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Begaafdheidsprofielscholen

• aandacht voor meer begaafde leerlingen: 

• zorgvuldige intake en plaatsing 

• ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma 

• zorgvuldige begeleiding 

• expertise delen met ouders / scholen



BPS op het SJL

• BPS-coördinator

• 4 BPS-tutoren

• Doel: beleid uitvoeren en doorontwikkelen klas 1 t/m 6

• Leidraad: BPS-beleidsplan, evaluaties vorige schooljaren 
+visitatierapport

• Scholing docenten

• Samen met ouders en leerlingen 



Screening brugklas

• Samenwerking met het CBO = centrum voor 
begaafdheidsonderzoek 

• IST-test in combinatie met FES en SVL 

• IST -->Intellectuele capaciteiten / geheugen / kennis 

• aanleg : taalkundig, rekenkundig, figuratief 



verdieping voor 
(h)begaafde leerlingen

Wie? 

Leerlingen die bovengemiddeld scoren op 
de IST-test en goede schoolresultaten 
hebben. Altijd in overleg met mentor, 
llncoördinator.

begeleiding onderpresteren 

Wie? 

Leerlingen met een discrepantie IST-
gegevens en schoolprestaties

Wat doen we in de brugklas?



verdieping voor (h)begaafde leerlingen

• Module “begaafd zijn”  door mevr. Van Eekeren

• Module "GO" door dhr. Boas

• Module “astronomie" door dhr. van der Heijden OF Module 
“creatief”door mevr. Verwey

Start januari 2020

• Meeste modules hebben 8 lessen

• in een regulier uur: bijv. di  3e uur – wo 5e uur (alternerend)

• Presentatieavond 26 mei voor ouders en belangstellenden

• Evaluatie ouders en leerlingen



BPS-tutoraat

• 4 tutoren: dames Hoeffnagel, Hulsenboom, Bokmans en 
van Eekeren

• Elke leerling krijgt vaste tutor (streven; onderbouw 
//bovenbouw)

• Regelmatige gesprekjes: Leerbehoeften inventariseren, 
plan maken, begeleiding leren leren enz. 

• Tutor = aanspreekpunt (ouders/docenten/lln) inzake 
begaafdheid 



TEDx by Eduardo Briceno on the 
Growth Mindset

https://www.bing.com/videos/search?q=tedx+eduardo+briceno+on+the+growth+mindset&view=detail&mid=C92F0435D2EDA840B188C92F0435D2EDA840B188&FORM=VIRE


Begeleiding onderpresteren

• Start vanaf december 2020 voor brugklaslln

• Leerling moet gemotiveerd zijn om onderpresteren aan te 
pakken

• Begeleiding door op-coördinator mevr. Hoeffnagel

• Individueel of in 2- tot 3-tallen

• Na een aantal begeleidingsmomenten zelf uitproberen en 
terugkommoment met op-coördinator



Wat doen we in de 2e klas?

• verdieping voor (h)begaafde leerlingen

• Wie? Meer begaafd geteste leerlingen uit brugklas vorig 
jaar

• Leerlingbegeleiding (individueel/duo’s, incidenteel) i.g.v. 
onderpresteren 

• Wie?  Onderpresterende brugklaslln van vorig schooljaar 
die de discrepantie tussen IST-gegevens en 
schoolprestaties nog niet hebben weggewerkt



verdieping voor vwo-plusleerlingen in klas 2

Keuzemodule systeem: kies er 2 tot 4 per jaar + 
onderzoeksopdracht

• Biologisch denken en practica

• Filosofische denktechnieken

• Chinese taal- en cultuurkunde

• Wetenschappelijk onderzoek doen

• Geocaching

• Wiskunde in de praktijk (profielen)

• Midden Oosten Studie

Tijdens een regulier uur & evaluatie leerlingen



Zelf werken aan individuele (online) modules van

Bureau Talent 

Stichting Hoogbegaafd Uitgedaagd



Wat doen we in de bovenbouw?

• Versnellen (deel vakken in hogere klas volgen)

• Verbreden (in meer vakken examen doen)

• verdieping voor meer begaafde* leerlingen 

• Werken aan projecten (eigen keus)

• Deelname aan olympiades, BPS-leerlingconferentie, 
studeren aan universiteit, hogeschool of conservatorium

• Alleen of in 2-tallen; werken in lokaal 302 of mediatheek

• Onder lestijd, in overleg; verantwoording aan bps-tutor

• Presentatie-avond voor ouders en docenten & kindavond” 26 mei 2020



BPS en de toekomst

• Beleid verder ontwikkelen n.a.v. eigen evaluaties en adviezen 
visitatiecommissie

• Scholing docenten (bijv. metacognitie, onderpresteren-
begeleiding)

• Voortzetting BPS-trajecten(onderbouw) naar nog meer 
individuele keuze-mogelijkheden

• Bovenbouw:

• - versnelling in hogere leerjaren

• - speciale projecten universiteit (Econasium)

• - voorbereiden op olympiades

• - eigen projecten



Vragen, hulp en suggesties: graag!

• Na 3e module: evaluatie onder ouders en BPS-leerlingen

• Presentatie-avond BPS-leerlingen 26 mei 2020

• Uitgangspunt: bps-beleid moet groeien, in samenwerking 
met ouders & leerlingen

• Wilt u meedenken over de BPS-beleidsvorming? Neem 
deel aan de ouderklankbordgroep!

• Contact bps@sjl.nl of

• Mevrouw van Eekeren;  m.van.eekeren-fransen@sjl.nl



Bedankt voor

uw aandacht.


