dat graag wil, 
dan mag dat.

“Als leraar ga je er vaak vanuit dat kinderen een hoop weten en kennen, maar is dat ook zo?”  
begint Willeke Rol, ECHA-specialist hoogbegaafd, eigenaar Bright Kids en projectbegeleider 
meer-en hoogbegaafdheid op OBS Het Atelier, “Het signaleren van een kleuter met een voor-
sprong of achterstand wordt pas echt duidelijk met deze intakevragenlijst.” De vragenlijst  
is ontwikkeld door SLO, en geanalyseerd en constant verbeterd met behulp van experts,  
zoals Willeke. “Het is belangrijk dat kinderen gezien worden.”

SLO context po    maart 2018    nummer 16

Intakevragenlijst en gespreksplaat 
voor de onderbouw

Stimulerend signaleren op 
OBS Het Atelier in Diemen

De belangrijkste waarde op het Atelier is respect voor 
elkaar. Willeke: “We onderhouden met zijn allen het 
gebouw, en zitten niet alleen in ons eigen lokaal, ook  
de gangen worden benut voor een optimale, rijke 
leeromgeving. De focus ligt hier echt op de kinderen.  
Zo is er op de gang ruimte om te kijken naar insecten  
in de natuur. Net als het gebouw is de vragenlijst niet 
alleen bedoeld voor kleuters. De vragenlijst is ook 
handig voor kinderen die later instromen, door 
bijvoorbeeld een verhuizing. Je geeft de leeftijd en  
de ontwikkeling van het kind aan. Ik vind het een 
prachtige indicatie en denk dat het voor alle kinderen 
werkt.”
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Zelfredzaamheid
Dat Sven als kleuter goed is in lezen en schrijven, 
betekent niet dat hij álles goed kan. Tijdens het 
intakegesprek met zijn ouders kwam naar voren dat 
hij zichzelf nog niet kan aankleden. “Dat laat zien dat 
een vragenlijst goed is om door te nemen. We weten 
nu vanaf het eerste moment hoe we met hem moeten 
omgaan en wat we hem kunnen leren. Dat geldt ook 
voor knutselen. Sven kan goed nadenken, maar vindt 
knutselen lastig. Daar houdt hij zich minder mee bezig. 
Toch lukt het hem na een korte uitleg wel.”

Willeke staat achter de intakevragenlijst voor kleuters 
omdat ze zelfredzaamheid en het aangaan van een 
commitment met zichzelf de essentie van ontwikkelen 
vindt. Zelfredzaamheid moet worden aangeleerd: als je 
niet je schoenen aan kan doen, hoe kun je dan een boek 
uit de kast pakken? Ook de sociaal-emotionele ont-
wikkeling is van belang: een hoogbegaafd kind 
kan zich juist heel jong of heel volwassen gedragen. 
Het is voor ouders fijn dat ze hulp krijgen van educatie 
professionals en het is voor de leerkrachten fijn dat ze 
vanaf dag één het kind op maat kunnen begeleiden. 
Want het niveau verschilt per kind. “Vaak wordt er 
gedacht dat kinderen met een ontwikkelingsvoor-
sprong alles zelf doen en alles zelf kunnen, maar nee, 
dat is onjuist. Sommige kinderen kunnen tellen tot 
100, maar nog niet knippen en plakken. Het gaat om 
aanleren. Neem als voorbeeld het dekken van de tafel, 
je moet leren dat je eerste een placemat moet neer-
leggen en dan pas het bestek. Wie iets aangeleerd 
krijgt, creëert bewustwording.”

Verrijkingsklas
Het succes van de vragenlijst merkt Willeke in de 
verrijkingsklas, waarin slimme kinderen van vier 
verschillende scholen eens per week les krijgen op hun 
eigen niveau. “De kinderen merken dat zij opeens niet 
meer de slimste zijn en dagen elkaar uit om te leren. 
Dúrven elkaar uit te dagen. Een verlegen meisje stelde 
zich terughoudend op, maar toen ze eenmaal voor de 
klas stond en haar werk presenteerde aan haar 
medeleerlingen, bloeide ze op.”

