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1. Aanleiding 

Binnen het samenwerkingsverband PO 22.01 is er één school met een Leonardo-afdeling, 

onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Deze Leonardo-afdeling valt onder het schoolbestuur 

CKC Drenthe, maar heeft een regiofunctie. De aanleiding voor aanmelding van kinderen voor 

deze vorm van onderwijs is vaak dat een leerling met hoge cognitieve capaciteiten, vastloopt in 

een reguliere klas. Hierbij kan het gaan om weinig aansluiting hebben bij de andere kinderen, 

te weinig uitgedaagd worden en verveeld raken, onderpresteren, maar ook om internaliserende 

en externaliserende gedragsproblemen. De afgelopen jaren wordt op de Leonardo-afdeling een 

toename van leerlingen gesignaleerd waarbij naast gediagnosticeerde hoogbegaafdheid, ook 

sprake is van inter- of externaliserende gedragsproblematiek (bijvoorbeeld kinderen met ASS 

of ADHD). Voor deze 'dubbel bijzondere’ (in Engelstalige literatuur twice exceptional of 2E 

genoemd) kinderen is het lastig om een passend aanbod te bieden. Onderwijs voor 

hoogbegaafden valt onder de basisondersteuning, waardoor er maar beperkt ruimte is voor extra 

begeleiding naast de op hoogbegaafdheid gerichte onderwijsaanpak. Bij de Leonardo-afdeling 

en andere reguliere scholen zorgt dit voor handelingsverlegenheid als het gaat om kinderen 

waarbij, naast een hoge intelligentie, sprake is van ernstige gedragsproblemen. Binnen het 

cluster 4 onderwijs, waar de expertise voor begeleiding van kinderen met gedragsproblemen 

zit, is in het samenwerkingsverband PO 22.01 echter te weinig expertise op het gebied van (een 

onderwijsaanbod voor) hoogbegaafdheid. Hier wordt handelingsverlegenheid ervaren bij 

kinderen met hoge cognitieve capaciteiten die, naast begeleiding op gedragsmatig gebied, 

cognitieve uitdaging nodig hebben. Een passend aanbod voor dubbel bijzondere kinderen 

ontbreekt en er kan te weinig tegemoet gekomen worden aan de individuele onderwijsbehoeften 

van deze groep kinderen. Hierdoor lopen deze kinderen het risico op verhoogd verzuim of zelfs 

thuiszitten (ook door maatregelen van schorsing en verwijdering). Dit roept zowel bij ouders, 

als bij onderwijs- en zorgprofessionals de vraag op hoe het kan dat er geen passende plek is 

voor dubbel bijzondere kinderen. Waarom lijkt deze groep kinderen telkens tussen wal en schip 

te vallen? Te hoge capaciteiten voor een S(B)O omgeving, die qua setting en 

begeleidingsmogelijkheden op gedragsmatig gebied wel passend zou zijn en aan de andere kant 

een te grote begeleidingsbehoefte op gedragsgebied die onvoldoende geboden kan worden door 

de reguliere scholen en Leonardo-afdeling. 

Toen in maart 2018 duidelijk werd dat er een subsidieregeling zou komen om 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen te stimuleren om een dekkend 

onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten, is vanuit het 

samenwerkingsverband PO 22.01, in samenspraak met de schoolbesturen, gekozen voor een 
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subsidieaanvraag met betrekking tot passend onderwijs voor thuiszittende hoogbegaafde 

leerlingen (of met risico op thuiszitten) en dubbel bijzondere leerlingen. 

In het schooljaar 2019/2020 is de subsidieaanvraag goedgekeurd en is er een 

meerjarensubsidie (t/m 2023) afgegeven waarmee onder andere onderwijs-zorg arrangementen 

voor dubbel bijzondere kinderen worden ingericht. Op 24 februari 2020 is de eerste pilot gestart 

in de vorm van een groep (UnIQ) voor kinderen die al ingeschreven stonden op de Leonardo-

afdeling. In de loop van het schooljaar 2020/2021 is de UnIQ groep opengesteld voor ‘nieuwe’ 

dubbel bijzondere kinderen vanuit het SWV PO 22.01. 

Het doel van de UnIQ groep is om hoogbegaafde kinderen, en dan specifiek dubbel 

bijzondere kinderen, een passende onderwijsplek te bieden waarin de expertises van 

hoogbegaafden (HB) onderwijs en cluster 4 onderwijs samen komen en onderwijs-zorg 

arrangementen op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de individuele 

leerlingen kunnen worden afgestemd. De verwachting is dat dit het verzuim van dubbel 

bijzondere kinderen zal verminderen en een positief effect zal hebben op de (sociaal-

emotionele) ontwikkeling van de kinderen. 

 

2. Theoretische onderbouwing 

Hoewel er al vanaf de jaren '20 over deze groep ‘dubbel bijzondere’ kinderen wordt geschreven, 

is er tot nu toe nog weinig onderzoek naar gedaan (Baum, Schader, & Owen, 2017). Wel komt 

uit verschillende internationale en nationale literatuurreviews duidelijk naar voren dat (zeer) 

begaafde leerlingen tegelijkertijd een belemmering/stoornis op een ander gebied kunnen 

hebben (o.a. Foley-Nicpon, Allmon, Sieck, & Stinson, 2011; Burger-Veltmeijer, Kroesbergen, 

Minnaert, & Hoogeveen, 2018). De twee gebieden waarin dubbel bijzondere kinderen bijzonder 

zijn, lijken tegenpolen van elkaar te zijn: hoge (bijzondere) cognitieve gaven en tegelijk 

ontwikkelingsproblemen (Baum, et al., 2017). Baum, Schader en Owen (2017) omschrijven de 

sterke kanten van deze leerlingen als geel en de belemmeringen/uitdagingen als blauw. Alle 

dubbel bijzondere kinderen zijn hiermee een variatie van groen. 

Zowel in internationale als in nationale literatuur, wordt veelvuldig benoemd hoe lastig 

het is een passend aanbod te kunnen bieden voor deze diverse groep kinderen (o.a. Baum et al., 

2017; Cain, Kaboski, & Gilger 2019; Burger-Veltmeijer et al. 2018) en hoe belangrijk een 

uitgebreide, individuele benadering is in diagnostiek (Foley-Nicpon, et.al., 2011). Dubbel 

bijzondere leerlingen worden omschreven als leerlingen met enerzijds hoge 

intellectuele/cognitieve capaciteiten en/of schoolresultaten en anderzijds (kenmerken van) een 

leer-, gedrags- of ontwikkelingsstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie, ASS, ADHD, 
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angststoornis of ODD (Burger-Veltmeijer et al., 2018; Foley-Nicpon et al., 2011). Doordat de 

diagnose ‘dubbel bijzonder/2E’ regelmatig wordt gemist of er sprake is van misdiagnose (alleen 

één van beide uitersten bijvoorbeeld), ontbreken harde cijfers over prevalentie (Burger-

Veltmeijer et al., 2018; Foley-Nicpon et al., 2011; Webb et al., 2016). Tegenover de zeer sterk 

ontwikkelde intellectuele capaciteiten van deze leerlingen staan eigenschappen die duidelijk 

zwakker zijn ontwikkeld, zoals executieve functies, snelheid van informatieverwerking, 

vasthouden van aandacht, geheugen, didactische eigenschappen, sociaal-emotionele 

eigenschappen (zelfbeeld, faalangst, motivatie, sociale omgang) (Burger-Velmeijer et al., 

2018). 

