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Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen. 

 
Compacten en verrijken zijn begrippen die meestal gebruikt 
worden in de context van 
onderwijs voor begaafde leerlingen. Leerlingen die begaafd zijn, hebben in de 
regel minder behoefte aan instructie en aan herhalings- en oefenstof en verder zijn ze in 
staat leerstof in een hoog tempo te verwerken. De leerstof in methoden past daarom niet 
altijd bij deze leerlingen, er zullen aanpassingen nodig zijn. Die aanpassingen worden wel 
aangegeven met de term ‘compacting’: het indikken van de reguliere lesstof waarbij de 
stof beperkt wordt tot de essenties. Het doel van compacten komt (nog eens) kort aan de 
orde. Maar wat doet de leerling dan in de vrijgekomen tijd?  
 
Al in 2000 is SLO gestart met kijken naar welke leerstof behouden zou moeten blijven en 
welke leerstof geschrapt zou kunnen worden. Wat is er nodig om te kunnen aansluiten bij de 
ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van de individuele  leerling (met een voorsprong) 
op cognitief, sociaal en emotioneel gebied? Vaak is er aandacht voor het organisatorisch 
aspect; echter bij verrijken is niet de organisatie, maar de leerling het uitgangspunt. 
 
Compacten heeft enerzijds als doel te voorkomen dat leerlingen zich gaan vervelen en 
gedemotiveerd raken wanneer zij steeds leerstof moeten oefenen en herhalen die ze al 
beheersen. Anderzijds komt door het indikken tijd vrij die anders gevuld kan worden, 
namelijk met leerstof die meer een beroep doet op de intellectuele capaciteiten van deze 
leerlingen. Leerstof die ervoor zorgt dat ze ‘leren te leren’ (Bronkhorst en Drent, 2001), in de 
vorm van alternatieve, ‘rijke’ taken.   
 
Compacten van de methode 
 
Bij het compacten van de methodelessen gaat het erom voor de leerling die goed is in 
taal/rekenen/spelling (welk vakgebied dan ook) een selectie te maken, wat zinvolle lesstof is 
voor deze kinderen en wat ze mogen overslaan. Immers, gezien hun vaardigheid kunnen ze 
met minder uitleg, oefening en herhaling dan de taalmethode biedt. 
SLO heeft richtlijnen ontwikkeld voor het compacten van de reken- en taalmethode voor de 
(hoog)begaafde leerlingen: kinderen die methodegebonden toetsen doorgaans goed maken 
en/of  een A-score of  hoge B-score halen op de toetsen van het Leerlingvolgsysteem van de 
CITO-groep. Zie verder: http://hoogbegaafdheid.slo.nl/onderwijs/aanpassingen/. 
 
Routeboekjes 
 
De compactingprogramma's zoals ze bij de methode zijn gemaakt op basis van de richtlijnen, 
zijn door methodemakers, onderwijsspecialisten en leerkrachten met een specialisatie voor 
het begeleiden van begaafde kinderen uitgewerkt in routeboekjes voor de leerlingen. In de 
routeboekjes zien de leerlingen per les en per opgave wat ze mee moeten doen of moeten 
maken, en wat ze mogen overslaan. Ze kunnen hiermee, na een introductie, zelfstandig aan 
de slag.  

http://hoogbegaafdheid.slo.nl/onderwijs/aanpassingen/
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Wat wordt geschrapt?  
• Schrap 50% tot 75% van de oefenstof 
• Schrap 75% tot 100% van herhaling  
• Schrap verrijkingsstof die meer van hetzelfde biedt  

 
Welke onderdelen worden wel aangeboden?  

