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Vwo Talentstroom op het Hondsrug College:
vwo+, Begaafdheidsprofielschool
Het Hondsrug College kent sinds 1997 een aparte stroom voor (hoog-)begaafde
leerlingen: het vwo+. Binnen deze plusstroom zijn in de leerjaren
1 tot en met 6 speciale faciliteiten voor deze leerlingen gecreëerd. In deze
brochure wordt informatie gegeven over het hoe en waarom van deze aanpak.
In principe wordt in leerjaar 1 een aparte groep gevormd. Bij
de basisvakken wordt de groep geclusterd met de ICT- en
gymnasiumgroep in de Talentstroom. Ook leerjaar 2 en 3
bestaan in principe uit aparte groepen met geclusterde lessen.
In leerjaar 4 tot en met 6 worden de leerlingen ingedeeld in
profielen, samen met de leerlingen uit de andere stromen op
het vwo. Er zijn wel extra mogelijkheden voor de plusleerlingen.
De leerlingen kunnen extra vakken, cursussen of modules
kiezen, zowel binnen als buiten de school. Indien nodig kunnen
ze daarvoor lessen uitkaarten. Plus gaat in de bovenbouw dus
gewoon door.

Verderop in deze brochure wordt informatie gegeven over de
aanmelding voor vwo+. Richtinggevend zijn de resultaten op
de toetsen van het leerlingvolgsysteem in groep 6 t/m 8. Ook
is de leerling wellicht al opgevallen door andere excellente
prestaties en heeft er verrijking of versnelling plaatsgevonden.
De aanmelding voor het CBO-onderzoek wordt gedaan door
de basisschool via het aanmeldingsformulier. Alle leerlingen
aangemeld voor vwo maken dit onderzoek om er achter te
komen van welke mogelijkheden binnen de school de leerling
gebruik zou kunnen maken. Het onderzoek vindt begin april
plaats. Hieraan zijn voor de ouders/verzorgers geen kosten
verbonden.

Overleggen is een belangrijk onderdeel bij het vak research & development.
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Waarom een aparte vwo+-groep?
Begaafde, hoogbegaafde en excellent lerende leerlingen denken
en leren anders en hebben daarom een andere aanpak nodig.
Een korte instructie is vaak voldoende, daarnaast moet er juist
ruimte zijn voor leren reflecteren op eigen denken, handelen en
leerproces. Daarbij hoort succes én falen. Leren leren gaat over
motiveren en laten inzien dat het leveren van prestaties moeite
en discipline vergt.
Het Hondsrug College heeft daarom voor een aparte vwo+groep gekozen, didaktiek en vakinhoud kan zo worden
aangepast aan de leerbehoeften van deze groep, waarbij er
ook ruimte is voor individueel maatwerk. Belangrijk is in vwo+

de aandacht voor zelfstandigheid en het eigen initiatief van
de leerling. Tijdens het vak Research & Development wordt in
leerjaar 1 tot en met 3 gewerkt aan onderwerpen die de leerling
interessant vindt. De ervaring van de afgelopen jaren leert,
dat leerlingen in de plusgroepen elkaar de ruimte geven. De
leerlingen voelen zich gekend en erkend.
De lessen aan deze groep worden grotendeels gegeven door
docenten die bewust voor de plusgroep hebben gekozen en
daarin ervaring hebben opgebouwd.
Vwo+ wordt beleidsmatig aangestuurd door de
portefeuillehouder vwo+ en de plusmentoren.