Burger-Veltmeijer en Minnaert spreken in meerdere publicaties over het feit dat de 

intrapersoonlijke verschillen vaak onvoldoende worden (h)erkend (o.a. Burger-Veltmeijer & 

Minnaert, 2016, 2017). Ook komt in de literatuur duidelijk naar voren dat 

onderwijsprofessionals, maar ook (school)psychologen en orthopedagogen, vaak expertise 

hebben op ofwel het gebied van begaafdheid ofwel op het gebied van leer-, gedrags- en 

ontwikkelingsproblemen (o.a. Cain et al., 2019). Hierdoor krijgen dubbel bijzondere leerlingen 

in het onderwijs niet de begeleiding die ze op beide gebieden nodig hebben om hun volledige 

potentieel te kunnen laten zien en succesvol te kunnen zijn in school (Cain et al., 2019; Burger-

Veltmeijer et al., 2018). Ook beleidsmakers binnen het onderwijs en de zorg richten zich vaak 

op één categorie (in dit geval begaafdheid of ontwikkelingsproblemen) en hebben geen aanbod 

voor kinderen die in beide categorieën vallen (Baum et al., 2017). 

Het gebrek aan onderzoek naar effectieve interventies en begeleidingsmogelijkheden 

wordt o.a. benoemd door Burger-Veltmeijer et al. (2018), Cain et al. (2019), Foley-Nicpon et 

al. (2011) en Baum et al. (2017). Er wordt aangedrongen op meer onderzoek door professionals 

met expertise op beide gebieden. Ook wordt benoemd dat leerlingen een plan nodig hebben dat 

tegelijkertijd inzet op talentontwikkelingsdoelen en compensatiestrategieën en adviezen gericht 

op zwaktes en sociaal emotionele behoeftes (Baum et al., 2017). 

Landelijk gezien is er een groeiende behoefte bij samenwerkingsverbanden en scholen 

om zicht te krijgen op dubbel bijzondere kinderen als groep en aan richtlijnen die passen bij 

hogere cognitieve capaciteit, maar ook rekening houden met zwakkere didactische, 

neuropsychologische en/of sociaal-emotionele ontwikkelingsaspecten (Burger-Veltmeijer et 

al., 2018). Ondanks deze groeiende behoefte, ontbreekt het nog aan gedegen onderzoek naar 

dubbel bijzondere kinderen. Veel van de kennis en expertise die in Nederland beschikbaar is, 

is meer gebaseerd op ervaringen dan op een goede theoretische onderbouwing (Burger-

Veltmeijer et.al., 2018). Uit het eindverslag van het NRO-project Passend onderwijs voor 
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dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen: Fabels en feiten over (het voorkomen van) 

frustratie van talent (Burger-Veltmeijer et. al., 2018), komen een aantal aanbevelingen voor de 

praktijk naar voren, die ook onderbouwd worden in internationale literatuur (o.a. Baum et al., 

2017; Foley-Nicpon et al., 2011). De onderzoekers adviseren bij het vermoeden van dubbel 

bijzondere leerlingen, uitgebreide diagnostiek door een expert, van sterktes en zwaktes en 

daarmee samenhangende onderwijsbehoeften op individueel niveau. Zij adviseren 

samenwerkingsverbanden om dit te faciliteren en een vertaling naar adequate interventies 

mogelijk te maken. Ook adviseren de onderzoekers het onderwijs in het algemeen om, 

bijvoorbeeld via praktijkgericht onderzoek, een theoretisch kader te scheppen en via 

interdisciplinaire samenwerking stapsgewijs aan de slag te gaan. 

Naast het zicht krijgen op de groep dubbel bijzondere kinderen en een passend aanbod 

kunnen bieden, is een belangrijke drijfveer het terugdringen van schooluitval. Er zijn geen 

uitvalcijfers beschikbaar voor deze specifieke groep kinderen. Wanneer we uitgaan van een 

incidentie van 2-3% hoogbegaafden in de Nederlandse bevolking (Koenderink & Van Dijk, 

2015), zou je een (voorspellende) berekening kunnen maken van het aantal hoogbegaafden 

binnen het totaal aantal thuiszitters. In het jaar 2018-2019 waren er 4790 thuiszitters onder de 

leerplichtige kinderen en jongeren. Wanneer we uitgaan van 2,5% hoogbegaafden binnen deze 

groep, dan zouden we het hebben over 120 leerlingen per jaar (Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen, 2020). Dit is een indicatie omdat de kenmerken van deze kinderen 

niet bekend zijn. 

 

2.1 Huidige onderzoek 

Binnen het samenwerkingsverband PO 22.01 wordt ervaren dat het onderwijsaanbod voor het 

overgrote deel van de leerlingen dekkend is. De groep dubbel bijzondere kinderen valt hierin 

negatief op. Het gaat hierbij om kinderen met hoge cognitieve capaciteiten (TIQ 

betrouwbaarheidsinterval omvat tenminste 130, gemeten met een gangbare IQ test) en 

(kenmerken van) een gedragsstoornis (bijvoorbeeld ASS of ADHD), waarbij sprake is van 

externaliserende en/of internaliserende problematiek. Om voor deze groep toch een passend 

aanbod te kunnen bieden is gezocht naar samenwerking tussen cluster 4, Leonardo onderwijs 

en experts op gebied van hoogbegaafdheid vanuit verschillende schoolbesturen om onderwijs-

zorg arrangementen op te kunnen stellen. Er wordt hierbij gewerkt vanuit Sterkte en Zwakte 

Heuristiek (o.a. Burger-Veltmeijer et al., 2016). Door kinderen niet puur op hun sterke kanten 

(hoge cognitieve capaciteiten) aan te spreken, maar ook rekening te houden met hun zwakkere 

kanten (en andersom) en een onderwijsomgeving te bieden waarin prikkels sterk verminderd 
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zijn ten opzichte van reguliere groepen, is de verwachting dat het (risico op) schoolverzuim 

afneemt en het welbevinden van de dubbel bijzondere kinderen toeneemt. Daarnaast is de 

verwachting dat een overzichtelijke, gestructureerde omgeving waarin meer ruimte is voor een 

individuele aanpak en modeling een positief effect zal hebben op de ontwikkeling van 

executieve functies van de leerlingen (Dawson & Guare, 2009). Met het starten van een 

(pilot)groep (UnIQ) voor dubbel bijzondere kinderen, komt het samenwerkingsverband 

tegemoet aan het advies om een onderwijssetting te faciliteren waarbij de expertises m.b.t. 

onderwijs- en begeleidingsaanbod voor hoogbegaafden en kinderen met een extra 

ondersteuningsbehoefte op sociaal-emotioneel en/of gedragsmatig gebied samenkomen. De 

verwachting is dat het aantal kinderen binnen het samenwerkingsverband PO 22.01 dat jaarlijks 

gebaat zal zijn bij plaatsing in de UnIQ groep tussen de 6-10 zal liggen. Om de effectiviteit van 

deze pilot te kunnen meten en evalueren, is het belangrijk om een theoretisch kader te scheppen 

van richtlijnen die passen bij onderwijs aan kinderen met hogere cognitieve capaciteiten, maar 

ook rekening houden met zwakkere didactische, neuropsychologische en/of sociaal-emotionele 

ontwikkelingsaspecten. De verwachting is dat de UnIQ groep een antwoord kan zijn op de vraag 

naar een passend aanbod voor dubbel bijzondere kinderen. Op dit moment ontbreekt hiervoor 

nog een goede theoretische onderbouwing 

 

Door middel van literatuuronderzoek zal getracht worden een antwoord te vinden op de 

volgende vragen: 

• Wat zijn de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van dubbel bijzondere kinderen 

(specifiek kinderen met hoge capaciteiten en sociaal-emotionele en/of 

gedragsproblemen)? 

