Xs - De brug tussen lagere en middelbare school
Onderwijs voor hoogbegaafden: Waar Xs groot in kan zijn

Esther de Boer
Het is dinsdagochtend. De leerlingen van de Xs-klas van het Carolus Borromeus College in
Helmond staan te wachten in de gang. De bel gaat en de jongens en meisjes lopen vrolijk
de klas in. Wiskunde staat op het rooster. De docent legt kort uit wat ze in de les gaan
doen en dan gaat iedereen verder aan zijn of haar eigen programma. Eén leerling gaat een
toets maken, andere leerlingen werken aan opdrachten. Elke leerling werkt op zijn of haar
eigen tempo waardoor sommige leerlingen kunnen versnellen. De docent loopt rond en
geeft uitleg wanneer leerlingen daarom vragen, soms aan een groepje leerlingen met
dezelfde vraag. Dat is een belangrijk kenmerk van Xs, onderwijs dat aansluit bij de
ontwikkeling van (hoogbegaafde) versnelde leerlingen.
“Ik weet eerlijk gezegd niet wat we gedaan zouden hebben als de Xs-klas er niet was
geweest. Na drie jaar lagere school was onze zoon opeens klaar. Een week voor de
zomervakantie maakten we kennis met het Carolus. Het leek ons de meest passende
opleiding. En gelukkig is dat ook zo gebleken. Ik denk dat deze onderwijsvorm voor
veel kinderen de gemiste brug kan zijn tussen de lagere en de middelbare school, met
name voor leerlingen die wel heel slim zijn, maar echt nog geen middelbare scholier
zijn.”
- Ouder
De Xs-klas is ontstaan uit de behoefte om leerlingen die cognitief ver vooruit zijn op hun
leeftijdsgenoten en bijvoorbeeld een klas hebben overgeslagen, een plek te bieden die
aansluit bij hun onderwijsbehoefte. Zij zijn vaak op jonge leeftijd al klaar met het
basisschoolprogramma, maar willen of kunnen nog niet instromen in het reguliere vwoprogramma. Soms vanwege hun leeftijd, soms omdat de angst bestaat dat ze vastlopen in
het reguliere programma.
“Mijn zoon is gegroeid van een kleine jongen naar een middelbare scholier zonder
afbreuk te doen aan zijn nog aanwezige speelsere kanten.”
- Ouder

Voor deze groep leerlingen is het Xs-onderwijs
ontwikkeld. Het onderwijs is gericht op
uitdaging en motivatie. Het belangrijkste doel is
dat de leerlingen in de Xs-klas met plezier naar
school blijven gaan.
Dat plezier is ook te zien binnen de school. Alle
docenten die les geven aan de leerlingen, zijn
getraind om te kunnen aansluiten bij de leer-en
leefbehoefte van de leerlingen. Dat is ook wat
het onderwijs en de begeleiding bijzonder
maken: de betrokkenheid en leergierigheid van de docenten en begeleiders. De
bereidwilligheid om hun eigen ontwikkeling te verbeteren in het kader van de begeleiding
van de leerlingen. Elke docent zorgt ervoor dat zijn of haar onderwijs uitdagend is en aansluit
bij de vragen die er zijn, bijvoorbeeld over de manier waarop een leerling iets zou kunnen
leren. Daarnaast kunnen zij rekenen op de onvoorwaardelijke steun van het management in
het onderwijs dat wordt aangeboden en krijgen zij de ruimte om zelf buiten de kaders te
denken.
“De Xs-klas biedt uitdaging, en dat hebben we hard nodig. We kunnen een hoog
niveau aan en dat krijgen we hier voorgeschoteld. Humaniora vind ik leuk, filosoferen
enzo. De Xs-klas duurt drie jaar en daarna wil ik doorgaan op 4 gymnasium. Mens en
Maatschappij vind ik lastig en Grieks. Zelf zit ik in de tweede klas en ik vind de klas er
alleen maar leuker op geworden nu er sinds de zomer een nieuwe groep is
bijgekomen. We lachen heel wat af.”
- Stefan (12)
“Fantastisch om te zien dat de leerlingen, doordat ze met gelijkgestemden bij elkaar
zitten, opbloeien, elkaar echt 'vinden', elkaar begrijpen en zich begrepen voelen. Ze
zitten lekker in hun vel! Van veel ouders horen we terug dat er thuis veel minder
frustraties zijn dan tijdens de basisschoolperiode. Zowel sociaal als op het gebied van
leren.”
- Melanie Kieft, mentor Xs klas
Hoe ziet het onderwijs eruit?
Het programma dat de leerlingen volgen, is gericht op instroom in de reguliere bovenbouw
van het vwo. Bijzonder is dat de leerlingen daar twee, drie of vier jaar over mogen doen. Ook
kunnen zij tussentijds de keuze maken om met het reguliere vwo-programma mee te gaan
draaien. De vakken die de leerlingen krijgen, zijn Nederlands, Engels, wiskunde, biologie,
beeldende vorming en muziek. Daarnaast zijn er ook andere vakken zoals science,
humaniora (levensbeschouwing, ethiek en filosofie), en Mens en Maatschappij.

