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DE GROEIFACTOR
Leerlingen die hoogbegaafd zijn een uitdagende leeromgeving bieden: dat is voor
Scholengemeenschap Huizermaat in Huizen de belangrijkste reden om het onderwijscon-
cept Leonardo in te voeren. Daarnaast heeft de school een strategisch motief: in de regio
loopt de uitstroom van de basisscholen terug, en een stevige profilering ‘aan de boven-
kant’ kan helpen het leerlingenaantal op de school op peil te houden. Perspectief VO
praat met Arjan Kastelein, voorzitter van het College van Bestuur van de Gooise Scholen
Federatie en Han Doove, rector van Scholengemeenschap Huizermaat in Huizen, over de
kans op een succesvolle invoering.

Leonardoschool 
in Huizen

PROFILERING KAN VOEDINGSGEBIED VERGROTEN

In het haalbaarheidsonderzoek dat KPC Groep heeft uitgevoerd 
de naar mogelijkheden tot profilering aan de ‘bovenkant’ van het
leerlingensegment worden drie scenario’s geschetst, waarvan
Leonardo-onderwijs er één is. Waarom kiezen jullie voor
Leonardo?
Han Doove: “Het concept voor Leonardo-onderwijs is voor basisscholen al uitge-
kristalliseerd, maar voor het voortgezet onderwijs nog niet. We kunnen dus mee-
denken en mee-ontwikkelen. Daardoor wijkt dit scenario inhoudelijk niet veel af
van de andere scenario’s. Het Leonardo-concept stelt bepaalde voorwaarden
aan de instroom: het IQ van de leerling moet bijvoorbeeld meer dan 130 zijn,
en in een intakegesprek moet de hoogbegaafdheid worden vastgesteld. We
verwachten dat Huizermaat een groter voedingsgebied krijgt en ook leerlin-

gen uit omringende gemeentes trekt. De stichting Leonardo trekt als
het ware een stippellijn rond de regio, daarbinnen wor-
den wij het enige Leonardo College.”
Arjan Kastelein: “In het onderwijs zie je de afgelopen
tien jaar een beweging naar meer profilering. Van scho-
len wordt verwacht dat ze een eigen gezicht tonen.
Ouders maken geen keuze meer op basis van denomina-
tie. Daar is elk bestuur momenteel mee bezig. In deze
regio gebeurt er weinig aan de bovenkant van havo/vwo.
Met Leonardo halen we een profiel in huis.” 

Op welke manier past het Leonardo-concept
bij de visie van Huizermaat?
Han Doove: “Wij zijn een school met een goede leerling-
begeleiding. Waar het bij ons om gaat is aandacht te heb-
ben voor wat het kind nodig heeft. Dat uit zich onder meer
door de differentiatie in de onderbouw. We hebben een
tweejarige brugklas, de keus tussen de havo- en een vwo-
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stroom wordt pas na het tweede leerjaar gemaakt. Op die manier maken leerlingen en ouders
een meer gefundeerde keuze. Ook bestaat bij ons de mogelijkheid tot opstromen, leerlingen
die doorstromen naar vwo.”
Arjan Kastelein: “Er zijn veel goede havo/vwo-scholen en op veel plekken is er een goede
zorgstructuur voor leerlingen die dat nodig hebben, leerlingen met adhd of autisme, leerlingen
die het niet zomaar goed doen en leerlingen die excelleren op het vwo. Daarnaast hebben 
we de overtuiging dat deze groep bijzondere vragen aan het onderwijs stelt. Je moet hen op
andere manieren uitdagen. Cognitief en intellectueel wordt er vaak wel veel extra’s aange -
boden, maar dat moet je zeker bij deze groep ook op andere terreinen doen. Hoogbegaafde
 kinderen zijn vaak ook begaafd op muzikaal gebied, of in literaire of andere kunsten. Je moet

daarom naast de cognitieve kant ook andere gebieden stimuleren.
Sterker: als je dat doet, presteren deze kinderen cognitief ook beter.
Dat geldt trouwens voor iedereen. Maar bij hoogbegaafden wordt vaak
het niet-cognitieve gebied veronachtzaamd.” 
Han Doove: “Wij zijn een school waar al veel gedaan wordt aan kunst en
cultuur. We hebben een opera, theaterworkshops, kunstdagen, de
musical. Daar willen we de leerlingen van de verschillende stromen
ook mengen, evenals bij de sportdagen. Hoogbegaafde kinderen
hebben vaak een traject op de reguliere basisschool achter de
rug waarbij ze zich ‘anders’ voelden. In een homogene groep
zullen ze meer zelfvertrouwen hebben. Maar bij niet-cognitie-
ve vakken is het goed om een andere groepssamenstelling
te maken.”
Arjan Kastelein: “ Ik verwacht dat een Leonardostroom
over tien jaar zal passen bij de algemene tendens om
het onderwijs excellenter te maken, meer uit leer-
lingen te willen halen, maximaal te gaan voor
talentontwikkeling. We zullen ons onder-
wijs minder op de massa afstemmen.
Ook niet op het individu, dat is onbe-
taalbaar, maar ‘groepsmaatwerk’.
Hoogbegaafdheid is dan vol-
slagen normaal en krijgt
een natuurlijke plek.”