• Aan welke onderwijs- en begeleidingsbehoeften moet onderwijs aan dubbel bijzondere 

kinderen in de basis voldoen? 

Aanvullend zal door middel van gericht vragenlijstonderzoek onder direct betrokkenen bij de 

UnIQ groep getracht worden de volgende vraag te beantwoorden: 

• Aan welke onderwijs- en begeleidingsbehoeften moet het onderwijs van de UnIQ groep 

in de basis voldoen? 

 

3. Methode 

In dit onderzoek is kwalitatief onderzoek uitgevoerd om de theoretische onderbouwing voor 

onderwijs aan dubbel bijzondere kinderen met hoge cognitieve capaciteiten en 

gedragsproblemen te versterken. Er is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en er zijn 



 

6 
 

vragenlijsten afgenomen bij direct betrokkenen bij de UnIQ groep. Het volledige onderzoek is 

uitgevoerd tussen januari 2021 en oktober 2021. 

 

3.1 Dataverzameling 

Voor het literatuuronderzoek is gezocht in de database van EBSCOhost naar 

onderwijsonderzoek. Hiervoor is o.a. gezocht in de databases van Educational Source, ERIC en 

Teacher Reference Center. Ook is gezocht in Google Scholar. Voor de publicatiedatum is een 

aangepast bereik ingesteld. Alleen publicaties vanaf 2004 zijn meegenomen. Het jaar 2004 is 

gekozen omdat de term ‘twice-exceptional’ vanaf dat jaar als standaard term gebruikt is in 

internationaal onderzoek. De focus is gelegd op de meest recente literatuur (vanaf 2015). Reden 

hiervoor was dat er een hoge mate van dubbelingen in inzichten werd gevonden tussen de 

studies, waarbij gekozen is om de meest actuele studies mee te nemen. Er is gezocht naar zowel 

internationale als nationale literatuur, waarin alleen de Nederlandstalige en Engelstalige 

artikelen zijn meegenomen. De volgende zoektermen zijn gebruikt: twice-exceptional, 2E, dual 

exceptional, dubbel bijzonder, gifted and behavioral/social/emotional problems, gifted and 

disability en hoogbegaafdheid en gedrag. Om meegenomen te worden in dit 

literatuuronderzoek, moest de studie in ieder geval betrekking hebben op dubbel bijzondere 

kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 13 jaar), waarbij sprake is van hoge capaciteiten en 

internaliserende of externaliserende gedragsproblematiek. Informatie met betrekking tot dubbel 

bijzondere kinderen met hoge cognitieve capaciteiten en specifieke leerproblemen, sensorische 

problemen of een fysieke beperking is niet meegenomen in de analyse omdat dit niet aansluit 

bij de doelgroep voor de UnIQ groep. Uiteindelijk zijn 11 artikelen en 1 boek direct gebruikt. 

 

Op basis van het literatuuronderzoek is een lijst met 36 onderwijsbehoeften voor dubbel 

bijzondere kinderen opgesteld. Om te kijken in welke mate deze onderwijsbehoeften als 

passend gezien worden voor de doelgroep van UnIQ, zijn op basis van de lijst met 

onderwijsbehoeften drie vragenlijsten opgesteld. Een lijst voor onderwijsprofessionals (o.a. 

leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, (school)psychologen en 

orthopedagogen), een lijst voor ouders van de huidige UnIQ leerlingen en een lijst voor de 

UnIQ leerlingen zelf. 

 

3.2 Vragenlijsten 

Voor zowel professionals als ouders zijn alle 36 onderwijsbehoeften gebruikt in de vragenlijst 

(zie bijlage 1). De vragenlijsten zijn opgesteld in Google Forms. Professionals is gevraagd 
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vanuit hun expertise en ervaring aan te geven wat dubbel bijzondere kinderen nodig hebben in 

het onderwijs. Aan de hand van een 4-punts schaal (onwenselijk - niet belangrijk - belangrijk - 

essentieel) is gevraagd hun mening te geven over: “Dubbel bijzondere kinderen hebben het 

nodig dat…”. Er is gekozen voor een 4-punts schaal om respondenten een keuze te laten maken 

en geen ruimte te geven om neutraal te antwoorden. Aan professionals is aanvullend gevraagd 

naar functie en expertise (HB, gedrag of beide). Ouders is gevraagd hun mening te geven op 

basis van ervaring met hun eigen kind (“Mijn kind heeft het nodig dat…”). Voor leerlingen zijn 

de onderwijsbehoeften vertaald naar leerlingtaal en is gevraagd wat zij belangrijk vinden/nodig 

hebben op school (“Ik heb het nodig dat…”) via een aangepaste 4-punts schaal (helemaal niet 

waar - niet waar - waar - helemaal waar). 

 

 Een voorbeeld van de aanpassing van een onderwijsbehoefte in leerlingtaal: 

…het onderwijs aangepast wordt op het eigen cognitieve niveau (eventueel buiten de 

leerlijnen van het basisonderwijs). 

Naar: 

…ik op mijn eigen niveau kan leren en niet altijd hetzelfde hoef te doen als de groep. 

 

Items die niet rechtstreeks betrekking hadden op de leerling (bijvoorbeeld rondom 

ondersteuning van de leerkracht) en items die moeilijk om te zetten waren in leerlingtaal 

(bijvoorbeeld door gebruik van termen als ‘executieve functies’), zijn verwijderd. Hierdoor 

bestond de leerlingvragenlijst uit 22 items.  

Zowel aan professionals, ouders, als leerlingen is gevraagd een top drie te geven van de 

meest essentiële/meest belangrijke onderwijsbehoeften uit de lijst. Afsluitend is aan 

professionals en ouders gevraagd welke essentiële onderwijsbehoefte ontbrak op de lijst. 

 

3.3 Participanten 

Er is gekozen voor een kleine groep respondenten met directe betrokkenheid bij de UnIQ groep 

om er zeker van te zijn dat zij voldoen aan de doelgroep voor de UnIQ groep (de leerlingen) of 

bekend zijn met de doelgroep (ouders en professionals). 

De vragenlijst voor professionals is voorgelegd aan 8 onderwijsprofessionals die 

betrokken zijn bij de UnIQ groep (op of ondersteunend aan de groep of deelnemend aan de 

stuurgroep). Zij konden de volgende functies hebben: leerkracht, onderwijsassistent, intern 

begeleider, (adjunct)directeur, (ortho)pedagoog, psycholoog of onderwijskundige. Zij zijn via 
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de mail benaderd door de projectleider van de UnIQ-groep. Hiervoor is gekozen vanwege haar 

functie als projectleider en haar bekendheid bij alle respondenten. 