Toelatingsvoorwaarden
Wanneer een leerling belangstelling heeft voor vwo+, zijn
de eerste aandachtspunten; de mening van de basisschool,
gebaseerd op de resultaten uit het leerlingvolgsysteem of een
ander meetinstrument. Op basis hiervan meldt de basisschool
via het aanmeldingsformulier de leerling aan voor vwo+, waarna
een uitnodiging voor het CBO-onderzoek volgt. Dit onderzoek,
opgesteld door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek
te Nijmegen, omvat een intelligentie- en geheugendeel,
opgaven over creatief denken en een onderzoek naar persoonlijkheid en motivatie. De onderzoeksresultaten worden in
Nijmegen beoordeeld en met de portefeuillehouders vwo+
en vwo Startcollege en de toekomstige mentor van de
plusklas doorgesproken. Voorafgaand aan de uitslag vindt een
intakegesprek plaats met ouders/verzorgers en leerling. Op basis
van het CBO-onderzoek en het intakegesprek vindt al dan niet
toelating in de plusgroep plaats.

Het Hondsrug College wil ten aanzien van de leerling in de
vwo+-groep goed kunnen afwegen, wat de mogelijkheden
voor persoonlijke aandacht en eventuele begeleiding zouden
moeten zijn. Een leerling is beter te begrijpen en te begeleiden
als problemen bekend zijn. Graag ontvangt de school
daarom bij aanmelding duidelijke informatie over eventuele
bijzonderheden, zowel van de ouders/ verzorgers als van
de basisschool. Informatie over de leerling en de afgelegde
leerroute (bijvoorbeeld via het onderwijskundig rapport) wordt
door het Hondsrug College zeer op prijs gesteld. Dit geldt
ook wanneer een eventuele toelating van een (zeer) jonge
leerling aan de orde is. Ervaringen wijzen uit dat leerlingen
van 10 of 11 jaar intellectueel goed met het plusprogramma
kunnen meekomen, maar dat er in sociaal opzicht fricties met
klasgenoten kunnen optreden. Met ouders/verzorgers en
basisschool zal in deze voorkomende gevallen de plaatsing van
de leerling zeer zorgvuldig worden overlegd.

Vijf stromen in het vwo
Het Hondsrug College biedt binnen het vwo vijf stromen aan:
het atheneum (vwo), het technasium, het gymnasium, het vwo+
en het vwo+ ICT-Lyceum. Het CBO onderzoek is bedoeld om bij
(hoog)begaafde leerlingen een profiel op te stellen en op basis
daarvan te adviseren over de stroom, die het beste bij de leerling
past. Alle leerlingen met een vwo-aanmelding maken daarom
het onderzoek van het CBO, zodat het Hondsrug College een zo
goed mogelijke plaatsing kan realiseren.

Haal er uit wat er in zit!

De praktijk van vwo+
Het Hondsrug College gaat uit van het gegeven dat een
leerling in vwo+ grotere leerstappen kan maken.
Dit betekent dat het reguliere programma compacter kan
worden aangeboden en er daardoor ruimte is voor verrijking
en verdieping.
Op basis daarvan is er in de leerjaren 1 tot en met 3 van vwo+
sprake van:
1. Een compacte lessentabel, dat wil zeggen een tabel waarin
voor bepaalde vakken minder uren zijn opgenomen.
2. Extra vakken, dus verbreding:
• Het vak R&D (research&development). De leerlingen
werken in groepen aan een eigen onderzoek en
ontwikkelen daarbij een nieuw inzicht of idee. In leerjaar
1 zijn hiervoor per week vier uren beschikbaar, in leerjaar
2 en 3 drie uren. Het onderzoek wordt in groepsverband
gedaan, de nadruk ligt daarbij op een goede samenwerking.
Ieder groepje of iedere individuele leerling wordt
bij het onderzoek begeleid. In leerjaar 1 worden de
onderzoeksvragen door de begeleiders aangestuurd, later
krijgt de leerling een steeds grotere zelfstandigheid bij het