“Ze doen het goed, de leerlingen in de Xs-klas. Ik vind het erg leuk en interessant om
les te geven aan deze klas. Ik bied veel vraagstukken aan, de ene complexer dan de
andere. De oplossingen waar ze dan mee komen, zijn vaak uniek. Soms kan die
oplossing overigens ook verrassend simpel zijn; een openbaring voor deze kinderen.
Waar in reguliere klassen theorie de boventoon voert, kies ik hier vaak voor
praktische opdrachten. Ga maar aan de slag en dan het liefst samen. En we zijn in
contact met de wereld. Het kan leuk zijn om bepaalde vragen aan bijvoorbeeld
ondernemers te stellen. We bellen ze gewoon op. Ontzettend leerzaam, juist voor
deze groep.”
- Niels Jochems, docent Mens en Maatschappij
Het onderwijs is zoveel
mogelijk gericht op de manier
van leren van de leerlingen.
Het zijn snelle denkers en de
voorkeur gaat vaak uit naar
het denken buiten de kaders.
Daar waar het kan, gebruiken
de docenten dan ook hogere
orde denkvragen om het
denken van de leerlingen te
stimuleren. Hierdoor
ontstaan complexe
opdrachten die het
oplossingsgericht en creatief
denken van de leerlingen
stimuleren. Je kunt als docent
bijvoorbeeld vragen welke soorten vulkanen er zijn, maar je kunt ook vragen of de leerling
kan voorspellen waar hij denkt dat de volgende vulkaanuitbarsting zal zijn. Het antwoord
vinden op deze vraag, vraagt een onderzoekende houding van de leerling waarbij hij op zoek
gaat naar kennis over platentektoniek en verbanden gaat leggen tussen verschillende
kennisdelen. Door gastcolleges en bezoeken aan musea en bedrijven wordt de buitenwereld
verbonden aan het onderwijs. De Xs-klas heeft een groot deel van de tijd les in een eigen
lokaal, maar daarnaast wordt verbinding gezocht met andere vwo-klassen bij activiteiten
zoals excursies en projecten.

