
Hoogbegaafde leerlingen hebben jóu hard nodig.  Met goede begeleiding en een passend leerstof-
aanbod kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Toch laten hoogbegaafde leerlingen zich niet altijd 
gemakkelijk begeleiden. 

In Hét HB-inzichtspel word je aan het denken gezet over wat het betekent als je een hoogbegaafde 
leerling bent in ons onderwijs, of een kleuter met een grote ontwikkelingsvoorsprong. Wat zijn je 
sterke kanten? Waar loop je juist tegenaan? Wat heb je nodig? 

Er zijn veel lijstjes met kenmerken van hoogbegaafdheid. Wat minder vaak wordt belicht is de keer-
zijde van de medaille. Welk gedrag zie je als een kind níet lekker in zijn vel zit? Daarom vind je in dit 
spel kaartjes met kindkenmerken én kaartjes met aandachtspunten.

Er wordt beschreven met welke houding de HB-vriendelijke leerkracht de leerling verder kan hel-
pen. Voor wie zich daarin verder wil ontwikkelen beschrijven we praktische tips met verwijzingen 
naar lesmateriaal, websites en literatuur.

Ga alleen of samen met collega’s aan de slag met de thema’s in dit spel. Zo vergroot je spelenderwijs 
je inzicht in wat hoogbegaafde leerlingen nodig hebben. Met de tips kun je direct aan de slag! Zo 
word je (nog meer) een HB-vriendelijke leerkracht.

Het spel
Het spel bestaat uit vijftien kaartensets. Elke set behandelt een onderwerp gerelateerd aan hoogbegaafdheid en 
bestaat uit vier kaarten met de volgende onderwerpen:

Kindkenmerken Welke leer- of begeleidingsvraag stelt het kind? 

Aandachtspunten Hoe ziet het gedrag eruit als het kind niet goed in zijn vel zit? 

Leerkrachthouding Welke leerkrachthouding helpt het kind verder?

Tips voor begeleiding Concrete tips om direct toe te passen.  

De onderwerpen
Onderstaande onderwerpen vind je met een klein symbooltje terug op de achterkant van de kaarten (druk 
het document dus dubbelzijdig af). Laat je echter niet te snel verleiden om op de achterkant van de kaartjes te 
‘spieken’ tijdens het spelen van de verschillende spelvormen! De ontwikkelaars van Hét HB-Inzichtspel zijn ervan 
overtuigd dat juist de discussie over wat bij elkaar hoort, waardevoller is dan het juiste antwoord.

 Nieuwsgierigheid

 Instructiebehoefte

 Uitdagende opdrachten, gestructureerde aanpak

 Sociale ontwikkeling

 Top-down

 Mindset en faalangst

 Asynchrone ontwikkeling

 Leerbehoefte

 Humor 

 Autonomie

 Talentontwikkeling en leerpunten

 Levensvragen

 Prikkels en sensitiviteit

 Rechtvaardigheidsgevoel

 Aanpassingsvermogen



Spelvoorbeelden:
Wedstrijdje
Leg het overzicht met onderwerpen neer en leg alle kaarten (of een selectie) open op tafel. Zoek de juiste en com-
plete sets bij elkaar. Wie vindt de meeste sets? Kloppen de bij elkaar gezochte sets?
Coöperatieve werkvorm
Speel bijvoorbeeld Mix en Koppel als start van een vergadering, of als energizer tijdens een training. De helft van 
de deelnemers krijgt een kaart met kindkenmerken, de andere helft met aandachtspunten. Of kies voor een an-
dere combinatie, zoals kindkenmerken en leerkrachthouding.
Leerlingbespreking
Leg alle kaarten met kindkenmerken en aandachtspunten op tafel. In welke beschrijvingen herken je de leerling? 
Zijn dat vooral positieve kenmerken? Of zijn het vooral de aandachtspunten in het gedrag die je opmerkt? Wat 
heeft deze leerling nodig?
Reflecteren
Leg de kaarten met leerkrachthouding neer. Waar herken je jezelf al in? Wat wil je verder ontwikkelen om een nóg 
meer HB-vriendelijke leerkracht te worden?

Verantwoording
Dit spel is ontwikkeld door Inge Schimmel en Marije van Onna vanuit de projectgroep comPACT, werkgroep van 
Samenwerkingsverband Rijnstreek in samenwerking met Cora Hansen van Onderwijsadviesbureau Onderwijs-
krachtig. ComPACT heeft als opdracht een passend aanbod en dekkend netwerk voor alle ondersteuningsvragen 
van hoogbegaafde leerlingen in haar regio vorm te geven. Onderwijskrachtig spant zich in voor uitdagend en 
inspirerend onderwijs aan (jonge) hoogbegaafde kinderen.

De ontwikkelaars van dit spel hebben gedegen kennis van de theorie rondom meer- en hoogbegaafdheid en veel 
praktische ervaring met hoogbegaafde leerlingen. In dit spel vertalen zij de theorie naar de praktijk op de werk-
vloer met als doel dat onderwijsprofessionals:
 … hoogbegaafde leerlingen makkelijker herkennen.
 … inzicht ontwikkelen in hoogbegaafdheid.
 … het eigen handelingsrepertoire vergroten.

De kaartenset is een samenvatting van alle kennis en ervaring van de ontwikkelaars, opgedaan in vele jaren 
hoogbegaafdenonderwijs. Bronvermelding in de vorm van een toegevoegde literatuurlijst geven we niet. Wel 
verwijzen we in het spel graag naar vakliteratuur, lesmaterialen en relevante websites. We zijn schatplichtig aan 
het werk van vele deskundigen en wetenschappers op het gebied van hoogbegaafdheid. 

Copyright
Met veel plezier stelt Samenwerkingsverband Rijnstreek Hét HB-Inzichtspel als gratis download beschikbaar voor 
alle onderwijsprofessionals in het Nederlands taalgebied. Het mag in deze vorm vrij gebruikt worden in scholen, 
tijdens trainingen of andere begeleidingssituaties. 

Het copyright van deze uitgave wordt gedeeld door Samenwerkingsverband Rijnstreek en de auteurs zoals 
genoemd in de verantwoording. Hét HB-Inzichtspel mag niet worden aangepast, gewijzigd of in enige andere 
vorm of vertaling worden gedrukt, uitgegeven, verkocht of verspreid door derden. Neem bij vragen of voorstellen 
hierover contact op met SWV Rijnstreek, werkgroep comPACT. 

Wilt u anderen attent maken op het spel verwijs dan naar de website www.ikwiluitdaging.nl. 