voorstellen en invullen van favoriete thema’s. Ook belangrijk
bij het vak R&D zijn de presentaties aan de groep. Hiervoor
kunnen ook de ouders/verzorgers worden uitgenodigd.
• Spaans, leerlingen leren een van meest gesproken talen
in de wereld en kunnen hierin uiteindelijk ook eindexamen
doen.
• Het vak filosofie, leren denken over denken.
• Versterkt Engels: Anglia. Gezien het belang van een
goede beheersing van het Engels wordt Anglia voor deze
leerlingen geïntegreerd in het vak Engels. Leerlingen
kunnen elk jaar aan een Anglia examen deelnemen.
Als leerlingen ook Latijn en/of Grieks willen volgen, zoeken wij
daarvoor een passende oplossing.
Na leerjaar drie resulteren bovenstaande activiteiten in het
pluscertificaat onderbouw. Voor plusleerlingen met excellente
resultaten en een zeer hoog leertempo kan gezocht worden
naar individuele mogelijkheden van versnelling, bijvoorbeeld bij
de vakken Engels, Spaans en wiskunde. Hiervoor is overleg met
leerling, ouders/ verzorgers en docenten noodzakelijk, zodat er
gesproken kan worden over de beste oplossing.
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Vwo+ in de bovenbouw
In de bovenbouw wordt vwo+ voortgezet in de vorm van
individuele programma’s. Leerlingen bepalen zelf of ze modules
willen volgen aan een universiteit, een stage willen lopen,
een cursus willen volgen of extra vakken willen volgen op
school. In overleg met hun plusmentor (die hen begeleidt van

vwo-4 tot en met vwo-6) beslissen ze, welke reguliere lessen
ze wel of niet volgen. Minimaal tweehonderd uren besteed
aan plusactiviteiten in de bovenbouw, geeft recht op een
pluscertificaat naast het vwo diploma.

Het functioneren van een vwo+ groep
Vwo+ groepen staan in het lesrooster als gewone vwo groepen.
Bewust worden aanduidingen als ‘hoogbegaafd’ en dergelijke
vermeden, om leerlingen niet te stigmatiseren. De vwo+ groepen
zullen, afgezien van hun afwijkende lessentabel, functioneren
als andere groepen, dus met klassenavonden, excursies,
Sinterklaasviering, sportdagen etc.
De leerlingen volgen gemiddeld 32 lesuren per week. Een
schoolweek van vwo+ neemt dus geen extra tijd in beslag in
vergelijking met de reguliere klassen havo/vwo en de andere
vwo talentstromen, tenzij er extra vakken worden gevolgd.

Wij proberen maatwerk te leveren door individuele leerroutes
mogelijk te maken.
De school tracht via de plusmentoren een goed contact met
leerlingen en ouders/verzorgers op te bouwen. Naast de
gebruikelijke tien-minuten gesprekken naar aanleiding van de
rapporten, zal in de winter een aparte informatieve ouderavond
vwo+ worden georganiseerd. Ook kan de mentor het initiatief
nemen een extra ouderavond van één klas te beleggen, om
bepaalde ontwikkelingen in de groep door te spreken of een
presentatieavond met de klas te houden.

een slimme start voor je toekomst!

In- en uitstroom

Contacten

Instroom is in bijzondere gevallen mogelijk: tot het einde van
leerjaar 1 kan een leerling bij uitzonderlijke prestaties in het
vwo alsnog deelnemen aan vwo+. Uitstroom is ook mogelijk:
de leerling kan overstappen naar het reguliere vwo, mits er
dringende redenen aanwezig zijn. Onderpresteren wordt in
principe niet als reden voor uitstroom geaccepteerd.

Sinds september 2006 mag het Hondsrug College zich
Begaafdheidsprofielschool noemen, als enige in de provincie
Drenthe. Dit betekent, dat op allerlei gebied kwaliteit wordt
geleverd en dat dit wordt erkend door het ministerie van
OCW. Het is geen eindstation: om de drie jaar wordt de school
opnieuw beoordeeld. De docentengroep vwo+ moet zich dus
blijven ontwikkelen.