- De introductie van een nieuw thema 
- Een verkorte (soms zelfs geen) instructie aan te bieden  
- Aanbieden van ontdek- en onderzoeksactiviteiten  
- Methodegebonden verrijkingsopdrachten. Deze zijn alleen aan te raden wanneer de 

opdrachten wezenlijk moeilijker zijn.  
- Belangrijke leerstappen in de leerlijn, zoals nieuwe leerstof.  
- Overgang naar formele notaties, belangrijke strategieën en werkwijzen  
- Betekenisvolle (taal)activiteiten (opdrachten gericht op generalisatie en transfer) 
- Alle reflectieve activiteiten worden ook aangeboden 
- Constructie-/ontdekactiviteiten  
- Activiteiten op tempo  

 
In de praktijk is belangrijk rekening te houden met niet vakinhoudelijke overwegingen zoals 
organisatorische (een leerling moet niet steeds van zijn werk gehaald worden om weer even 
mee te doen), pedagogische of onderwijskundige overwegingen: het is goed om de 
leerlingen mee te laten doen aan activiteiten die samen worden uitgevoerd (SLO, 2009). 
 
Verrijken 
 
Wanneer het onderwijsaanbod wordt gecompact, wordt aangeraden in eerste instantie te 
kiezen voor verrijkingsstof die aansluit bij het gecompacte vak- of vormingsgebied. Ook los 
van een vak- of vormingsgebied kan op zoek gegaan worden naar verrijkingsstof. Er zijn 
speciale methoden en materialen ontwikkeld voor begaafde leerlingen, maar het is ook  
mogelijk de reguliere lesstof zo aan te passen dat deze tegemoet komt aan de 
specifieke behoeften van (hoog)begaafde leerlingen.  
Op de site http://hoogbegaafdheid.slo.nl/leermiddelen/ van SLO is meer informatie te 
vinden over geschikte leermiddelen voor begaafde leerlingen.  
 
Voor leerlingen met cognitief talent is het van belang dat zij de ruimte krijgen om hun 
talenten te ontwikkelen. Acadin levert hieraan een bijdrage door het bieden van 
mogelijkheden om hun grenzen te verleggen. Op www.acadin.nl (gratis) en op 
www.plannex.nl (schoolabonnement) is een digitale leeromgeving, uitdagende 
leeractiviteiten en ondersteuning voor leerkrachten te vinden. 
 
Wees ervan bewust dat verrijkingsmethoden- en materialen geen rijk onderwijsaanbod 
garanderen. Belangrijk is dat de verrijkingsstof actief wordt aangeboden. Het initiatief 
daarvoor ligt bij de leerkracht! Er zullen aanvullende doelen geformuleerd moeten 
worden voor het aanvullende leerstofaanbod en er zullen eisen gesteld moeten worden aan 
het werken met de verrijkingsstof. De begaafde leerling moet niet het idee krijgen dat het 
vrijblijvend of minder belangrijk is wat hij/zij aan het doen is. Zorg er daarom voor dat er 

http://hoogbegaafdheid.slo.nl/leermiddelen/
http://www.acadin.nl/
http://www.plannex.nl/
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uitleg, begeleiding en feedback wordt gegeven, dat zowel het  product als het proces wordt 
beoordeeld en dat deze beoordeling ook op het rapport verschijnt. 
 
Organisatie 
 
Vanuit de leerling of vanuit de leerkracht? 
Kijkend naar knelpunten of naar mogelijkheden? 
 

• Organisatie in de groep 
-  homogeen/heterogeen 
-  zelfstandig kunnen werken  
-  werken met een weektaak 
-  individueel compacten of in een groepje 
-  wekelijks instructiemoment 

 
•  Houding van de leerkracht 

-  positieve houding t.o.v. het verschijnsel hoogbegaafdheid 
-  acceptatie van de leerling 
-  extra aandacht voor het leerproces, minder zwaar accent op de 

leerresultaten (behoefte aan andere feedback, resultaten zijn meestal wel 
goed) 
 

• Verrijkingsstof die tegemoet komt aan de specifieke behoeften van begaafde 
leerlingen  

 
Zelf verrijken bij bestaand materiaal. 
 
