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Vraag 

Hoe kunnen leerkrachten in het basisonderwijs hoogbegaafdheid bij anderstalige 
leerlingen signaleren? 

 
Kort antwoord 
De interactie tussen omgevingsfactoren, persoonsfactoren en het intelligentieniveau 
bepalen of een leerling tot hoge prestaties kan komen en als hoogbegaafd wordt 
gekenmerkt. De vaak beperkte kennis en vaardigheden in het Nederlands van 
anderstalige leerlingen maken het lastig om hoogbegaafdheid bij hen te signaleren. 
Leerkrachten kunnen letten op non-verbale signalen en het gesprek met ouders aangaan. 
Als leerlingen het Nederlands al wat beter beheersen kunnen leerkrachten nagaan of en 
hoe de leerling schakelt tussen de thuistaal en het Nederlands. Tot slot is het belangrijk 
dat leerkrachten rekening houden met pedagogisch-didactische randvoorwaarden (hoge 
verwachtingen en veilig pedagogisch klimaat) en kenmerkende factoren van anderstalige 
leerlingen (eventuele stille periode, trauma’s en cultuurverschillen).  

 

Toelichting antwoord 

Hoogbegaafdheid: meer dan een hoog IQ 

In de onderwijswereld is veel discussie over de definitie van hoogbegaafdheid en de wijze 
waarop het wordt vastgesteld. In de praktijk wordt regelmatig door middel van een IQ-
test bepaald of iemand hoogbegaafd is, met als ondergrens een IQ van 130 (Vogelaar & 
Hoogeveen, 2020). Uit de literatuur blijkt echter dat hoogbegaafde kinderen niet alleen 
gekenmerkt worden door een bovengemiddelde intelligentie. Zo hebben ze vaak ook een 
hoge intrinsieke motivatie om te presteren. Dit is te herkennen aan een groot 
doorzettingsvermogen en een sterke gedrevenheid (Renzulli, 2005). Ook hebben 
hoogbegaafde kinderen vaak een creatief denkvermogen; ze kunnen vaak veel 
verschillende ideeën en oplossingen voor problemen bedenken (Kennisrotonde, 2016). 
Ten slotte zijn er bepaalde persoonseigenschappen die kenmerkend zijn voor 
hoogbegaafde kinderen. Zo zijn ze vaak perfectionistisch en kritisch ingesteld, hebben ze 
een groot rechtvaardigheidsgevoel en zijn ze erg gevoelig en sociaal (Kieboom, 2016).  



 

 

Het is de interactie tussen deze persoonsfactoren, het intelligentieniveau en de sociale 
omgeving  – het gezin, de vrienden en de school – die bepaalt of en hoe de 
hoogbegaafdheid van een kind tot uiting komt (Mönks & Upenburg, 2011; Ziegler & 
Stoeger, 2019). Zie ook Kennisrotonde (2017a) voor een nadere toelichting op de 
definitie van hoogbegaafdheid.  

Hoogbegaafdheid bij anderstalige leerlingen moeizaam onderkend 

Het is lastig voor leerkrachten om hoogbegaafdheid bij anderstalige leerlingen te 
signaleren. De vaak beperkte kennis en vaardigheden in het Nederlands van anderstalige 
leerlingen kunnen de hoogbegaafdheid verbloemen. Bovendien ontbreekt er een passend 
middel om de (cognitieve) leerontwikkeling van anderstalige leerlingen in kaart te 
brengen. Door de beperkte beheersing van het Nederlands zijn talige toetsinstrumenten 
niet geschikt om hoogbegaafdheid te signaleren bij anderstalige leerlingen. De moeizame 
onderkenning van hoogbegaafdheid bij anderstalige leerlingen is een probleem, want uit 
onderzoek blijkt dat het gebrek aan onderkenning van begaafdheid kan leiden tot 
onderpresteren en sociaal-emotionele problemen (Kennisrotonde, 2017a).  

Richtlijnen voor signalering van hoogbegaafdheid bij anderstalige leerlingen  

In Nederland is in het onderwijs- en onderzoeksveld tot op heden weinig aandacht voor 
signalering van hoogbegaafdheid bij anderstalige leerlingen. In Amerika is hier wel 
onderzoek naar gedaan. Mun en collega’s (2016) hebben een reviewstudie uitgevoerd 
naar de signalering van hoogbegaafdheid bij anderstalige leerlingen in het Amerikaanse 
onderwijs. Zij hebben in totaal 45 onderzoeksartikelen meegenomen in hun studie. Uit de 
resultaten kunnen we twee richtlijnen afleiden om hoogbegaafdheid bij anderstalige 
leerlingen in Nederland te signaleren: non-verbale signalen en de rol van ouders.  

1) Let op non-verbale signalen 

Bij anderstalige leerlingen met een beperkte Nederlandse taalvaardigheid is het van 
belang om hen goed te observeren. Er zijn namelijk een aantal non-verbale signalen die 
kunnen wijzen op hoogbegaafdheid. Zo kunnen leerkrachten letten op het 
probleemoplossend vermogen, nieuwsgierigheid, leergierigheid, creativiteit en interesses. 
Door situaties te creëren waarin kinderen op een niet-talige manier worden uitgedaagd 
om hun talenten te laten zien, kunnen dergelijke vaardigheden worden geobserveerd. Zo 
kunnen leerkrachten een indicatie van het probleemoplossend vermogen van leerlingen 
verkrijgen tijdens het spelen van denkspellen en het maken van puzzels.  