De vragenlijst voor ouders is aan de ouders van de huidige leerlingen van de UnIQ groep 

voorgelegd. Voor het versturen van de vragenlijsten waren ouders door de projectleider tijdens 

een ouderavond op de hoogte gebracht van het onderzoeksproject en is om hun medewerking 

gevraagd. De vragenlijsten zijn via de mail namens de projectleider en onderzoeker in dezelfde 

week als de ouderavond verstuurd (naar de mailadressen van 9 verschillende ouders). De 

vragenlijsten voor leerlingen (in totaal 7 leerlingen, leeftijd tussen 6-11 jaar) zijn via de ouders 

verspreid met daarbij de vraag aan ouders om hun kinderen te stimuleren de vragenlijst in te 

vullen. Hiervoor is gekozen vanwege de kwetsbaarheid van de groep kinderen. Op deze manier 

konden de kinderen (met toestemming van ouders) de vragenlijst op een voor hen veilige plek 

in hun eigen tijd invullen, zonder dat ze in contact hoefden te komen met een onbekend persoon 

of gestoord moesten worden in de dagelijkse praktijk op school.  

Voorafgaand aan de vragenlijsten zijn respondenten op de hoogte gesteld van het doel 

van het onderzoek en op welke manier onderzoeksgegevens zouden worden verwerkt. Vanwege 

de kleine steekproef is er zo min mogelijk aanvullende informatie opgevraagd om te voorkomen 

dat data te herleiden zouden zijn tot individuele personen. Hierdoor is er van ouders 

bijvoorbeeld niet meer bekend dan dat ze de ouder zijn van een van de leerlingen van de UnIQ 

groep en van leerlingen is alleen bekend dat ze onderwijs volgen in de UnIQ groep. 

Om de respons binnen deze kleine steekproef zo hoog mogelijk te maken is gekozen 

voor een zo persoonlijk mogelijke benadering (voorinformatie in ouderavond, benadrukken van 

belang, persoonlijke mail vanuit projectleider en onderzoeker), een laagdrempelige manier van 

vragenlijstafname (korte vragenlijst via Google Forms in eigen tijd in te vullen) en het versturen 

van een herinnering met duidelijke deadline na twee weken. De periode tussen de eerste vraag 

en de deadline was ongeveer vier weken. 

 

3.4 Data-analyse 

Om de gegevens uit de vragenlijsten te kunnen analyseren, zijn de onderwijsbehoeften 

onderverdeeld in zeven verschillende categorieën. Om een onderverdeling te kunnen maken in 

ervaren belang, is eerst gekeken naar de top drie van de verschillende respondenten en 

vervolgens naar de onderwijsbehoeften die unaniem als essentieel aangemerkt zijn. Op basis 

hiervan is een omschrijving opgesteld met betrekking tot wat in de basisondersteuning van 

onderwijs voor dubbel bijzondere kinderen aanwezig zou moeten zijn.  
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4. Resultaten 

4.1 Literatuuronderzoek 

De onderwijsbehoeften die uit het literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen, zijn te verdelen 

in zeven overkoepelende categorieën: onderwijsaanbod, ruimte voor talent en ontwikkeling, 

sociale en emotionele ontwikkeling, executieve functies/prikkelverwerking/leren leren, 

leerkracht, setting en ouders en school. Omdat er op meerdere gebieden overlap is gevonden 

tussen de verschillende studies, is ervoor gekozen de gevonden onderwijsbehoeften in een tabel 

weer te geven en daarbij aan te geven in welke publicaties meer te vinden is met betrekking tot 

die categorie. De onderwijsbehoeften die schuin gedrukt zijn, zijn in minimaal drie publicaties 

van verschillende auteurs terug te vinden. 

 

Tabel 1 – Gevonden onderwijsbehoeften voor dubbel bijzondere kinderen per categorie. 

Onderwijsbehoefte Auteurs, jaar 

Onderwijsaanbod 

• Er wordt gestart met waar dubbel bijzondere kinderen sterk in 

zijn (ruimte voor uitdaging, verbreding en verdieping). 

• Het onderwijs wordt aangepast op het eigen cognitieve niveau 

(eventueel buiten de leerlijnen van het basisonderwijs). 

• Er is aandacht voor het optimaliseren en automatiseren van 

voorwaardelijke vaardigheden als fijne motoriek (pengreep en 

goed leren schrijven), basisstrategieën in rekenen en 

taakaanpak. 

• Er zit voldoende ‘nieuwe’ informatie in de lessen. 

• Er is aandacht voor de relevantie van de lessen en het leren. 

• Er is aandacht voor de emotie die lessen en leren oproepen. 

• Er is aandacht voor de angsten die lessen en leren op kunnen 

roepen. 

• Er kan gedifferentieerd worden in manieren van aanbieden van 

lesstof. 

• Er aandacht is voor bewegend leren, motorische ontwikkeling en 

senso-motoriek. 

• Er is zowel aandacht is voor de sterke cognitieve ontwikkeling 

als voor ondersteuning op het gebied van gedrag. 

 

Ruimte voor talent en ontwikkeling 

• Er is aandacht voor specifieke talenten. Ook als deze talenten 

buiten schoolse vaardigheden vallen (muziek, sport, cultuur etc.). 

• Er wordt gekeken naar waar dubbel bijzondere kinderen in 

kunnen groeien in plaats van welke problemen ze hebben. 

• Er is tijd beschikbaar om een stap te maken in ontwikkeling, niet 

gestuurd door druk van buitenaf.  

• De eigen ontwikkeling wordt uitgezet en gevolgd in een 

individueel plan. 

 

 

 

Amran & Majid (2019) 

Baum, Schader & Owen (2017) 

Burger-Veltmeijer & Minnaert (2016, 2017) 

Burger-Veltmeijer, Kroesbergen, Minnaert & 

Hoogeveen (2017) 

Foley-Nicpon & Assouline (2020) 

Josephson, Wolfgang & Meherenberg (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amran & Majid (2019) 

Baum, Schader & Owen (2017) 

Burger-Veltmeijer & Minnaert (2016, 2017) 

Burger-Veltmeijer, Kroesbergen, Minnaert & 

Hoogeveen (2017) 

Foley-Nicpon, Allmon, Sieck & Stinson (2011) 

Josephson, Wolfgang & Meherenberg (2018) 
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Sociale en emotionele ontwikkeling 

• Er is aandacht voor psycho-educatie: het zichzelf met sterke en 

minder sterke kanten leren kennen en hiermee om leren gaan. 

• In het onderwijs is er zowel expliciete als indirecte aandacht voor 

het leren afstemmen op anderen, zowel kinderen als 

volwassenen. 

• De schoolomgeving wordt als veilig ervaren. 

• In de schoolomgeving is ruimte en tolerantie voor de a-typische 

gedragingen. 

 

Executieve functies, prikkelverwerking en leren leren 

• Er is zowel expliciete als indirecte aandacht voor het leren 

ontwikkelen van executieve functies. 

• Er is zowel expliciete als indirecte aandacht is voor leren leren. 

• Er wordt tijd besteed aan uitleggen hoe leerprocessen werken. 

• Er wordt een omgeving gecreëerd waarin prikkels zo veel 

mogelijk gereduceerd worden. 

• Er zijn materialen beschikbaar die helpen om prikkels te 

verminderen en aandacht te vergroten. 

• Er is aandacht voor het zo optimaal mogelijk gebruik kunnen 

maken van het werkgeheugen. 

• Er is aandacht voor zelf-regulerende vaardigheden en deze 

worden gelinkt aan dagelijks voorkomende situaties. 