Een manier om tijdens het ontwikkelen van lessen/projecten aan de eerder genoemde 
criteria te voldoen, is door bestaand lesmateriaal aan te vullen met vragen en opdrachten 
die een beroep doen op ‘het hogere orde denken’. Hogere orde vragen en opdrachten zijn 
vragen en opdrachten waarbij voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden voor 
analyseren, evalueren of creëren nodig zijn. Het zijn vragen en opdrachten die zich richten 
op: 

• het stimuleren van leerlingen om verder en meer kritisch na te denken 
• het stimuleren van het probleem-oplossend-denkvermogen 
• het ontlokken van discussie 
• het stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie 
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Het verschil tussen ‘lagere orde denken’ en ‘hogere orde denken’ is weergegeven in de 
Taxonomie van Bloom:  
 

6. Creëren 
Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren 

Ontwerpen, maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen 
5. Evalueren 

Motiveren of rechtvaardigen van een besluit of gebeurtenis 
Controleren, hypothetiseren, bekritiseren, experimenteren, beoordelen 

4. Analyseren 
Informatie in stukken opdelen om de verbanden en relaties te onderzoeken 

Vergelijken, organiseren, uit elkaar halen, ondervragen, vinden 
3. Toepassen 

Informatie in een andere context gebruiken 
Bewerkstelligen, uitvoeren, gebruiken, toepassen 

2. Begrijpen 
Ideeën of concepten uitleggen 

Interpreteren, samenvatten, hernoemen, classificeren, uitleggen 
1. Onthouden 

Informatie herinneren. Herkennen, beschrijven, benoemen 
 
Daarnaast leren kinderen op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet 
het ‘voor zich zien’ en weer een ander moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen voor 
dat hij/zij het kan begrijpen. Als wij met de verschillen tussen kinderen rekening willen 
houden,  zullen we moeten beschikken over manieren om de leerstof op een passende 
manier aan te bieden.  
De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligenties. Ieder mens 
bezit ze alle acht, men heeft er echter vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk 
ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert, bepalen de voorkeur voor 
bepaalde activiteiten.  
In de zgn. Integratiematrix (meerdere exemplaren zijn op te vragen via info@pluskids.nl) zijn 
Bloom en Gardner gecombineerd. De opdrachten zijn geformuleerd, met als uitgangspunt de 
Taxonomie van Bloom, de verwerkingsvormen zijn gekozen op basis van de Meervoudige 
Intelligentietheorie van Gardner. 
 
Aandachtspunten bij compacten en verrijken 
 

- maak een handelingsplan, beschrijf doel/werkwijze/evaluatie 
- stem verrijkingstof af op beschikbare tijd 
- maak een weekplanning (wat wordt er verwacht…) 
- stel eisen aan werkhouding, zelfstandigheid, tempo en inhoud 
- neem wekelijks de tijd voor instructie en evaluatie  
- laat samenwerken met andere begaafde leerlingen 
- beoordeel het werk, wees kritisch met name op het proces 
- vermeld het werken met de materialen/methoden op het rapport 

 
 

mailto:info@pluskids.nl
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Voordat u begint... 
 
Compacten van de lessen is een mooie oplossing voor de begaafde leerlingen. Ze hoeven 
minder overbodigs te doen, hun motivatie neemt toe en ze houden tijd over om aan 
verrijkingsopdrachten te werken. 
 
Een traject van 'compacten en verrijken' ingaan, is een keus van het hele team. Er moeten 
niet alleen allerlei zaken binnen de klas geregeld worden, ook zijn er onderwerpen die de 
hele school betreffen. Dat kan het organiseren van het printen van routeboekjes zijn, maar 
ook de organisatie betreffen van een eventuele schoolbrede verrijkingsgroep of het kiezen 
van verrijkingsmaterialen. Het kan handig zijn om samen vast te stellen welke 'klussen' er 
allemaal te doen zijn, taken te verdelen en afspraken te maken. Dit verhoogt de kans van 
slagen van het traject.  
 