Het is goed dat ouders, de leerkracht én het eventuele 
kinderdagverblijf allemaal nadenken over de ontwik-
keling van het kind vanuit hun eigen context. Zet je 
de uitkomsten naast elkaar dan krijg je een goed beeld 
van het niveau van een kind. “Hoe de ouders of de 
leerkracht het kind ervaren, kan gigantisch verschillen. 
Juist om vanaf dag één te weten wat een kind kan, is 
mooi. Het zorgt voor een warme overdracht.”

Rijke omgeving
Blijkt uit de intakevragenlijst dat het kind een voor-
sprong heeft? Dan is deze uitkomst toe te passen in 
de klas. SLO ontwierp een gespreksplaat met als doel 
inspiratie te bieden bij het ontwikkelen en geven van 
verrijkende kleuterlessen. Willeke: “Het is een bewust-
wording voor leerkrachten om op een andere manier 
te kijken naar de kinderen. Door het bieden van een 
uitdagende leeromgeving en door goede vragen te 
stellen, worden kinderen aangezet tot denken.” Het 
gaat hier om rijke speelleeromgevingen, zodat het 
kunnen van het kind echt gezien kan worden. Vaak kan 
het bestaande materiaal in de klas met een kleine 
aanpassing verrijkt worden.

“Als je elementen die hobby’s of talenten weergeven, 
niet in de klas neerzet, zal een talent niet tot uiting 
komen. Kinderen conformeren zich aan wat er is. 
Zo hadden de kinderen in de kleuterklas een kiesbord, 
waar ‘lezen’ niet op stond. Hierdoor durfde een van 
de slimme leerlingen niet te lezen, want het werd niet 
aangeboden.” De gespreksplaat is een instrument dat 
docenten op deze kleine, maar zeer belangrijke dingen 
wijst. Het gaat om stimulerend signaleren. Dat blijkt 
ook op het Atelier, waar kinderen uit de kleuterklas al 
leren rekenen en schrijven. Daarnaast biedt de juf 
smartgames aan. Terwijl een aantal kinderen samen 
speelt, wordt al snel zichtbaar voor welk kind de 
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“Het is een bewustwording 
voor leerkrachten om op een 

andere manier te kijken naar de 
kinderen.”
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smartgame makkelijk is of toch nog een beetje moeilijk.
Al hebben de kinderen veel vrijheid door de kiesborden, 
toch wordt voorkomen dat ze altijd hetzelfde kiezen. 
Naast spelen in de poppenhoek of  de bouwhoek, 
hebben kleuters op het Atelier ook de keuze uit taal, 
rekenen en het spelen van cognitieve spellen. 
Door deze rijke leeromgeving worden de meervoudige 
intelligentie en de executieve vaardigheden gestimu-
leerd. Het gaat hier om vaardigheden, zoals plannen, 
verantwoordelijkheid nemen, emoties reguleren en 
organiseren. “Zes weken in een speelhoek is vaak niet 
wenselijk. Kinderen worden ook uitgedaagd om een 
andere speelplek te kiezen. De verschillende speel-
hoeken zijn uitnodigend neergezet, zodat iedereen zich 
welkom voelt. “Luisteren naar het kind en inleven in 
zijn of haar denkwereld blijft erg belangrijk. Op die 
manier leren zij omgaan met emoties,” eindigt Willeke, 
“dat zie je ook bij Sven. Als iets fout ging, was hij ten 
einde raad, maar dat gaat al veel beter!”

SLO’er Nora Steenbergen-Penterman is ECHA 
Specialist in Gifted Education en werkt als 
leerplanontwikkelaar binnen de afdeling 
primair onderwijs. 

Nora:  “SLO kreeg steeds vaker de vraag van 
scholen en experts om een digitale tool voor de 
intake van begaafde leerlingen. We kwamen 
tot de conclusie dat onze intakevragenlijst uit 
2014 daarvoor een goede basis is. Die vragenlijst 
hebben we gedigitaliseerd en is te vinden op  
>> talentstimuleren.nl.”