 

Leerkracht 

• Er staan leerkrachten voor de groep met kennis van en ervaring 

met zowel HB als gedrag. 

• Er staan leerkrachten voor de groep die voortijdig signalen van 

spanning bij individuele leerlingen kunnen signaleren en hierop 

kunnen acteren. 

• Er een positieve en veilige relatie is tussen de leerling, de 

leerkracht en andere professionals in de school. 

 

Setting 

• Het onderwijs vindt plaats in een groep van maximaal 10-12 

kinderen. 

• Het onderwijs vindt plaats in een voltijd 2E setting. 

• Er is een mogelijkheid voor een hybride vorm van onderwijs, 

waarbij ook individueel leren in een andere omgeving mogelijk is 

(thuis of een vorm van dagopvang). 

• Er is een ruimte is waar de leerling rustig kan worden 

• Er is een ruimte om onder individuele begeleiding te werken. 

• Er is betrokkenheid van een orthopedagoog of schoolpsycholoog 

die mee kan kijken naar de ontwikkeling. 

 

Ouders en school 

• Het contact tussen school en ouders is open en transparant. 

• School en ouders zijn overtuigd van elkaars aanpak en vullen 

elkaar hierin aan. 

 

Amran & Majid (2019) 

Baum, Schader & Owen (2017) 

Burger-Veltmeijer, Kroesbergen, Minnaert & 

Hoogeveen (2017) 

Dare & Nowicki (2015) 

Josephson, Wolfgang & Meherenberg (2018) 

 

 

 

Amran & Majid (2019) 

Baum, Schader & Owen (2017) 

Josephson, Wolfgang & Meherenberg (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amran & Majid (2019) 

Baum, Schader & Owen (2017) 

Burger-Veltmeijer & Minnaert (2016, 2017) 

Burger-Veltmeijer, Kroesbergen, Minnaert & 

Cain, Kaboski & Gilger (2019) 

Hoogeveen (2017) 

Foley-Nicpon & Assouline (2020) 

Josephson, Wolfgang & Meherenberg (2018) 

 

Amran & Majid (2019) 

Baum, Schader & Owen (2017) 

Burger-Veltmeijer & Minnaert (2016, 2017) 

Burger-Veltmeijer, Kroesbergen, Minnaert & 

Hoogeveen (2017) 

Dare & Nowicki (2015) 

Foley-Nicpon & Assouline (2020) 

 

 

 

 

 

Amran & Majid (2019) 

Baum, Schader & Owen (2017) 

Dare & Nowicki (2015) 

Josephson, Wolfgang & Meherenberg (2018) 
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4.2 Vragenlijsten 

Aan het vragenlijstonderzoek hebben zes professionals (één orthopedagoog/psycholoog, één 

onderwijskundige/pedagoog en vier respondenten uit de categorie 

leerkracht/onderwijsassistent/directie/IB), zes ouders en drie leerlingen meegewerkt.  

Uit analyses van de vragenlijsten komt naar voren dat professionals alle 

onderwijsbehoeften als belangrijk of essentieel markeren. Ouders markeren wel een aantal 

onderwijsbehoeften als niet belangrijk voor hun kind (bijvoorbeeld dat er aandacht is voor 

emoties en angst die lessen op kunnen roepen of de mogelijkheid voor hybride vorm van 

onderwijs), maar markeren geen enkele keer een stelling als onwenselijk. Ook valt op dat de 

onderwijsbehoeften die door sommige ouders als niet belangrijk worden aangemerkt, door 

andere ouders juist als essentieel worden ervaren voor hun kind. Hierin is geen duidelijk 

overeenkomstig beeld te herkennen. Dit wordt wel gezien in de top drie antwoorden van 

professionals en ouders en een aantal onderwijsbehoeften die unaniem als essentieel worden 

aangemerkt. Opvallend hierin is ook de overlap met de onderwijsbehoeften die in meerdere 

publicaties naar voren zijn gekomen zoals in bovenstaande tabel is weergegeven. De 

antwoorden van de leerlingen lopen erg uiteen. Wel zijn er drie punten waarover de leerlingen 

het eens zijn dat ze dit nodig hebben in het onderwijs: op het eigen niveau kunnen leren en niet 

hetzelfde hoeven doen als de groep, weten wat je moet doen en dat school een plek is waar je 

je fijn voelt. Het eerste en laatste punt sluiten aan bij het beeld dat door professionals en ouders 

wordt gedeeld. Punten die door de respondenten aanvullend worden genoemd (die ze missen in 

de lijst met onderwijsbehoeften) vertonen toch over het algemeen overlap met 

onderwijsbehoeften die wel in de lijst staan. Een uitzondering hierop is de wens van een ouder 

dat er ook met de zorg die al binnen het gezin betrokken is goed samengewerkt zou moeten 

worden. 

Hieronder worden de belangrijkste resultaten uit de vragenlijsten benoemd. Het gaat 

hierbij om punten die door één of meerdere respondenten in de top drie zijn genoemd en daarbij 

tenminste als belangrijk gemarkeerd zijn door de overige respondenten (leerlingen zijn hier 

buiten gelaten door de grote variatie in antwoorden en niet volledige overlap in items doordat 

de vragenlijst korter was) én om punten die unaniem door professionals en/of ouders als 

essentieel zijn aangemerkt.  

 

4.2.1 Onderwijsaanbod 

Voor dubbel bijzondere leerlingen is het nodig dat het onderwijs aangepast wordt aan het eigen 

cognitieve niveau, ook als dit eventueel buiten de lijnen van het basisonderwijs valt. Hierbij 
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moet gedifferentieerd kunnen worden in manieren van aanbieden van de lesstof en moet er 

zowel aandacht zijn voor de sterke cognitieve ontwikkeling, als voor ondersteuning op het 

gebied van gedrag. 

 

4.2.2 Sociaal en emotionele ontwikkeling 

Dubbel bijzondere kinderen hebben het nodig dat er in het onderwijs aandacht is voor psycho-

educatie: het zichzelf met sterke en minder sterke kanten leren kennen en hiermee om leren 

gaan. Het onderwijs vindt plaats in een schoolomgeving die als veilig ervaren wordt en waarin 

er ruimte en tolerantie is voor atypische gedragingen. 

 

4.2.3 Executieve functies, prikkelverwerking en leren leren 

Dubbel bijzondere kinderen hebben het nodig dat er in het onderwijs zowel expliciete als 

indirecte aandacht is voor het leren ontwikkelen van executieve functies (zoals werkgeheugen, 

impuls controle, volgehouden aandacht, plannen en organiseren). Ook moet er aandacht zijn 

voor het aanleren van zelf-regulerende vaardigheden (bewust omgaan met eigen gedachten, 

emoties en gedrag in relatie tot anderen). Deze vaardigheden worden gelinkt aan dagelijks 

voorkomende situaties. 

 

4.2.4 Leerkracht 

Dubbel bijzondere kinderen hebben behoefte aan een leerkracht die zowel ervaring heeft met 

hoogbegaafdheid als met gedragsproblemen. Deze leerkracht moet in ieder geval in staat zijn 

om voortijdig signalen van spanning bij individuele kinderen te signaleren en hierop te acteren. 

Ook moet deze leerkracht in staat zijn een positieve en veilige relatie met de kinderen te creëren. 