Waren de docenten
meteen enthousiast?
Han Doove: “Voor zover er
weerstand was, kwam dat
vooral door lacunes in ken-
nis en inzicht. We hebben
voorlichting gegeven over
hoogbegaafdheid en we
scholen de docenten die in

Ouders maken geen keuze meer op basis
van denominatie. Met Leonardo halen we
een profiel in huis

Han Doove
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De Leonardostichting heeft als opvatting dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in het
 reguliere onderwijs niet de cognitieve uitdaging krijgen die ze nodig hebben. Ook is er niet altijd
voldoende aandacht voor hun sociale, emotionele, creatieve en sportieve ontwikkeling. De
Leonardostichting is opgericht om een onderwijsconcept te ontwikkelen en te bewaken waarbinnen
kinderen met een hoog leervermogen zich in een uitdagende leeromgeving zonder belemmeringen
en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. 
Het onderwijsprogramma omvat onder meer talen als Engels, Spaans en Chinees, leren leren en
leren ondernemen, zingeving van de wereld (filosofie), communicatieve vaardigheden, wetenschap
en techniek, onderzoek kunnen doen, een objectieve mening kunnen vormen, een creatieve invulling
van kunst, literatuur, muziek en sport. 
De maatschappelijke omgeving en het bedrijfsleven worden via gastlessen, excursies, mentorship
van leerlingen en het gezamenlijk opzetten van projecten bij het onderwijs betrokken. Leerlingen van
een Leonardo College voeren bijvoorbeeld onderzoek uit binnen instellingen en bedrijven op basis
van ingediende onderzoeksopdrachten.

LEONARDO ONDERWIJS

de voorbereidende vwo-plus-klas gaan werken. Die krijgen daardoor ook meer affiniteit ermee.
Sommige docenten zijn zelf hoogbegaafd of hebben hoogbegaafde kinderen.”
Arjan Kastelein: “Veel docenten vinden het een uitdaging. Een Leonardogroep heeft uitstra-
ling naar de rest van de school. De docenten geven ook les op het vmbo-t en het reguliere
havo en vwo, en doen dat met dezelfde kennis en vaardigheden. Omgekeerd hebben leerlin-
gen van de Leonardostroom er baat bij dat zij ook andere leerlingen ontmoeten. Het concept
krijgt een goede inbedding.”

Han Doove: “Er komen gastcolleges en samenwerking met bedrijven. Ook leerlingen op het
reguliere vwo zullen aan sommige projecten kunnen meedoen.”

Wat moet er nog gebeuren voor de invoering?
Han Doove: “In 2010 -2011 starten we al met een vwo-plus brugklas. De groep docenten die
hier gaat lesgeven gebruikt dat schooljaar als voorbereiding voor de Leonardogroep die in
september 2011 van start gaat. We gaan ook ouders informeren, dat doen we op een informa-
tieavond waarop we tevens de belangstelling peilen. Daar is ook de financiële haalbaarheid
aan gekoppeld. Hoe hoog kun je bijvoorbeeld de ouderbijdrage maken? Hoe staan we tegen-
over sponsoring? Een groep maken van maximaal vijftien leerlingen is tweemaal zo duur, en we
willen niet dat er op de reguliere stromen in de school te grote klassen gaan ontstaan. Ook
vragen we ons af of we combiklassen kunnen maken, als er bijvoorbeeld in een leerjaar maar
zeven of acht leerlingen zitten.” 
Arjan Kastelein: “Als bestuur hebben we niet een extra potje. Wat we wel kunnen doen is de
risico’s aanvaarden. Er moet voorlopig geld bij en het kan tegenvallen. Als College van Bestuur
zeggen we dat we de wil en de bereidheid hebben om een nieuw concept op te starten en de
risico’s af te dekken. Ook zijn er wel mogelijkheden voor subsidie, en we benutten onze con-
tacten in de regio. Er zijn meer belangen mee gemoeid dan Scholengemeenschap Huizermaat,
het gaat ook om de innovatiekracht van Nederland. Willen we een kenniseconomie zijn, dan
moet je initiatieven als dit ondersteunen.”
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Veel docenten vinden het een uitdaging. Een Leonardo-
groep heeft uitstraling naar de rest van de school