Vinger aan de pols
Wanneer er persoonlijke of onderwijskundige problemen bij
vwo+-leerlingen worden gesignaleerd, wordt de leerling in
het zorgoverleg besproken. In het zorgoverleg kan besloten
worden begeleiding aan te bieden, bijvoorbeeld in het geval
van dyslexie of faalangst. Ook kan geadviseerd worden externe
hulp in te schakelen, bijvoorbeeld de schoolpsycholoog of de
orthopedagoog vwo+, die één dagdeel in de week aanwezig
is. Uiteraard worden dergelijke stappen gezet in overleg met
ouders/verzorgers en leerling.
Vaak moeten plusleerlingen leren leren: de mentoren kunnen
ondersteuning bieden bij het leren structureren en plannen van
de dagelijkse taken.

Er wordt daarom aandacht besteed aan de wijze van lesgeven
aan en communiceren met deze groep. Vanaf 2009 zijn er
interne cursussen georganiseerd, waar- aan collega’s uit onderen bovenbouw hebben deelgenomen. Afstemmen op begaafde
jongeren in de manier van lesgeven en communiceren, is voor
het Hondsrug College een belangrijk onderwerp. Als BPS- school
biedt het Hondsrug College daarom deze cursussen ook aan via
de BPS Academie voor collega’s op andere scholen.
Het Hondsrug College is actief in landelijke en regionale
netwerken. De school levert bijdragen aan landelijke
conferenties en scholingen op het gebied van lesgeven aan
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast is het Hondsrug
College lid van landelijke ouderverenigingen, te weten ‘’Pharos’’
en ‘’Choochem’’.

Het aansteken van gasbellen bij natuur- / scheikunde. Don’t try this at home!
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Informatie

Bereikbaar

Meer weten? Indien u meer informatie wenst over vwo+, dan
kunt u contact op- nemen met de portefeuillehouder vwo+,
mevrouw A.M.J. Visscher-Schippers (amj.visscher-schippers@
hondsrugcollege.nl).

Het Hondsrug College is goed bereikbaar per openbaar
vervoer. Een deel van de busverbindingen (Klazienaveen/
Erica/ Schoonebeek) loopt langs de school. Het busstation
Hondsrugweg en het NS station liggen beide op ongeveer een
kwartier lopen vanaf de school.

Aanmelding
De aanmelding voor vwo+ en het aanvullende CBO-onderzoek
wordt gedaan door de basisschool via het aanmeldingsformulier
van het Hondsrug College. Dit aanmeldingsformulier is
beschikbaar op de basisscholen en wordt uiterlijk 1 april op de
administratie van het Hondsrug College verwacht. De leerling
wordt vervolgens via de mail uitgenodigd voor de test. Deze
uitnodiging gaat in cc naar de basisschool. Met eventuele
vragen of opmerkingen in verband hiermee kunt u terecht bij
de heer B.L. den Hamer, teamleider Startcollege, te bereiken via
bl.denhamer@hondsrugcollege.nl of via (0591) 65 79 71.
De aanmeldingsformulieren (kunnen) worden verzonden aan:
Administratie Hondsrug College, Postbus 66, 7800 AB Emmen.

Kosten
Er kunnen voor de ouders/verzorgers enige meerkosten aan
het volgen van vwo+ zijn verbonden. In de onderbouw kan
het zijn dat leerlingen ten behoeve van hun onderzoek extra
reiskosten maken voor het vak R&D. In de bovenbouw moet
rekening worden gehouden met deelname- en/of reiskosten
voor activiteiten buiten de school (bijvoorbeeld colleges in
Groningen, modules van een universiteit of een werkweek in
Spanje voor leerlingen die het vak Spaans volgen) of culturele
activiteiten, zoals uitwisselingen met andere scholen.

Leerlingen werken in groepen aan een eigen onderzoek en ontwikkelen daarbij een nieuw inzicht of idee en presenteren dat.

Haal er uit wat er in zit!

Hondsrug College
Christelijke
scholengemeenschap
voor voortgezet onderwijs

Postadres:
Postbus 66
7800 AB Emmen
Bezoekadres:
Emmalaan 25
Emmen
T: (0591) 65 79 79
F: (0591) 61 74 69
E: info@hondsrugcollege.nl
I: www.hondsrugcollege.nl
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