
Eijkhout dwars en uitdagend 
gedragen. “Of ze worden 
thuis vervelend. Ze willen 
geprikkeld worden. Ouders 
zijn ook heel blij dat de kinde-
ren hiernaartoe kunnen. Ze 
krijgen extra ademruimte, 
zijn zichtbaar opgelucht. Voor 
sommigen is school niet zo 
leuk; dit ochtendje is dan net 
voldoende om het boogje ge-
spannen te houden. Ze halen 
hier extra energie vandaan.” 
De plusklas is bestemd voor 
leerlingen vanaf groep 4, 
omdat ze soms als kleuter 
al laten zien dat ze meer 
aankunnen. In de les die de 
kinderen deze dag volgen
gaat het over evolutie. 
Charles Darwin komt voorbij, 
gekruiste diersoorten zoals de 
lijger (kruising tussen leeuw 
en tijger), terwijl het Slakken 
Evolutie Spel de kinderen 
leert hoe slakken zich aan-
passen aan hun omgeving en 
hoe natuurlijke selectie werkt. 

Hoofdpijn
Kinderen moeten plezier hou-
den in het naar school gaan. 
Eijkhout: “Als ze het gevoel 
hebben dat ze voor niets naar 
school gaan, dat ze niets 
leren, waarom zouden ze er 
dan morgen weer naartoe 
gaan? Kinderen die het niet 
naar hun zin hebben beginnen 
vaak over fysieke klachten als 
buikpijn of hoofdpijn. Ouders 
denken dan dat er iets met ze 
aan de hand is, halen soms 
de dokter erbij.”

De plusklas is niet zozeer om 
extra kennis in de kinderen te 
pompen, maar gaat vooral om 
het aanleren van vaardighe-
den. “Zodra scholen aangeven 
dat een leerling meer aankan, 

zelfs meer dan de scholen zelf 
kunnen bieden, kunnen ze 
een test en toelating tot de 
plusklas aanvragen. De norm 
ligt bij een IQ van 130. Maar 
dat is geen slagboompolitiek: 
het komt ook regelmatig voor 
dat kinderen de 130 niet 
halen omdat ze denken dat ze 
het niet kunnen. Velen heb-
ben faalangst.”

Volgens Eijkhout wordt 
daarom niet alleen gekeken 
naar de uitkomsten van de 
test, maar ook naar begaafd-
heidskenmerken. “Is het kind 
leergierig, vraagt het door, 
heeft het een creatieve ma-
nier van oplossingen zoeken? 
De test is niet heilig en dat is 
maar goed ook, want velen 
hebben faalangst, een slechte 
werkhouding of ze hebben 
zich aangepast aan hun om-
geving. Als de omgeving niet 
voldoende vraagt, zullen ze 
daar nooit bovenuit komen. 
Aanpassen is natuurlijk een 
vaardigheid, maar het kan 
dus ook in je nadeel werken.”
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Bollebozen gedijen goed in plusklas

Nu de bomen langzaam hun blad verliezen, ziet 
het achterste lokaal van basisschool ’t Tuselant 
weer uit op de voetbalvelden van FC Den Helder. 
Binnen heeft geen enkel kind daar oog voor. Ze 
hangen aan de lippen van juf Annelies of meester 
Eelco. Hun honger naar informatie moet gestild.
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‘Ze weten niet dat ze 
moeite moeten doen om 
iets te leren en juist dat 
is hun grote valkuil’ 

‘Kinderen moeten 
plezier houden in het 
naar school gaan’

Wat ze later willen 
worden? 
Nee, geen profvoetballer. 
Ryan (11) gaat zijn brood ver-
dienen als architect en Jasper 
(8) wordt luchtverkeersleider. 
Jari (9) twijfelt nog even. 
Eerst wilde hij dokter worden, 
maar met al die virussen en 
zo dacht hij: laat maar. Ook 
het leraarschap heeft hij afge-
schoten want dat wordt straks 
toch alleen maar gedaan door 
robots. Nu wordt het ‘iets met 
games; ontwerper of zo.’
Welkom in de plusklas. In 
het zeshoekige lokaal aan de 
westkant van Den Helder ko-
men elke donderdagochtend 
leerlingen samen die op hun 
eigen school te weinig uitda-
ging vinden. Eelco Eijkhout is 
een van de leerkrachten die 
zich vanuit het samenwer-
kingsverband Kop van Noord 
Holland met de kinderen 

bezighouden. In de Helder-
se plusklas zitten leerlingen 
van vijf basisscholen uit Den 
Helder, Julianadorp en Bree-
zand. Binnen het samenwer-
kingsverband zijn in totaal vijf 
plusklassen. 

“We zijn er vier jaar geleden 
mee begonnen”, vertelt 
Eijkhout. “De eerste drie jaar 
was het een pilot. De resul-
taten waren zo goed dat het 
een permanent project is 
geworden.”

Grote valkuil
De kinderen van de plus-
klas verteren de lesstof op 
hun eigen school fluitend. 
Sommigen hebben zichzelf 
al vaardigheden als lezen en 
schrijven aangeleerd. Ze we-
ten niet dat ze moeite moe-
ten doen om iets te leren en 
juist dat is hun grote valkuil, 
zegt Eijkhout.  “Er komt een 
moment dat ze iets niet in 
één keer kunnen leren. Dan 
zeggen ze: oh, dit kan ik niet, 
ik stop ermee. Ze doen ook 
geen tweede poging. Als deze 

kinderen voor het eerst op de 
fiets stappen en ze vallen om, 
dan stappen ze niet opnieuw 
op. “

In de plusklas krijgen de leer-
lingen opdrachten die ze niet 
in één keer kunnen leren. 
Ze worden gedwongen een 
andere strategie te bedenken.
Ze leren bijvoorbeeld dat ze 
extra informatie moeten ver-
garen of hulp kunnen inroe-
pen. 

