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Achtergrond: 
In een brief van 14 maart 2018 aan de 
Tweede Kamer schrijft minister Arie Slob 
over de extra 15 miljoen euro per jaar die 
in het regeerakkoord uitgetrokken is voor 
onderwijs(ondersteuning) aan (hoog)be-
gaafde leerlingen. Als voorbeeld van ‘mooie 
initiatieven voor (hoog)begaafden’ noemt 
de minister ‘het aanstellen van experts 
(hoog)begaafdheid’ en ‘het organiseren van 
een tussenjaar voor slimme, getalenteerde 
leerlingen voor wie de basisschool niet meer 
voldoende uitdaging biedt, maar die nog 
niet toe zijn aan de middelbare school’. 

(De hele Kamerbrief is te vinden op  
www. rijksoverheid.nl) 
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Recent bezocht ik de Anne Frankschool in Leiden. Daar 

zag ik hoe een klas (hoog)begaafde kinderen op een 

mooie manier werd uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Ze 

kregen veel vrijheid om zelf te ‘leren leren’ en werden uit-

gedaagd op vlakken waar ze van nature wat meer moeite 

mee hadden. Zo werden ze op eigen tempo voorbereid op 

het middelbaar onderwijs. 

Deze klas was voor mij een mooi voorbeeld van maatwerk: 

dat elke leerling wordt gezien en zich cognitief én sociaal-

emotioneel goed kan ontwikkelen. Dit is belangrijk omdat 

ik in de praktijk zie dat het – zeker voor basisscholen – best 

lastig is om (hoog)begaafdheid op tijd te herkennen. 

Het gevolg daarvan kan zijn dat leerlingen faalangstig of 

onzeker worden, onderpresteren of – in het ergste geval – 

helemaal uitvallen. 

Voor sommige (hoog)begaafde kinderen betekent het 

dat ze, na versneld de basisschool te hebben afgerond, 

een jaartje extra nodig hebben om klaar te zijn voor de 

middelbare school. Een tussenjaar kan dan helpen. 

Om meer maatwerk voor (hoog)begaafde leerlingen 

mogelijk te maken, investeert het Kabinet jaarlijks 

15 miljoen euro extra. Met dit geld 

kunnen scholen investeren in 

hun eigen expertise over 

(hoog)begaafdheid, meer 

samenwerken met an-

dere scholen om kennis 

te delen of bijvoorbeeld 

zelf een tussenjaar voor 

hoogbegaafde kinderen 

organiseren. 

Op 8-jarige leeftijd was ik 

compleet uitgeleerd op de 

basisschool – ik verveelde me 

er al wat langer. Wat nu? Ik 

was nog wel erg jong voor de 

middelbare school… De verve-

ling gaf uiteindelijk de doorslag 

in de beslissing en na de zomer 

begon ik op de middelbare school. 

Cognitief was ik eraan toe; maar ik liep wel tegen een aantal 

zaken aan, waaronder de heel nieuwe manier van leren. Ik had 

niet echt geleerd hoe te plannen voor het leren van toetsen. 

Op de basisschool kwam ik er met gemak mee weg zonder 

te leren, met alleen het maakwerk haalde ik het wel, maar 

op de middelbare school werkte dat niet meer. Ook met het 

meeschrijven van aantekeningen had ik moeite: ik had niet 

evenveel schrijfuren gemaakt op de basisschool en schreef 

een stuk langzamer dan mijn klasgenoten, wat soms leidde tot 

frustraties.

Uiteindelijk is alles goed gekomen. Maar een tussenjaar zou 

voor mij een goede keuze geweest zijn. Een extra jaar met vol-

doende uitdaging, waarin geleerd wordt hoe om te gaan met 

de nieuwe manier van leren op de middelbare school. 

Ik denk dat veel meer kinderen baat zouden hebben bij zo’n tus-

senjaar. Mooi dat er steeds meer van zulke initiatieven komen!

Michèle Knol, 18 jaar, 3e jaars student 
Biologie aan de Universiteit Leiden
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Arie Slob, minister voor basis- en 
voortgezet onderwijs en media 
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Mar-Janne van Velthoven, afdelingsleider onderbouw Stedelijk Gymnasium Nijmegen, coördinator tussenjaar Intermezzo
Op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen melden zich ieder jaar kinderen aan, die de basisschoolleerstof 

min of meer beheersen, maar qua ontwikkeling op sociaal-emotioneel vlak of qua vaardigheden nog 

niet rijp zijn voor de middelbare school. Wij denken dat het voor deze groep slimme, vaak nog erg 

jonge, kinderen beter is om niet versneld in te stromen op de middelbare school, maar om eerst een 

jaar te besteden aan hun ontwikkeling, zodat ze daarna een goede start kunnen maken in klas 1. Daarom 

zijn wij in augustus 2016 begonnen met een tussenjaar, genaamd Intermezzo.

Wij merken dat leerlingen in dit tussenjaar opbloeien en zich gezien voelen, omdat ze veel bij elkaar herken-

nen. Aan sociaal-emotionele ontwikkeling besteden we veel tijd in het dagelijkse Intermezzo-uur. Ze krijgen 

leerstof die niet overlapt met die van de basisschool of klas 1. Naast de kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels 

is er veel ruimte voor creatieve vakken en vakken zoals science, oude talen en verhalen, mens en maatschappij, creatief met computers 

en taalwetenschap/Esperanto. 

Dit tussenjaar doet leerlingen merkbaar goed: ze ontwikkelen zelfvertrouwen en ontdekken weer dat leren leuk is. Ouders zien een 

ander kind thuiskomen, dat weer zin heeft gekregen om naar school te gaan. 

Een tussenjaar kan goed zijn 

voor sommige leerlingen – 

niet alleen voor hoogbegaaf-

den trouwens. Het is van belang 

om goed naar elke leerling en 

zijn of haar (onderwijs)behoeften 

te kijken. Heeft een leerling bijvoorbeeld 

de benodigde vaardigheden, denk aan executieve functies, om te 

kunnen functioneren binnen het voortgezet onderwijs?

Hierbij moet je als volwassene oppassen om niet te beschermend 

op te treden. Ik zal een voorbeeld geven: Bij het Centrum voor 

Begaafdheidsonderzoek werken we nauw samen met Intermezzo, 

het tussenjaar van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. We 

kregen laatst de vraag om een meisje te onderzoeken dat heel 

klein van stuk was en jong oogde. Wij nodigden haar uit om in een 

groepje andere kinderen mee te draaien. Zodra dat jong ogende 

meisje de universiteit binnen stapte en te midden van grotere 

kinderen op haar eigen niveau aangesproken werd, zag je haar 

gewoon groeien. Zij bleek prima in staat om te functioneren op 

de middelbare school, als ze maar op niveau aangesproken werd. 

Voor haar was een tussenjaar niet nodig.

Er zijn leerlingen voor wie een tussenjaar wel zinvol is; dat zou be-

sloten moeten worden op basis van de unieke kenmerken van de 

individuele kinderen, niet op basis van het label ‘hoogbegaafd’. 

Mariska Poelman GZ-psycholoog bij 
CBO Talent Development & docent ECHA 
RadboudCSW

‘EEN TUSSENJAAR IS EEN  
GOED IDEE VOOR HOOG- 

BEGAAFDE KINDEREN 
DIE WEL ‘UITGELEERD’ 

ZIJN OP DE BASIS-
SCHOOL MAAR NOG WAT 

JONG ZIJN VOOR DE 
MIDDELBARE SCHOOL.’
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