2) Ga in gesprek met de ouders 

De taalvaardigheid van kinderen in de thuistaal kan een indicator zijn voor 
hoogbegaafdheid bij anderstalige leerlingen. Voor leerkrachten is het lastig om hier een 
inschatting van te maken als ze zelf de betreffende thuistaal niet beheersen. Door met 
ouders in gesprek te gaan hierover kan de leerkracht een beeld krijgen van het 
taalniveau van de leerlingen in de thuistaal. Ook kan de leerkracht met ouders praten 
over mogelijke eerdere leerervaringen. Als de leerling in het thuisland niet naar school is 
geweest en de ouders thuis niet veel leerervaringen hebben aangeboden, maar de 
leerling wel snelle vorderingen maakt op school, kan dit wijzen op hoogbegaafdheid.  

Codeswitching als indicator bij toenemende taalbeheersing 

Bij een deel van de anderstalige leerlingen zal de Nederlandse taalvaardigheid al verder 
ontwikkeld zijn. Leerkrachten kunnen dat signaleren door te letten op codeswitching. Bij 
codeswitching wisselen sprekers tussen of binnen zinnen van taal (Bullock & Toribio, 
2012). Dit doen ze vaak wanneer ze de betekenis van bepaalde woorden of uitingen nog 
niet (volledig) hebben verworven in één van de talen. Wanneer leerlingen met gemak 
kunnen schakelen tussen talen en hierbij de grammaticaliteit van de talen kunnen 
behouden (bijvoorbeeld: Ik ben yesterday naar de dierentuin geweest), wijst dit op een 



 

 

sterk taalvermogen en een grote cognitieve capaciteit. Bovendien kunnen kinderen een 
grote mate van creativiteit tonen tijdens het codeswitchen. Het observeren van de 
manier waarop meertalige kinderen wisselen tussen talen kan dus, in combinatie met 
andere (non-verbale) signalen, kenmerken van hoogbegaafdheid aan het licht brengen 
(Hughes et al., 2006).   

Randvoorwaarden voor signalering van hoogbegaafdheid bij anderstalige leerlingen 

Hoogbegaafdheid wordt zichtbaar op het moment dat leerlingen in staat zijn om hun 
volledige potentieel te benutten in de klas. Door te letten op een aantal pedagogisch-
didactische randvoorwaarden kunnen leerkrachten ervoor zorgen dat (anderstalige) 
leerlingen hiertoe in staat zijn.  

• Koester hoge verwachtingen van leerlingen 

Leerkrachten in Nederland hebben vaak onbewust lage verwachtingen van anderstalige 
leerlingen (Pulinx et al., 2014). Leerkrachten oefenen met hun verwachtingen grote 
invloed uit op de prestaties van de leerlingen: als leerkrachten weinig van leerlingen 
verwachten, presteren leerlingen ook slechter (Golem Effect, Rosenthal & Jacobson, 
1968; Wang et al., 2021). Zie ook Van den Bergh et al., (2021) voor een overzicht van 
recent en relevant onderzoek naar leerkrachtverwachtingen.   

• Zorg voor een veilig pedagogisch klimaat 

Alle leerlingen presteren op hun best in een veilig pedagogisch klimaat (McKinsey & 
Company, 2020). Het is bevorderlijk voor het klasklimaat als leerkrachten belangstelling 
tonen, alle leerlingen betrekken bij gesprekken en non-verbaal communiceren (Wang et 
al., 2020). Voor anderstalige leerlingen is het daarnaast van belang dat zij het gevoel 
hebben dat hun thuistaal en cultuur gewaardeerd en gerespecteerd worden (Le Pichon-
Vorstman & Kambel, 2017). 

Aandachtspunten bij het signaleren van hoogbegaafdheid bij anderstalige leerlingen 

Bepaalde kenmerkende aspecten van anderstalige leerlingen kunnen het beeld dat de 
leerkracht van hen heeft en de leerprestaties van de leerlingen beïnvloeden. Door hier 
rekening mee te houden kunnen leerkrachten voorkomen dat zij hoogbegaafde 
anderstalige leerlingen over het hoofd zien.  

• Houd rekening met een eventuele stille periode 

De mate van taalproductie in het Nederlands is geen indicatie voor de beheersing van de 
taal: soms maken anderstalige leerlingen een stille periode door. Ze spreken dan alleen 
in hun moedertaal, maar de verwerving van de schooltaal gaat tegelijkertijd gewoon door 
(Roberts, 2014). Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een één-op-één relatie tussen 
intelligentie en de snelheid van de verwerving van taal. Het is dus belangrijk om vooral 
te letten op de non-verbale signalen voor hoogbegaafdheid, met name wanneer een 
leerling een stille periode doormaakt.  

• Houd rekening met eventuele trauma’s  

Een specifieke groep anderstalige leerlingen – vluchtelingkinderen – heeft vaak 
traumatische gebeurtenissen meegemaakt. De nasleep hiervan kan invloed hebben op de 
(taal)leerontwikkeling van deze kinderen (Coppens et al., 2016). Zie Kennisrotonde 
(2017/2021) voor meer informatie over lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.  

• Wees je bewust van cultuurverschillen 

Het is belangrijk om rekening te houden met de verschillen tussen culturen. Dit wordt 
benadrukt door Mun en collega’s (2016). Zo worden bepaalde persoonseigenschappen 
die geassocieerd worden met hoogbegaafdheid, zoals assertiviteit, initiatief nemen en 
veel vragen stellen, gewaardeerd in de Anglo-Amerikaanse cultuur. Dit is echter niet 



 

 

vanzelfsprekend het geval in andere culturen. In de Latijns-Amerikaanse cultuur wordt 
bijvoorbeeld juist veel waarde gehecht aan collectivisme. De cultuur van leerlingen heeft 
dus invloed op de manier waarop zij zich uiten en welke eigenschappen zij hebben.  
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