
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Help talent groeien! 

Stichting Jonge Uil & Stichting 
Talentonderwijs Duin- en Bollenstreek 
SJU en STODB zijn beide stichtingen die zich 
inzetten voor onderwijs dat uitdagend en 
vernieuwend is voor hoogbegaafde kinderen in 
de regio Leiden, Noordwijk en de Bollenstreek. 
Het doel van beide stichtingen is het 
toegankelijk maken van onderwijs voor 
hoogbegaafde kinderen en dit op de 
langetermijn in stand te houden. Dit willen zij 
bereiken door financiële ondersteuning te 
bieden aan vooralsnog, basisscholen. 
 
Wilt u meer informatie over deze stichtingen? 
www.stichtingjongeuil.nl 
 
http://www.stodb.org/ 

 
 
 
 
 
  

Talent 
Hoogopgeleid 

Werknemers 

Kennis 

Toekomst 

Help hoogbegaafde kinderen aan goed onderwijs zodat zij hun talenten 
optimaal ontwikkelen. Misschien zijn zij wel uw toekomstige medewerkers! 

 

Help hoogbegaafde kinderen 
om passend onderwijs te 
volgen dan groeien zij op tot 
de waardevolle, slimme 
medewerkers die u als bedrijf 
heel hard nodig heeft!  
 

http://www.stichtingjongeuil.nl/
http://www.stodb.org/


 

 

Hoogbegaafd zijn houdt niet alleen in 
dat iemand een IQ van 130 of hoger 
heeft. De omgevingsfactoren zijn mede 
bepalend voor het niveau waarop de 
hoogbegaafdheid tot uiting komt. 
Sociale factoren en de motivatie spelen 
ook een rol. Hiertoe behoort ook het 
onderwijs dat het kind volgt.  
 

 

Kinderen willen bij de groep horen, dit geldt 
ook voor hoogbegaafde kinderen. Zij merken dat 
zij ‘anders’ zijn dan de andere kinderen, de 
interesses die zij hebben zijn namelijk anders. 
Om toch bij de groep te kunnen horen gaan 
hoogbegaafde kinderen zich aanpassen aan de 
groepsnorm en kunnen zij gaan onderpresteren. 
Of wat nog erger is, zich ongelukkig of 
depressief voelen. Dit leidt ertoe dat het kind 
niet alles uit zichzelf kan halen wat erin zit. Dit 
is natuurlijk zonde van de capaciteiten die een 
kind in zich heeft. Het volgen van onderwijs dat 
niet uitdagend genoeg is leidt eveneens tot 
onderpresteren. 
 
 
 

 

 
Speciaal voor hoogbegaafde 
kinderen is er een programma 
dat de Plusklas heet. De 
kinderen volgen het normale 
onderwijs, maar komen af en 
toe bij elkaar in een Plusklas. 
De bedoeling van een Plusklas is 
dat er aan de behoeften van de 
leerlingen op intellectueel en 
academisch niveau tegemoet 
gekomen wordt. 
Het voordeel van een Plusklas is 
dat leerlingen met andere 
hoogbegaafde kinderen in 
contact komen en zich niet 
hoeven aan te passen aan de 
rest van de klas om erbij te 
horen. Maar het is niet zo dat 
de leerlingen helemaal 
afgezonderd zijn van de eigen 
klas, waardoor ze wel weten 
dat niet iedereen op dezelfde 
manier denkt als zij. 
 

Bij het Nova Onderwijs zijn er aparte klassen voor 
hoogbegaafde kinderen. Het contact met andere 
kinderen die gemiddeld begaafd zijn is hierbij minder 
groot, omdat de klas waarin de kinderen zitten is gevuld 
met hoogbegaafde kinderen. Het voordeel van een 
aparte klas is dat de leerlingen op een andere manier les 
krijgen en dat zij hun interesse kunnen delen met 
medeleerlingen. Doordat de leerlingen ongeveer gelijk 
zijn, hoeven zij niet onder te presteren om bij de andere 
leerlingen te horen. Dit zorgt er dus voor dat alles uit 
het kind gehaald kan worden.  
 

Financiële ondersteuning bieden? Stort uw bijdrage op 
NL19RABO 0180 555707 o.v.v. ‘Help talent groeien’ 

Wat betekent het om hoogbegaafd te zijn 

Het reguliere onderwijs sluit niet aan bij de 
behoefte van hoogbegaafde kinderen. U 
heeft kunnen lezen dat zij hierdoor o.a. 
kunnen gaan onderpresteren. Wat nog erger 
is, is dat zij uit dreigen te vallen. Talent dat 
u goed kunt gebruiken in uw bedrijf gaat 
dan verloren, dit is natuurlijk zonde.  
In de regio Leiden, Noordwijk en de 
Bollenstreek zijn er al goede initiatieven van 
scholen, zoals plusklassen of bijvoorbeeld 
het Nova Onderwijs op OBS Anne Frank in 
Leiden en het Da Vinci Onderwijs op OBS de 
Jutter in Noordwijk. Helaas zijn er te weinig 
middelen om deze programma’s verder te 
ontwikkelen. SJU en STODB willen hier graag 
bij helpen maar hebben hiervoor uw hulp 
nodig. 
 


