Actueel onderzoek naar
leerpotentieel
Veel onderzoeken, zoals CITO en intelligetietests, meten wat een kind tot nu toe
beheerst. Bij onderzoek naar leerpotentieel
draait het juist om het verschil tussen dat
wat een leerling nu kan en dat wat deze
leerling zou kunnen. Gespecialiseerde
adviseurs van het HCO hebben in de
afgelopen jaren de wetenschappelijke
inzichten over leerpotentieel vertaald naar
de onderwijspraktijk. In deze editie van
HCO Nieuws een update over de impact van
het denken in termen van ontwikkelkansen.

‘Meer kans om te
slagen in het onderwijs’

Welke praktische tools hebben we in handen
die kinderen helpen de volgende stap te
zetten in hun ontwikkeling? Wat zijn de
nieuwste ontwikkelingen? We vragen het
een aantal experts.
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Oog voor peuters en kleuters
twee korte trainingssessies waarin een leerling
nieuwe woorden aangeboden en aangeleerd
krijgt. In deze sessies zijn onze observaties heel
belangrijk. We kijken welke tips heel specifiek het meeste effect hebben om de leerling
te ondersteunen in het leren van nieuwe
woorden. Hierna volgt een nameting om
opnieuw het woordenschatniveau te bepalen. Ook kunnen we dan zien in hoeverre een
leerling geprofiteerd heeft van de trainingssessies. Als blijkt dat een leerling onvoldoende
profiteert van interventies, kunnen we in
overleg met een intern begeleider en betrokken
logopediste misschien sneller besluiten om een
leerling door te wijzen voor een specialistisch
onderzoek. Een leerling krijgt dan eerder de
juiste hulp en begeleiding. Doel is dat ook deze
leerlingen, ongeacht wat hun taalaanbod is
geweest, meer kans hebben om te slagen in het
onderwijs.’

Scholen gezocht!
HCO zoekt scholen die mee willen werken
aan de ontwikkeling van het nieuwe
instrumentarium voor leerpotentieel en
woordenschatontwikkeling. Neem voor
meer informatie contact op met Femke
Stad, f.stad@hco.nl, of Marlous Tiekstra,
m.tiekstra@hco.nl.

PDO: leerpotentieel bij jonge kinderen
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Bijzondere leerstoel leerpotentieel

zij in standaard situaties laten zien. Bij een dynamische test kijken we

Het HCO doet onderzoek naar de effecten van dynamisch leerpotentieel

dan vooral naar wat een kind in een korte tijd met hulp kan bereiken

onderzoek in de praktijk. Hiervoor werkt HCO samen met de Universiteit

en van wat voor soort hulp het kind profiteert. Het geeft begeleiders,

Leiden en brengt gezamenlijke wetenschappelijke publicaties uit. Er is

ouders en leraren extra informatie over het kind, op grond waarvan

regelmatig uitwisseling van kennis en ervaring tussen adviseurs van het

zij hun handelen, kunnen baseren of aanpassen.’

HCO en wetenschappers van de Universiteit Leiden. Het HCO ondersteunt de
bijzondere leerstoel van prof. dr. Wilma Resing voor Onderzoek naar intelligentie, dynamisch testen en leerpotentieel, aan de Universiteit Leiden.
Prof. dr. Wilma Resing: ‘Onderzoek naar leerpotentieel is vooral relevant
voor leerlingen bij wie het vermoeden bestaat dat zij meer kunnen dan
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