 

4.2.5 Setting 

Dubbel bijzondere kinderen hebben het nodig dat het onderwijs plaatsvindt in een voltijd setting 

voor onderwijs aan dubbel bijzondere kinderen (2E setting). De groep mag uit maximaal 10-12 

leerlingen bestaan.  

 

4.2.6 Ouders en school 

Dubbel bijzondere kinderen hebben het nodig dat leerkrachten en ouders op een open en 

transparante manier met elkaar samenwerken. 

 

 



 

13 
 

5. Discussie 

In dit onderzoek is door middel van literatuuronderzoek en aanvullend vragenlijstonderzoek 

getracht de theoretische onderbouwing voor onderwijs aan dubbel bijzondere kinderen te 

versterken. Specifiek heeft dit onderzoek zich gericht op het zicht krijgen op de onderwijs- en 

begeleidingsbehoeften van kinderen met zowel hoge cognitieve capaciteiten, als 

internaliserende en/of externaliserende gedragsproblematiek. Hiermee is ingespeeld op de in de 

inleiding beschreven behoefte van het samenwerkingsverband PO 22.01, maar ook de 

landelijke behoefte aan richtlijnen die passen bij hogere cognitieve capaciteit, maar ook 

rekening houden met zwakkere didactische, neuropsychologische en/of sociaal-emotionele 

ontwikkelingsaspecten (Burger-Veltmeijer et al., 2018). 

Dit onderzoek laat zien dat de belangrijkste bevindingen die uit literatuuronderzoek 

(internationale en nationale publicaties) naar voren komen, worden herkend en worden 

bevestigd door zowel onderwijsprofessionals als ouders van de doelgroep. Dit bevestigt het idee 

dat de theoretische onderbouwing die is gevonden (de lijst met onderwijsbehoeften waar 2E 

onderwijs aan tegemoet moet komen), daadwerkelijk een handvat kan zijn voor het inrichten 

van een passend onderwijsaanbod en een passende setting voor dubbel bijzondere leerlingen. 

Tegelijk kunnen de gevonden resultaten gebruikt worden als onderbouwing voor de manier 

waarop de UnIQ pilotgroep is ingericht. Dit maakt ook het doen van vervolgonderzoek 

makkelijker en beter onderbouwd. Wanneer aangetoond kan worden dat het aanbod voor dubbel 

bijzondere kinderen aan de gevonden onderwijsbehoeften tegemoet komt, kan ook het effect 

van dit aanbod op o.a. het welbevinden, het verzuim en de schoolprestaties van dubbel 

bijzondere kinderen gemeten worden. 

De gevonden resultaten bevestigen het idee dat dubbel bijzondere leerlingen een aanbod 

en setting nodig hebben die niet vanuit de basisondersteuning van een bestaande onderwijsvorm 

(regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs cluster 4) geboden 

kunnen worden. Kinderen hebben een setting nodig waarbij er ruimte en tijd is om het 

onderwijsaanbod aan te passen aan het eigen cognitieve niveau (o.a. Foley-Nicpon & 

Assouline, 2020) en waar ze zich met kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften kunnen 

ontwikkelen en zich geaccepteerd voelen (o.a. Dare & Nowicki, 2015). Hierbij moet er zowel 

aandacht zijn voor de sterke cognitieve ontwikkeling, als voor het ontwikkelen van zelf-

regulerende en sociale vaardigheden en is een leerkracht met ervaring op beide gebieden 

essentieel (o.a. Amran & Majid, 2019; Burger-Veltmeijer & Minnaert, 2017; Josephson et.al., 

2018). Geadviseerd wordt dan ook aan samenwerkingsverbanden om een blijvend (speciaal) 

aanbod te faciliteren voor dubbel bijzondere kinderen, waar kinderen terecht kunnen die op 
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beide gebieden een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Aan de UnIQ groep wordt 

geadviseerd om na te gaan of en op welke manier nu al aan de basisvoorwaarden wordt voldaan 

zoals die uit de literatuur en uit navraag bij professionals en ouders naar voren komen. Om deze 

basisbehoeften nog beter zichtbaar te maken, is een infographic gemaakt (zie bijlage 4). Omdat 

een groep dubbel bijzondere kinderen altijd een zeer diverse groep is met individuele behoeften, 

zullen ook de onderwijsbehoeften uiteen lopen. Het advies is om bovengenoemde basis voor 

alle kinderen te bieden en er daarnaast voor te zorgen dat ook aan de andere onderwijsbehoeften 

tegemoet gekomen kan worden als dit passend is bij de leerling. Een hybride vorm van 

onderwijs kan bijvoorbeeld niet voor elke leerling passend zijn, maar wanneer dit voor een 

leerling essentieel is om het onderwijs te kunnen blijven volgen, is het belangrijk dat hier ruimte 

voor geboden kan worden. 

Doordat er in dit onderzoek gebruik gemaakt is van een kwalitatieve manier van 

onderzoeken en analyseren en voor de vragenlijsten gebruik is gemaakt van een zeer kleine 

groep respondenten, kunnen er op basis van dit onderzoek nog geen uitspraken gedaan worden 

over de effectiviteit van onderwijs aan dubbel bijzondere kinderen en de UnIQ groep in het 

bijzonder. Voor een vervolg zou het interessant zijn om op landelijk niveau te zoeken naar 

vergelijkbare initiatieven, na te gaan in hoeverre die initiatieven overeen komen in aanbod en 

het tegemoet komen aan de omschreven onderwijsbehoeften van dubbel bijzondere kinderen 

en gezamenlijk te onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot meer kwantitatief onderzoek. 

In het huidige onderzoek is het door de lage respons (binnen een al kleine steekproef) en grote 

variatie in antwoorden, helaas slechts mogelijk gebleken de inbreng van leerlingen te gebruiken 

voor een gedeeltelijke bevestiging van de belangrijkste bevindingen uit de literatuur en de 

andere vragenlijsten. Het zou interessant zijn om het huidige onderzoek aan te vullen met 

casusbeschrijvingen van de huidige leerlingen, interviews met leerlingen, ouders en 

leerkrachten en het volgen van leerlingen (o.a. door middel van gerichte vragenlijsten) 

gedurende hun tijd in de UnIQ groep. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Vragenlijst onderwijsbehoeften UnIQ – Specialist/Professional 

Beste (onderwijs)professional/specialist, 

24 februari 2020 is de UnIQ groep (SWV 22.01 PO) in pilotvorm gestart. Het doel van de UnIQ groep 

is om hoogbegaafde kinderen, en dan specifiek dubbel bijzondere kinderen, een passende 

onderwijsplek te bieden waarin de expertises van HB onderwijs en cluster 4 onderwijs samen komen 

en onderwijs-zorg arrangementen op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de 

individuele leerlingen kunnen worden afgestemd. Voor de UnIQ groep is een meerjarensubsidie (t/m 

2023) afgegeven. Gedurende de looptijd van deze pilot, zullen verschillende onderzoeken uitgevoerd 

worden om een beeld te krijgen van de effectiviteit en meerwaarde van de UnIQ groep.  

Om onze doelgroep nog beter in beeld te krijgen en ons onderwijsaanbod aan te kunnen scherpen en 

te evalueren, willen we u vragen onderstaande vragenlijst in te vullen. We willen u vragen vanuit uw 

expertise en ervaring aan te geven wat dubbel bijzondere kinderen volgens u nodig hebben in het 

onderwijs. Onderstaande onderwijsbehoeften zijn opgesteld na literatuuronderzoek van nationale en 

internationale publicaties. 