“De leerhonger van onze Xs-leerlingen is fenomenaal. Dat onbeperkt aan je lippen
hangen, het willen leren – erg bijzonder. Net als hun interessegebieden; het is erg leuk
om te ontdekken waar hun belangstelling allemaal naar uitgaat. Dan blijkt ook weer
hoe creatief ze zijn. Inhoudelijk zit het allemaal wel goed, maar ik vind het mooi om ze
ook te helpen met de diverse procesmatige vaardigheden. Dan is een toets niet af
binnen de beschikbare tijd: hoe kan dat nou? Of het huiswerk is niet goed gepland:
hoe kun je dat de volgende keer beter doen? In kleine stapjes werken we geduldig en
begripvol aan die begeleiding.”
- Melanie Kieft, mentor Xs-klas
“Leeftijden verschillen, de interesses zijn divers en de beginsituaties lopen ver uiteen.
Dat zorgt voor veel input vanuit met name de kinderen zelf. Zij zijn degenen die
aangeven wat ze nodig hebben én wat ze kunnen. Niet zelden zie ik verbazing,
overwinning, blijdschap en trots bij de leerlingen terug. Uitingen van ontwikkelen en
leren.”
- Alex van den Heuvel, docent Xs-klas
De begeleiding van de leerlingen
De groep Xs-leerlingen bestaat uit een groep leerlingen met specifieke kenmerken die
hoogbegaafdheid typeren. Naast een cognitieve leerhonger zijn hoogbegaafde leerlingen
vaak perfectionistisch, beschikken ze over een groot rechtvaardigheidsgevoel en zijn ze vaak
kritisch ingesteld. Ze hebben een bepaalde alertheid op zintuiglijk, cognitief en gevoelsmatig
gebied.1 Dat zijn eigenschappen die er voor zorgen dat ze op een hoog niveau zouden
kunnen presteren, die er voor zorgen dat ze situaties soms extreem goed aanvoelen en snel
mensen en situaties doorzien. Tegelijkertijd zijn het eigenschappen die op school en in de
maatschappij soms weerstand oproepen.
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Want, hoezo hoogbegaafd? Deze leerling maakt toch
heel veel fouten? En deze leerling gaat alleen maar de
confrontatie met mij aan als docent. Of perfectionisme
dat omslaat in faalangst, omdat het soms moeilijk is om
te voldoen aan alle (ook eigen) hoge verwachtingen.
Maar het kan ook resulteren in een leerling die heel
kritisch is, naar zichzelf, maar ook naar zijn omgeving.
Deze kinderen kunnen met pijnlijke eerlijkheid hun
mening geven, waardoor het bot kan overkomen.
“De kunst is om als docent binnen je vak hieraan vorm te geven, maar tegelijkertijd
ook als team de visie op onderwijs aan hoogbegaafde kinderen met elkaar te delen
binnen de school. Vakinhoudelijk zit het wel goed. De uitdaging zit hem meer in de
kennisverwerving over het type kind, zijn kenmerken en daarbij een min of meer
eenduidige aanpak en wijze van benadering. Juist voor leerlingen met een andere dan
'gewone' vraag is dit erg belangrijk.”
- Alex van den Heuvel, docent Xs-klas
Dit alles vormt een mooie uitdaging voor docenten en begeleiders. Want deze
eigenschappen die samenhangen met alertheid hebben veel prachtige kanten. Het zijn
leerlingen die de wereld intens beleven en heel erg kunnen genieten van mooie dingen
(kunst, muziek, eten) en die begaan zijn met de groep. Hierbij past een authentieke docent
die duidelijk en eerlijk is naar de groep.
“De Xs-klas is een kleine klas met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en
groepsdynamiek.”
Om dit te begeleiden heeft elke leerling regelmatig mentorgesprekken en groepsgerichte
momenten met de mentor. Tijdens de gezamenlijke momenten is er ruimte voor
ontwikkeling van studievaardigheden en het plannen en organiseren van huiswerk. De
leerlingen leren hoe ze zelf leren en denken en ontwikkelen metacognitie (vermogen om te
reflecteren op eigen gedrag en kennis).
“Een leerling komt steeds bij mij terug met haar "plannings-issue". "Mevrouw, het
gaat weer helemaal mis, kunt u mij helpen?". In een half uurtje brainstormen we over
hoe het beter kan (plannen lukt wel, maar de uitvoering.....). We maken nieuwe
afspraken, zijn daarin heel beeldend bezig. Uiteindelijk ligt er een concreet plan van
aanpak en gaat ze daarmee naar huis. Twee dagen later: "Mevrouw het werkt! En ik
heb zelfs tijd over! Gisteren heb ik voor het eerst sinds tijden weer eens achter mijn
keyboard gezeten!"”
- Melanie Kieft, mentor Xs
Tegelijkertijd leren de leerlingen wat het is om hoogbegaafd te zijn en hoe ze daar mee om
kunnen gaan. Ze ‘leren leven’ en krijgen inzicht in hun handelen en wat het effect is op de
omgeving.

Naast de begeleiding bij de mentor- en vaklessen, zijn vakken zoals lichamelijke opvoeding,
mindfulness en beeldende vorming belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. Bij
lichamelijke opvoeding leren leerlingen uitermate goed om om te gaan met hun
rechtvaardigheidsgevoel, met hun gedrevenheid om te willen winnen en wordt het belang
van samenwerken in bepaalde situaties duidelijk. Bij beeldende vorming speelt creativiteit
een belangrijke rol en bij mindfulness leren ze vaardigheden om hun zelf emoties te sturen
en te reguleren.
“Eén van de XS-leerlingen gaf aan dat hij op de basisschool een ontzettende hekel had
aan tekenen. Dit verbaasde mij, omdat hij geïnteresseerd is in kunst en heel veel van
kunstgeschiedenis weet. Hij vertelde me dat hij vaak van de juf of meester te horen
kreeg dat zijn tekeningen niet goed waren. Hierdoor ontstond er ook thuis een
weerstand om te tekenen en werd hem de mogelijkheid ontnomen om zich creatief te
uiten. Toen hij voor beeldende vorming aan de slag ging, zag ik dat hij weliswaar een
minder goed ontwikkelde fijne motoriek had, maar wel een zeer rijke verbeelding.
Toen ik hem hier over complimenteerde en gedurende de volgende opdrachten zijn
originaliteit en andere kwaliteiten bleef benadrukken, nam zijn zelfvertrouwen toe.
Inmiddels zijn we bijna 3 jaar verder. Vorige week mailde hij me trots een tekening die
hij voor Engels gemaakt had (zie bijlage). Zijn moeder vertelde me dankbaar dat hij
ook thuis weer met veel plezier tekent. Kwaliteiten zien en hindernissen overwinnen,
dat is de kracht van ons Xs-onderwijs!”
- Mariska Teeuwen, docent Beeldende vorming
Ouders spelen niet alleen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind, maar ook
voor de ontwikkeling van het Xs-onderwijs. Door middel van individuele gesprekken met
ouders blijft de ontwikkeling van de leerling steeds goed in beeld. Daarnaast zijn er
ouderklankbordgroepen waarin ouders feedback kunnen geven op het onderwijs.
“Als je kind de Xs-klas nodig heeft, vraagt dat ook de nodige inzet van jou als ouder.
Het blijft toch een ongewone situatie. Alert blijven zelf op wat gepast is bij een
bepaalde leeftijd of specifiek voor jouw kind en in gesprek blijven met de school.
Realiseer je dat het een gunst is dat je kind van dit onderwijs gebruik mag maken.”
- Ouder
Waar staan we nu na drie jaar en waar willen we naartoe?
“Voor mij als docent: Echt een verrijking, met heel andere ogen naar onderwijs kijken.
Doordat je leerstof anders gaat aanbieden, ook veel meer formatief bezig bent
(nadruk op leerproces), is dit een geweldige proeftuin. Mooie ervaringen neem ik mee
naar onderwijs in andere klassen.”
- Melanie Kieft, mentor Xs klas
Na drie jaar Xs-klas ‘staat’ het onderwijs en tegelijkertijd blijft het onderwijs en iedereen
verder groeien. Niet alleen wat betreft het vergaren van kennis en ervaring rond de
begeleiding van hoogbegaafde leerlingen, maar ook rond coaching en in kunnen spelen op
de heterogene groep. Daarnaast kan de Xs-klas letterlijk groeien qua leerlingenaantal.