In het team: welke aandachtspunten? 
 

• Signaleren van leerlingen  
• Organisatie van het compacten 
• Keuze van materialen  
• Verrijking of basisstof  
• Planning  
• Begeleiding en ondersteuning  
• Evaluatie en beoordeling  
• Relatie met de groep  
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Bijlage 1. 
Aandachtspunten en afspraken m.b.t. invoering compacten & verrijken 
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Aandachtspunten 

stel de procedure van signaleren leerlingen 
vast (bepaal de doelgroep) 

    

geef voorlichting/introductie aan ouders     

voer signalering uit     

     

bespreek in het team: hoe hanteren we de 
eigen taak/planning van leerlingen 

    

maak afspraken en organiseer 
samenwerking per bouw 

    

     

maak afspraken in team over proefperiode     

evalueer proefperiode: hoe/wanneer/wie     

     

bespreek reflectie met leerlingen in team     

oefen met team: verrijken van een 
leerkrachtgebonden les 

    

verzamel (kopen/lenen) verrijkingsstof     

introduceer verrijkingsmateriaal in team     

     

stel compacten & verrijkingsmap per 
leerling/cluster leerlingen samen 

    

stel routeboekjes samen en print deze     

     

instrueer de leerlingen over gebruik van 
routeboekje 

    

instrueer leerlingen over het maken van 
afspraken en eigen taak/planning 

    

     

maak leerling-materiaal verrijking  gereed     

introduceer verrijkingsmateriaal bij 
leerlingen 

    

bespreek mogelijkheid verrijkingsgroep (per 
bouw) 

    

     

bespreek met leerlingen: hoe reflecteren     

instrueer leerlingen over gebruik logboek     

     

maak afspraken over samenwerking 
leerlingen per bouw 

    

maak afspraken over communicatie met 
ouders 

    

     

maak afspraken over eisen stellen/ 
rapportagevorm 

    

schrijf tekst voor de schoolgids     
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Bijlage 2. 

Voorbeeldpagina uit Routeboekje 
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Bijlage 3.  

Voorbeeld Jaarplanning Verrijking voor groep 5 
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Bijlage 4. 

Voorbeeld Verrijken bij bestaand lesmateriaal (thema) 

 

‘Insecten ontdekken’ met de taxonomie van Bloom 

Onthouden 

Bedenk een lijst van insecten, tenminste één insect voor elke letter van het alfabet. 

Sorteer de insecten op hun functie in de natuur: nuttig of schadelijk. 

Begrijpen 

Kies een insect dat je gaat onderzoeken, maak een lijst van tenminste 10 weetjes over 

jouw insect, 5 feiten en 5 verzinsels. Schrijf elk weetje op een apart kaartje en geef de 

kaartjes aan een klasgenoot, kijk of hij/zij de feiten van de verzinsels kan 

onderscheiden. 

Toepassen 

Interview 10 mensen om uit te vinden welk insect zij het meest vervelend vinden. 

Maak een grafiek van je bevindingen en trek conclusies uit de resultaten. 

Analyseren 

Zoek namen van insecten om deze vergelijkingen af te maken: 

zo luidruchtig als een…, zo leuk als een…, zo snel als een…, zo veelpotig als een…, zo 

grappig als een…, zo vervelend als een…, zo klein als een…, zo populair als een…, zo 

zeldzaam als een…, zo licht als een….  

Leg uit waarom je dat vindt…. 

Evalueren 

Stel, je verandert in een insect, welk insect zou je dan willen worden? Motiveer je 

keuze met tenminste 5 redenen. 

Creëren 

Combineer lichaamsdelen van verschillende insecten zodat er een nieuw soort insect 

ontstaat. Maak een tekening en benoem de lichaamsdelen. 

 

 