Intake vragenlijst
Het doel van het afnemen van de intake-
vragenlijst is dat alle kinderen vroegtijdig in 
beeld zijn, zodat onderwijs en begeleiding 
goed afgestemd kunnen worden op de ontwik-
kelingsbehoeften van het kind; en dat ouders en 
school vanaf het begin samen ‘kijken en werken’ 
ten gunste van het kind. De tool is evidenced 
based en bevat kenmerken uit het onderzoek 
van Mooij en Smeets, het SLO-boek 
Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse 
voorzieningen en screeningslijsten van 
Desirée Houkema.  

talentstimuleren.nl

Hoe zie jij talenten van jonge kinderen?
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Stimulerend signaleren

Hoe herken je potentie bij een kind? Zijn talenten altijd te zien? 

Stimulerend signaleren is een integrale en cyclische aanpak 

om zicht te krijgen op kinderen en hun onderwijsbehoeften. 

De aanpak is gebaseerd op handelingsgericht werken 

(waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren). Je creëert 

een rijke speelleeromgeving waarin je doelgericht talenten, 

vaardigheden en interesses uitlokt, aanspreekt en 

observeert. Doordat je kinderen uitdaagt, kunnen 

kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong en 

talenten zichtbaar worden. Hierop sluit je weer aan 

met passende begeleiding en rijke activiteiten. Wat voor 

een kind ‘rijk’ is, hangt mede af van wat het kind thuis 

gewend is aan materialen, taalgebruik en activiteiten. 

2)  Begrijpen:  

Wat heeft het kind nodig?

Analyseer en interpreteer de verzamelde gegevens met zoveel mogelijk 

betrokkenen, vooral ook met de leerling zelf. Dat doe je door de leerling vragen 

te stellen over wat je hebt geobserveerd. Vertaal dit naar wat de leerling nodig 

heeft van leerkrachten, begeleiders, medeleerlingen en speelleeromgeving. Door 

het aanbod en de begeleiding voortdurend af te stemmen op de mogelijkheden 

van kinderen, kun je zorgen voor een doorgaande ontwikkeling. 

Psychologische basisbehoeften

Elk kind heeft behoefte aan autonomie, competentie en relatie. Dit zijn de drie 

psychologische basisbehoeften. Besteed hier veel aandacht aan. Pas wanneer 

aan deze behoeften wordt tegemoetgekomen, raken kinderen gemotiveerd 

voor leren en wordt flow mogelijk.

 
Autonomie 

 
Ruimte om zelf te kiezen en verantwoordelijkheid te dragen

 
Competentie

 
Vertrouwen en plezier in eigen kunnen

 
Relatie 

 
Je veilig, geaccepteerd en verbonden voelen

Jouw rol als leerkracht/begeleider

Het is van belang dat je als leerkracht/begeleider voorbeeldgedrag laat zien en 

kinderen zelfvertrouwen geeft. Als kinderen zien dat de leerkracht/begeleider 

ook fouten maakt, zich wil verwonderen en nieuwe dingen wil proberen en 

leren, dan gaan ze dat zelf ook doen. Dit stimuleert de groeimindset. Als je laat 

zien waar je blij van wordt, wat je gemakkelijk of moeilijk vindt, en hierover het 

gesprek aangaat met kinderen, leren kinderen dat ieder mens uniek is en sterke 

en minder sterke kanten heeft. 

Brede ontwikkeling stimuleren

Kinderen hebben behoefte aan 

een gevarieerd onderwijsaanbod, 

waarin aandacht is voor cognitie 

(hoofd), betrokkenheid en passie 

(hart) en concreet aan de slag gaan 

(handen). Daardoor ervaren 

kinderen waar hun talenten 

liggen en ontdekken ze 

nieuwe interessegebie-

den. Dit stimuleert de 

brede ontwikkeling.

1)  Waarnemen:  

Wat zien we?

Elk kind heeft diverse talenten. De in aanleg aanwezige 

talenten zijn niet bij elk kind dat start op een basis-

school, IKC of vve-instelling even ver ontwikkeld. 