De vragenlijsten worden anoniem verwerkt en er worden geen e-mailadressen verzameld.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

Suze Barels - Projectleider UnIQ 

Louise Jansen - Ontwikkelingspsycholoog i.o. Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / Schoolpsycholoog 

 

Mijn Functie: 

o Gedragsdeskundige/orthopedagoog/(school)psycholoog 
o Onderwijskundige/pedagoog 
o Leerkracht/intern begeleider/(adjunct)directeur/onderwijsassistent 

Mijn Expertise: 

o Hoogbegaafdheid bij kinderen 
o Gedragsstoornissen/psychiatrische problematiek bij kinderen 
o Beide 

Dubbelbijzondere kinderen hebben het nodig dat*:  
*Aankruisen: onwenselijk – niet belangrijk – belangrijk - essentieel  

1. Er gestart wordt met waar ze sterk in zijn (ruimte voor uitdaging, verbreding en 
verdieping). 

2. Het onderwijs aangepast wordt op het eigen cognitieve niveau (eventueel buiten de 
leerlijnen van het basisonderwijs. 

3. Er aandacht is voor het optimaliseren en automatiseren van voorwaardelijke 
vaardigheden als fijne motoriek (pengreep en goed leren schrijven), basisstrategieën in 
rekenen en taakaanpak. 

4. Er voldoende ‘nieuwe’ informatie in de lessen zit. 
5. Er aandacht is voor de relevantie van de lessen en het leren. 
6. Er aandacht is voor de emotie die lessen en leren oproepen. 
7. Er aandacht is voor de angsten die lessen en leren op kunnen roepen. 
8. Er gedifferentieerd kan worden in manieren van aanbieden van lesstof. 



 

18 
 

9. Er aandacht is voor specifieke talenten. Ook als deze talenten buiten schoolse 
vaardigheden vallen (muziek, sport, cultuur etc.). 

10. Er wordt gekeken naar waar ze in kunnen groeien in plaats van welke problemen ze 
hebben. 

11. Er tijd beschikbaar is om een stap te maken in ontwikkeling, niet gestuurd door druk 
van buitenaf.  

12. Hun eigen ontwikkeling uitgezet en gevolgd wordt in een individueel plan. 
13. Er aandacht is voor psycho-educatie: het zichzelf met sterke en minder sterke kanten 

leren kennen en hiermee om leren gaan. 
14. Er in het onderwijs zowel expliciete als indirecte aandacht is voor het leren afstemmen 

op anderen, zowel kinderen als volwassenen (sociaal emotioneel leren). 
15. De schoolomgeving als veilig ervaren wordt. 
16. Er in de schoolomgeving ruimte en tolerantie is voor de a-typische gedragingen. 
17. Er een positieve en veilige relatie is met de leerkracht en andere professionals in de 

school. 
18. Dat het contact tussen school en ouders open en transparant is. 
19. Dat school en ouders overtuigd zijn van elkaars aanpak en elkaar hierin aanvullen. 
20. Er zowel expliciete als indirecte aandacht is voor het leren ontwikkelen van executieve 

functies. 
21. Er zowel expliciete als indirecte aandacht is voor leren leren. 
22. Er tijd besteed wordt aan het uitleggen hoe leerprocessen werken. 
23. Er een omgeving gecreëerd wordt waarin prikkels zo veel mogelijk gereduceerd 

worden. 
24. Er materialen beschikbaar zijn die helpen om prikkels te verminderen en aandacht te 

vergroten. 
25. Er aandacht is voor het zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van het 

werkgeheugen (strategieën aanleren, uitleg geven etc.) 
26. Er aandacht is voor zelf-regulerende vaardigheden (bewust omgaan met eigen 

gedachten, emoties en gedrag in relatie tot anderen) en deze worden gelinkt aan 
dagelijks voorkomende situaties. 

27. Het onderwijs plaatsvindt in een groep van maximaal 10-12 kinderen. 
28. Het onderwijs plaatsvindt in een voltijd 2E setting. 
29. Er een mogelijkheid is voor een hybride vorm van onderwijs, waarbij ook individueel 

leren in een andere omgeving mogelijk is (thuis of een vorm van dagopvang). 
30. Er leerkrachten voor de groep staan met kennis en ervaring met zowel HB als gedrag. 
31. Er leerkrachten voor de groep staan die voortijdig signalen van spanning bij individuele 

leerlingen kunnen signaleren en hierop kunnen acteren. 
32. Er betrokkenheid is van een orthopedagoog of schoolpsycholoog die mee kan kijken 

naar de ontwikkeling. 
33. Er zowel aandacht is voor de sterke cognitieve ontwikkeling als voor ondersteuning op 

het gebied van gedrag. 
34. Er aandacht is voor bewegend leren, motorische ontwikkeling en senso-motoriek. 
35. Er een ruimte is waar je rustig kan worden 
36. Er een ruimte is om onder individuele begeleiding te werken. 

Welke onderwijsbehoeften ziet u als meest essentieel voor uw kind? Maak een top 3 (nummers 
noteren). 

Welke (essentiële) onderwijsbehoefte mist in bovenstaande lijst/zou u toe willen voegen? 
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Bijlage 2 – Vragenlijst onderwijsbehoeften UnIQ – Ouders 

Beste ouder, 

24 februari 2020 is de UnIQ groep in pilotvorm gestart. Het doel van de UnIQ groep is om 

hoogbegaafde kinderen, en dan specifiek dubbel bijzondere kinderen (ook wel 2E/twice exceptional 

genoemd), een passende onderwijsplek te bieden waarin de expertises van HB onderwijs en cluster 4 

onderwijs samen komen en onderwijs-zorg arrangementen op de specifieke onderwijs- en 

begeleidingsbehoeften van de individuele leerlingen kunnen worden afgestemd. Voor de UnIQ groep 

is een meerjarensubsidie (t/m 2023) afgegeven. Gedurende de looptijd van deze pilot, zullen 

verschillende onderzoeken uitgevoerd worden om een beeld te krijgen van de effectiviteit en 

meerwaarde van de UnIQ groep. Ook zullen de werkwijze en het onderwijsaanbod steeds meer 

aangescherpt worden aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen op basis van praktijkervaringen 

en onderzoeksuitkomsten.  

Graag vragen we bij het volgende uw medewerking: Uit internationaal en nationaal onderzoek 

komen verschillende onderwijs- en begeleidingsbehoeften naar voren die specifiek voor dubbel 

bijzondere kinderen zouden gelden. Wij willen dit graag naast onze werkwijze leggen, maar ook 

voorleggen aan zowel onderwijsprofessionals (o.a. leerkracht, onderwijsassistent, intern begeleider, 

gedragsdeskundige, orthopedagoog), als ouders en (deels) aan leerlingen zelf. Daarom willen we u 

vragen de volgende vragenlijst in te vullen. 

De vragenlijsten worden anoniem verwerkt en er worden geen e-mailadressen verzameld.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

Suze Barels - Projectleider UnIQ 

Louise Jansen - Ontwikkelingspsycholoog i.o. Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / Schoolpsycholoog 

 

Mijn kind heeft het nodig dat*:  
*Aankruisen: onwenselijk – niet belangrijk – belangrijk - essentieel  

1. Er gestart wordt met waar hij/zij sterk in is: dat er in het onderwijs ruimte is voor 
uitdagende lesstof, verbreding en verdieping. 