“Ik leer hier te leren”, zegt 
Ryan van basisschool Scho-
ter Duyn. “En dat als je iets 
niet snapt, je het altijd aan je 
medeleerlingen kan vragen. 
Ook vind ik het fijn dat ik 
met kinderen van mijn eigen 
niveau ben. In mijn eigen klas 
moet ik vaak andere kinderen 
helpen.”

Jari, leerling van groep 6 op 
De Trimaran, vindt vooral de 
afwisseling leuk. “Op mijn ei-
gen school is het elke dag dit 
en elke dag dat. Hier weet ik 
niet wat we gaan doen.” Jas-

per vindt alles van de plus-
klas leuk. “Op school heb ik 
heel snel mijn weektaken af”, 
vertelt De Kameleon-scholier. 
“De plusklas is heel uitda-
gend. Ik zou graag twee keer 
per week willen.” 

Jongens in de meerderheid
Eva en Demy zijn vandaag de 
enige meisjes in de plusklas. 
Jongens zijn sowieso in de 
meerderheid, zegt Eijkhout. 
Hoe dat komt? “Jongens laten 
eerder in hun gedrag zien dat 
ze niet op hun plek zitten. 
Meisjes hebben meer de nei-
ging om zich aan te passen. 
De uitdaging voor een leer-
kracht is om bij meisjes in te 
schatten: jij kunt meer dan je 
laat zien. Dat onderpresteren 
komt omdat ze niet uit de 
toon willen vallen of omdat 
ze bang zijn om fouten te 
maken; dat zijn ze zelf – en 
hun omgeving ook – immers 
niet gewend.”

Jongens daarentegen zeggen 
soms letterlijk dat ze zich 
vervelen of gaan zich volgens 

Het Samenwerkingsverband 
Kop van Noord-Holland telt vijf plusklassen: 

Den Helder: in OBS 't Tuselant

Den Burg: in OBS Jac. P. Thijsseschool

Schagen: in PCB De Wegwijzer

Warmenhuizen: in de Brede School van 

OBS De Torenven en basisschool RKBS De Doorbraak

Middenmeer: in RKBS Titus Brandsma

Meester Eelco aan het werk

 Op de foto met juf Annelies

Plusklas
Uitdagend Onderwijs voor 
hoogbegaafde leerlingen. 

van alle scholen van het samenwer-
kingsverband. 

Op de volgende locaties zijn de plus-
klassen gesitueerd:
•	 Den	Burg	(Texel)	in	de	
	 Jac.	P.	Thijsseschool
•	 Den	Helder	in	OBS	De	Kluft
•	 Schagen	in	PCB	De	Wegwijzer
•	 	Anna	Paulowna	in	
	 OBS	De	Meerpaal
•	 Middenmeer	in	
	 RKBS	Titus	Brandsma

Alle	scholen	in	het	samenwerkings-
verband zijn op basis van afstand 
gekoppeld aan één van de locaties. 
Ouders/verzorgers zijn zelf verant-
woordelijk voor het vervoer naar en 
van de plusklas. 

Hoe?
Kinderen	worden	door	hun	school	sa-
men	met	hun	ouder(s)/verzorger(s)	
aangemeld bij de Zorgcommissie van 
het	samenwerkingsverband.	Hier-
toe wordt een aanmeldingsformulier 
ingevuld dat kan worden gedownload 
via de website van het samenwer-
kingsverband www.swvkopvannoord-
holland.nl/scholen/aanvraag-plus-
klas-en-leonardo-1).	Kinderen	zijn	
alleen toelaatbaar als recentelijk 
psychodiagnostisch onderzoek naar 
begaafdheid is uitgevoerd en hoogbe-
gaafdheid	is	vastgesteld.	Meer	infor-
matie over de precieze criteria vindt 
u op de website of kunt u opvragen 
bij	de	school	van	uw	kind.	Wanneer	
uw kind wordt toegelaten tot de 
plusklas, ontvangt u vervolgens een 
persoonlijke uitnodiging voor uw kind 
met daarin praktische informatie. 

Twee	maal	per	jaar	kunnen	kinderen	
in de plusklassen instromen; na de 
zomervakantie en in februari. 

Hoe lang?
Kinderen	blijven	zo	lang	als	nodig	
en	mogelijk	is	in	de	plusklas.	Twee-
maal per jaar wordt de ontwikkeling 
van elk kind door de plusklasleer-
kracht(en)	geëvalueerd	met	de	
ouder(s)/verzorger(s)	en	school	van	
het kind. Er wordt beoordeeld of de 
noodzaak aanwezig is langer deel te 
nemen aan de plusklas.  

Meer informatie?
De	aansturing	en	coördinatie	van	de	
plusklassen is in handen van het pro-
jectteam ’Uitdagend Onderwijs voor 
hoogbegaafde	leerlingen	in	de	Kop	
van	Noord	Holland’.	
Portefeuillehouder van dit project is 
de heer G.J. Veeter en projectleider is 
mevrouw	T.A.E.	Lont-Zuidema.	
Voor meer informatie: 
E: alont@obdnoordwest.nl 
T:	06	523	468	16.	

Elk kind een passende onderwijsplek

Postbus	80
1620	AB	Hoorn
T:	(0229)	25	93	80
E: info@swvkopvannoordholland.nl
I: www.swvkopvannoordholland.nl

Plusklas 
Er is ook een folder beschikbaar 
over de Plusklas bij de ib’er. U 
kunt de folder ook downloaden op 
www.swvkopvannoordholland.nl.