Met behulp van de Intakevragenlijst Kleuters, zie 

QR-code, kun  je alle ontwikkelingsgebieden van 

kinderen  in beeld brengen, zodat je vanaf het begin  

je begeleiding kunt afstemmen op hun ontwikkelings-

behoeften. Hierdoor wordt een doorgaande ontwikkeling op elk domein 

mogelijk. Soms is een voorsprong niet in gedrag waarneembaar, maar kan 

hij wel naar voren komen in gesprek met het kind of de ouders/ verzorgers. 

Kinderen hebben vaak zelf ook een verwachting over wat ze  gaan leren. 

Neem dit mee! Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong  kunnen zich snel 

aanpassen aan hun omgeving. Daarom is een rijke  leeromgeving met een 

passend aanbod en passende begeleiding vanaf  het begin belangrijk!

Rijke speelleeromgeving

Ontwerp in je lokaal diverse rijke plekken en betrek leerlingen bij de 

inrichting ervan. Aandachtspunten bij het ontwerpen van zo’n rijke 

speelleeromgeving:

  Zorg voor open opdrachten, met ruimte voor eigen inbreng, waaraan  

kinderen alleen maar ook samen kunnen werken.

  Stimuleer een onderzoekende houding; kinderen mogen experimenteren  

en aanrommelen. 

  Gebruik spelmaterialen die veel handelings-, ervarings-, leer- en  

ontdekkingsmogelijkheden bieden, zodat het spel tot leven kan komen.

  Zorg ervoor dat alle activiteiten en materialen toegankelijk zijn voor alle 

leerlingen (niet beperkt voor een bepaalde groep).

  Bied authentieke contexten aan over betekenisvolle thema’s die aansluiten 

bij de wereld buiten school.

  Geef opdrachten die een beroep doen op de zelfstandigheid en eigen  

verantwoordelijkheid van kinderen.

  Bied gelegenheid tot grotere complexiteit en een hoger abstractieniveau, 

zodat kinderen met verschillende mogelijkheden kunnen samenspelen.

  Zorg voor opdrachten die een beroep doen op hogere orde 

  denkvaardigheden (analyseren, evalueren en creëren), waarbij het  

niet gaat om het vinden van ‘het goede’ antwoord.

   Differentieer wat betreft niveau en talentgebieden, zie ommezijde.

Breed ontwikkelen =  

balans in activiteiten 

gericht op hoofd,  

hart & handen 
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Hoe stimuleer jij talenten van jonge kinderen? 

3)  Plannen:  
Wat gaan we doen?

Bespreek met de kinderen wat ze willen leren en stel doelen voor de komende periode. 
Je kunt leerlingen hierbij helpen door ze voorbeelden van doelen en rijke activiteiten te laten 
zien, zodat ze zelf kunnen kiezen. Activiteiten worden rijker door niet alleen de lagere denkvaardigheden 
(toepassen, begrijpen en onthouden) te stimuleren, maar vooral ook de hogere denkvaardigheden: creëren, 
evalueren en analyseren. Voor het stellen van doelen, verrijken van thema’s en lesinhouden, tips en ideeën 
zoals bijvoorbeeld het werken met denksleutels, zie de QR-code.

Metacognitieve vaardigheden & zelfregulering
Door met kinderen te praten over de activiteiten, hun eigen rol, 
het leerproces en wat ze gemaakt en/of gedaan hebben, oefenen 
ze metacognitieve vaardigheden (denken over denken). Ze leren 
zichzelf beter kennen door deze gesprekken en dit stimuleert 
de zelfregulering  (motivatie, zelfinzicht en zelfsturing). 

(Denk)vaardigheden stimuleren
Voorbeeldvragen om de verschillende denkvaardigheden 
te stimuleren zijn:

Hogere denkvaardigheden Lagere denkvaardigheden

Creëren
Hoe zou je … kunnen oplossen?
Wat zou je allemaal kunnen doen met …?

Toepassen
Waar gebeurt … ook?
Waar gebruik je … ook?

Evalueren
Wat vind je van …?
Hoe zou jij … hebben gedaan?

Begrijpen
Kun je uitleggen waarom …?
Wat zal er gebeuren met …, denk je?

