
Samen werken aan sterk onderwijs voor cognitief sterk functionerende leerlingen 

 

Hoe herken je cognitief sterk functionerende leerlingen? 

Hoe pak je verrijking in de klas praktisch aan voor leerlingen met een leervoorsprong? 

Welke zijn kwaliteitsvolle en bruikbare verrijkingsmaterialen en -methodes? 

Hoe pak je uitdagend differentiëren concreet aan? Hoe geef je een verrijkingsklas vorm zodat die echt 

een meerwaarde heeft? 

En wat met leerlingen die onderpresteren of bang zijn om fouten maken? 

 

Zitten jij en je collega’s ook met vragen rond onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen? 

Dan zijn de lerende netwerken cognitief sterk functioneren misschien wel iets voor jouw school! In 

schooljaar 2021-2022 worden over heel Vlaanderen dergelijke netwerken opgestart. Scholen 

wisselen er kennis, ervaringen en praktijken uit en leren zo van en met elkaar over sterk onderwijs 

aan cognitief sterk functionerende leerlingen. 

De lerende netwerken kaderen in de verspreiding van voorbeeldpraktijken binnen het project 

‘Voorbeeldscholen voor cognitief sterk functionerende leerlingen’, gefinancierd door het Vlaams 

Ministerie van Onderwijs en Vorming. Ze worden telkens begeleid door één van de 13 ankerscholen 

die door de overheid werden geselecteerd. De ankerscholen delen hun praktijken, die samen met het 

expertisecentrum TALENT wetenschappelijk werden onderbouwd. Daarnaast leren scholen van 

elkaar over de aanpak van cognitief begaafde leerlingen. Op die manier worden ze verder op weg 

geholpen bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod en beleid voor deze doelgroep. 

Wil jouw basisschool of secundaire school graag deel uitmaken van één van de lerende netwerken? 

Ben je bereid om een kernteam rond cognitief sterk functioneren samen te stellen op je school en 

één teamlid maandelijks actief te laten deelnemen aan het lerend netwerk? Meld jouw school dan 

gratis aan via deze website en sluit vanaf september aan bij één van onze lerende netwerken! 

Facultatief is er voor startende secundaire scholen ook de mogelijkheid om een halve dag per week 

beroep te doen op een coach om het beleid op school stabiel vorm te geven.  

Wie vooraf meer informatie wenst over het lerend netwerk CSF mag rechtstreeks contact opnemen: 

ignace.ryheul@sintjozefhumaniora.be. 

 

 

https://www.projecttalent.be/voorbeeldscholen
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