2. Het onderwijs aangepast wordt op het eigen cognitieve niveau (dus niet het 
gemiddelde niveau van de groep) en eventueel buiten de leerlijnen van het 
basisonderwijs valt. 

3. Er aandacht is voor het optimaliseren en automatiseren van voorwaardelijke 
vaardigheden als fijne motoriek (pengreep en goed leren schrijven), basisstrategieën in 
rekenen en taakaanpak. 

4. Er voldoende ‘nieuwe’ informatie in de lessen zit. 
5. Er aandacht is voor de relevantie van de lessen en het leren. 
6. Er aandacht is voor de emotie die lessen en leren oproepen. 
7. Er aandacht is voor de angsten die lessen en leren op kunnen roepen. 
8. De lesstof op verschillende manieren aangeboden kan worden. 
9. Er aandacht is voor specifieke talenten. Ook als deze talenten buiten schoolse 

vaardigheden vallen (muziek, sport, cultuur etc.). 
10. Er wordt gekeken naar waar hij/zij in kan groeien in plaats van welke problemen hij/zij 

heeft. 
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11. Er tijd beschikbaar is om een stap te maken in ontwikkeling, niet gestuurd door druk 
van buitenaf.  

12. Zijn/haar eigen ontwikkeling uitgezet en gevolgd wordt in een individueel plan. 
13. Er aandacht is voor psycho-educatie: het zichzelf met sterke en minder sterke kanten 

leren kennen en hiermee om leren gaan. 
14. Er in het onderwijs zowel expliciete als indirecte aandacht is voor het leren afstemmen 

op anderen, zowel kinderen als volwassenen (sociaal emotioneel leren). 
15. De schoolomgeving als veilig ervaren wordt. 
16. Er in de schoolomgeving ruimte en tolerantie is voor de atypische gedragingen (anders 

of apart gedrag). 
17. Er een positieve en veilige relatie is met de leerkracht en ander onderwijspersoneel in 

de school. 
18. Dat het contact tussen school en ouders open en transparant is. 
19. Dat school en ouders overtuigd zijn van elkaars aanpak en elkaar hierin aanvullen. 
20. Er zowel expliciete als indirecte aandacht is voor het leren ontwikkelen van executieve 

functies (zoals werkgeheugen, impuls controle, volgehouden aandacht, plannen en 
orgaiseren). 

21. Er zowel expliciete als indirecte aandacht is voor het leren leren. 
22. Er tijd besteed wordt aan het uitleggen hoe leerprocessen werken. 
23. Er een omgeving gecreëerd wordt waarin prikkels zo veel mogelijk gereduceerd 

worden. 
24. Er materialen beschikbaar zijn die helpen om prikkels te verminderen en aandacht te 

vergroten. 
25. Er aandacht is voor het zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van het 

werkgeheugen (strategieën aanleren, uitleg geven etc.) 
26. Er aandacht is voor zelf-regulerende vaardigheden (bewust omgaan met eigen 

gedachten, emoties en gedrag in relatie tot anderen) en deze worden gelinkt aan 
dagelijks voorkomende situaties. 

27. Het onderwijs plaatsvindt in een groep van maximaal 10-12 kinderen. 
28. Het onderwijs plaatsvindt in een voltijd 2E setting (een groep van kinderen die allemaal 

hoog intelligent zijn en een extra ondersteuningsbehoefte hebben op gebied van 
gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling). 

29. Er een mogelijkheid is voor een hybride vorm van onderwijs (de leerling volgt onderwijs 
in de 2E groep en gaat daarnaast naar een reguliere groep, leert individueel thuis of in 
een vorm van dagopvang). 

30. Er leerkrachten voor de groep staan met kennis en ervaring met zowel HB als gedrag. 
31. Er leerkrachten voor de groep staan die vroegtijdig signalen van spanning bij 

individuele leerlingen kunnen signaleren en hierop kunnen acteren. 
32. Er betrokkenheid is van een orthopedagoog of een schoolpsycholoog die mee kan 

kijken naar de ontwikkeling. 
33. Er zowel aandacht is voor de sterke cognitieve ontwikkeling als voor ondersteuning op 

het gebied van gedrag. 
34. Er aandacht is voor bewegend leren, motorische ontwikkeling en senso-motoriek. 
35. Er een ruimte is waar je rustig kan worden 
36. Er een ruimte is om onder individuele begeleiding te werken. 

Welke onderwijsbehoeften ziet u als meest essentieel voor dubbel bijzondere kinderen? Maak 
een top 3 (nummers noteren). 

Welke (essentiële) onderwijsbehoefte mist in bovenstaande lijst/zou u toe willen voegen? 
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Bijlage 3: Vragenlijst onderwijsbehoeften UnIQ – Leerling 

Hoi! 

Op dit moment zit jij in de UnIQ groep. Omdat we van alle kinderen in de groep graag willen horen 

wat ze belangrijk vinden op school en wat ze op school nodig hebben, willen we ook jou vragen om 

deze vragenlijst in te vullen. Je mag dit alleen doen of samen met een volwassene. 

Alvast bedankt voor jouw hulp! 

Groeten, 

Suze Barels en Louise Jansen 

Op school heb ik het nodig dat*:  
*Aankruisen: helemaal niet waar – niet waar – waar – helemaal waar  

1. Er eerst gekeken wordt waar ik goed in ben en dat ik daarin uitgedaagd wordt. 
2. Ik op mijn eigen niveau kan leren en niet altijd hetzelfde hoef te doen als de groep. 
3. Ik goed leer schrijven en weet hoe ik taken aan moet pakken. 
4. In elke les nieuwe informatie zit om te leren. 
5. Ik leer welke emoties of gevoelens ik op school kan krijgen door lessen en 

gebeurtenissen. 
6. Er gevraagd wordt op welke manier ik het beste kan leren. 
7. Er aandacht is voor mijn talenten (ook talenten die niet met school te maken hebben, 

zoals sport, muziek of andere interesses). 
8. Ik leer hoe ik goed met anderen om kan gaan (spelen, samenwerken, gesprekjes). 
9. Ik leer wat mijn eigen sterke en minder sterke kanten zijn. 
10. Dat school een plek is waar ik me fijn voel. 
11. Dat ik kan zijn wie ik ben en dat ik niet bang hoef te zijn dat iemand mij anders of raar 

vindt. 
12. Dat ik leer om mijn eigen taken te plannen en af te krijgen. 
13. Dat ik fouten mag maken en niet alles perfect hoeft te zijn. 
14. Dat het rustig is in de klas of dat ik een rustig plekje heb waar ik niet gestoord word. 
15. Dat ik weet wat ik moet doen. 
16. Dat ik leer wat ik kan doen om rustig te worden. 
17. Dat ik mee mag denken over wat ik wil leren. 
18. Dat ik in een kleine groep zit (niet meer dan 12 kinderen). 
19. Dat de juf/meester mij begrijpt en mij goed kan helpen. 
20. Dat ik één vaste groep heb waar ik de hele schooldag ben. 
21. Dat ik soms een dag of een middag thuis kan zijn om wat rust te krijgen. 
22. Dat ik mag bewegen tijdens en tussen de lessen. 

Welke drie hierboven genoemde punten vind jij het belangrijkst op school? Noteer de 
nummers. 
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Bijlage 4: Infographic basis van onderwijs voor dubbel bijzondere leerlingen 

 