Analyseren
Kun je onderscheid maken tussen … en …?
Wat is hetzelfde aan …?

Onthouden
Wat gebeurde er eerst en wat daarna?
Wat is …? Wat zijn …?

 

Alle talentgebieden aanspreken
Voor de brede ontwikkeling is het goed om alle talentgebieden 
te stimuleren. Door rijke activiteiten leren kinderen waar hun 
talenten, interessegebieden of leervoorkeuren liggen. Wij 
onderscheiden de volgende 8 talentgebieden:

logisch-mathematisch naturalistisch 
visueel-ruimtelijk interpersoonlijk  
muzikaal-ritmisch intrapersoonlijk
lichamelijk-kinesthetisch verbaal-linguïstisch

4)  Realiseren:  
Hoe gaan we het doen?

Het leerproces begeleiden
Ga voor, tijdens en na het spelen/werken met het kind of een groepje kinderen in gesprek. Geef feedback op hun inzet 
en inspanning en bemoedig ze. Investeer in een goede relatie en help ze doelen te stellen voor verdere ontwikkeling. 
Betrek daarbij bewust de kwaliteiten en talenten van kinderen: waar worden zij blij van? Door deze gesprekken leren 
de kinderen zichzelf steeds beter kennen en groeit hun zelfinzicht. Hierdoor kunnen ze steeds beter aangeven wat ze 
willen leren. 

Voorbeeldvragen die je voor, tijdens en na het spelen/werken kunt stellen, zijn: 

Vooraf Tijdens Achteraf
Wat wil je graag doen?  Wat heb je gedaan? Wat weet je nu wat je eerst niet wist?

Wat wil je graag leren? Hoe gaat het tot nu toe? Wat vind je van het resultaat? 

Waar word je blij van? Wil je iets veranderen? Waarover ben je tevreden?

Wat ga je nu kiezen? Wat vind je van je aanpak?

Hoe doe je het een volgende keer?

Heeft het je moeite gekost?

Wat deed jij zelf?

Wat deed de ander?

Wat wil je nu gaan leren?

Wat je aandacht geeft groeit! Bedenk dat een gedragsverandering en positieve 
ontwikkeling in leerresultaten en houding tijd vraagt en dat kinderen voor het 
sturen en plannen van alle activiteiten executieve vaardigheden nodig hebben.

Executieve vaardigheden
Om taken doelgericht te kunnen uitvoeren doen we 
een beroep op de regelfuncties van de  hersenen, 
ook wel executieve functies genoemd. Denk 
daarbijaan reactie-inhibitie, werkgeheugen, 
emotieregulatie, volgehouden aandacht, 
taakinitiatie, planning/prioritering, 
organisatie, timemanagement, doelgericht 
gedrag, flexibiliteit en metacognitie. Het is 

belangrijk om de vaardigheden die daarbij horen verder te stimuleren. 
Situaties die nieuw en uitdagend zijn voor kinderen lenen zich goed 
voor het ontwikkelen van executieve vaardigheden, omdat zij deze 
niet op de  ‘automatische piloot’ (zonder na te denken) kunnen uitvoeren. 
Hoe kun je hen hierbij ondersteunen? Hoe help je ze zelf het stuur in 
handen te nemen? Deel opdrachten op in kleinere taken. Geef het kind 
keuzeruimte en de sturing/hulp die het nodig heeft. Om zelf te kunnen sturen 
moet het een goed voorbeeld van sturing hebben gezien. Voor meer informatie zie de QR-code.
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TIP:  Wanneer kinderen het moeilijk vinden om wat ze willen,  
vinden of voelen onder woorden te brengen, kan het gebruik  
van pictogrammen helpen.

TIP:  Kijk ook eens kritisch naar het bestaande materiaal in je groep. Vaak kan met een kleine aanpassing  
het materiaal verrijkt worden.  

TIP:   Kijk of je alle talentgebieden regelmatig aan 
bod laat komen.

“Luisteren naar het kind en 
inleven in zijn of haar denkwereld 

blijft erg belangrijk.”

https://talentstimuleren.nl