“Wat ik zo mooi vind aan iedereen die bij de
Xs-klas betrokken is, is de bereidheid en het
lef om te durven groeien. Drie jaar geleden
zeiden we “ja” tegen deze vernieuwende
vorm van onderwijs, vol overtuiging en we
waren er ons van bewust dat we uitdagingen
tegen zouden komen. Als we terug kijken
zeggen we opnieuw “la” en zien we groei:
groei van onze leerlingen, groei van de
betrokken collega’s en groei van het
onderwijs in de school. Want wat we met en van de Xs-klas leren, komt de hele school
ten goede. Als ik drie jaar verder kijk? Dan zie ik de eerste Xs-leerlingen, die goed in
hun vel zitten, in een aantal vakken examen doen, dan zie ik dat we stap voor stap
verder buiten vaste kaders durven denken, dan zie ik dat Xs gezien wordt. Dankzij
onze Xs-leerlingen kijken we opnieuw en ook met andere ogen naar ons onderwijs.”
- Eveline Vermeulen, afdelingsleider
Met dank aan alle docenten en leerlingen van de Xs klas, in het bijzonder: Stefan*
(gefingeerde naam omwille van de privacy van de leerling, Inge Hindriks, Eveline Vermeulen,
Alex van den Heuvel, Melanie Kieft, Niels Jochems en Mariska Teeuwen voor hun bijdrage.

Lees meer informatie over de Xsklas in de brochure, die je kunt
downloaden op de website van het
Carolus. Ga naar:
https://carolus.nl/onderwijs/xs-klas/

Over de auteur
Drs. Esther de Boer (MSc) werkt sinds 1997 als adviseur, trainer en docent in het voortgezet
en primair onderwijs, voornamelijk met betrekking tot begaafdheid. Zij adviseert, traint en
begeleidt docenten, teams en directies bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van
(passend) onderwijs. Het uitdagen van kinderen én volwassenen staat daarbij voorop. Vanuit
haar interesse om kinderen en volwassenen te begeleiden, startte zij in 2018 haar eigen
praktijk Bijzonder Gewoon Begaafd. Zij is opgeleid tot sociaal geograaf (Radboud
Universiteit), docent aardrijkskunde (Radboud Universiteit), specialist hoogbegaafdheid
(ECHA, Radboud Universiteit) en Psycholoog (Open Universiteit).
https://www.bijzondergewoonbegaafd.nl/

Over het Carolus Borromeus College
Het Carolus Borromeus College is een school voor mavo-plus, havo, atheneum en
gymnasium. We bereiden leerlingen voor op een succesvolle toekomst. We zijn trots op ze
om dat ze elke dag proberen het beste in zichzelf naar boven te halen. Elke leerling heeft
talenten die door school gezien en erkend moeten worden, en waar het Carolus iets mee wil
doen. Met hart en ziel werken we aan ons onderwijs, onze ondersteuning en al onze
activiteiten buiten de les. We geven lessen zoals Global Issues, 3D-design, International
Business College, Health & Wellness en Geo Future. Het Carolus maakt je wereld groter. We
willen je dingen leren die nu en in de toekomst belangrijk zijn. Naast de Xs klas is er ook veel
aandacht en expertise voor het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen op het havo en
vwo.
carolus.nl/

