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Cedin adviseert, traint en begeleidt professionals in de educatieve sector bij de 

uitvoering van hun werk. Dagelijks geven circa 200 medewerkers in Nederland 

inhoud aan de missie ‘Partner in Progressie’. Dat doen zij door scholen, 

kinderopvang, peuterspeelzalen en andere organisaties met raad en daad van 

dienst te zijn vanuit actuele kennis, zorg voor de mens en passie voor het vak. 
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Meer weten? Kijk op https://www.cedinonderwijs.nl/ voor ons aanbod. 
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Een Lapbook werkt! 

21 november 2019  

Via https://www.onderwijswereld-po.nl/tips-voor-in-de-klas/een-lapbook-werkt/ 

Een Lapbook is een eenvoudig mapje (met een verzameling van mini-boekjes, klepjes en ander 

gevouwen materiaal waarin ruimte is voor tekeningen, verhalen, diagrammen, (chronologische) 

informatie en nog veel meer. Een Lapbook kan gemaakt worden bij elk wenselijk onderwerp. Denk 

maar aan: werkstukken, projecten, boekbesprekingen, deel onderwerpen van rekenen/taal of 

onderzoeken. Zelf vind ik dat de term beelddenken het echte denken in beelden tekort doet. De 

meeste beelddenkers zijn sensitieve belevers en denkers en ze nemen de wereld multi-zintuiglijk 

waar (geluid, beeld, gevoel, geur, herinnering). En dit is dan ook precies waarom Lapbooks zo goed 

bij ze werken. 

Voordelen van een Lapbook 

Een explosie van kleur en vorm 

In een Lapbook wordt gewerkt met kleur, met beelden en met woorden. Zo worden beide 

hersenhelften aangesproken tijdens het maken van een Lapbook en dit bevordert het leren. Ik heb 

zelfs leerlingen die me er op wijzen als ik per ongeluk een vouwsel in een verkeerde kleur of alleen 

maar in het wit heb afgedrukt, een Lapbook vraagt om kleur! 

Werken aan inhoud & vaardigheden 

Een Lapbook is een geweldige manier om te werken aan inhoud, maar ook aan vaardigheden als 

onderzoeken, plannen, structureren, presenteren en evalueren te werken. Terwijl de leerling 

bedenkt op welke manier informatie vorm kan krijgen in een Lapbook, wordt de leerstof 

gestructureerd en verwerkt. Zelfs als ze in eerste instantie gebruik maken van mijn voorbeelden. 

Ineens gaan ze los en maken ze andere tekeningen, schrijven de teksten op andere flappen of 

plaatsen het vouwsel op een andere plek in het Lapbook.  En als iets verkeerd uitpakt, leren ze 

opnieuw te beginnen. Hier komt het grote loslaten voor mij om de hoek kijken, want het liefst zou ik 

er ordening in aanbrengen. Maar hé, dit is de kracht van een Lapbook. Het gaat immers niet om mijn 

ordening, maar om die van mijn leerling. 

Iedereen kan het. 

Jong en oud kunnen aan de slag met het maken van een Lapbook. Het komt tegemoet aan de 

verschillenden leerstijlen van de ontwerper. Informatie wordt verzameld en op een creatieve manier 

getoond. Elke Lapbook is een originele creatie en verschilt naargelang het onderwerp en de 

ontwerper. Er is dan ook geen juiste of onjuiste manier van “Lapbooken” en iedereen kan het! 

 

Aanvulbaar 

Een Lapbook is een soort groeidocument. Zo maak ik bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar 

een map aan waarin alles samenvalt over het rekendomein tijd of meten & meetkunde. Elke keer als 

we iets nieuws leren over tijd of over meten & meetkunde, vullen we ons Lapbook aan. Zo ontstaat 

er een mooi document met allerlei gegevens over één onderwerp bij elkaar. Of ik start een remedial 

https://www.onderwijswereld-po.nl/tips-voor-in-de-klas/een-lapbook-werkt/


teaching traject op rond om breuken/ zinsontleding/ woordsoorten en verzamel met de leerling 

allerlei gegevens rond om deze thema’s om ze samen te voegen tot een helder geheel. 

Terugblik 

Ik merk dat leerlingen het heerlijk vinden om regelmatig in de Lapbooks terug te kijken. Mede om 

deze reden plaats ik er veel mini-spelvormen in. Zo herhalen ze, regelmatig en ongemerkt, de stof op 

een leuke manier. Daarnaast kunnen ze zien wat ze de afgelopen periode hebben geleerd. Ik merk 

dat ze vaak trots op zichzelf zijn. “Wow, juf, wat hebben we veel geleerd de afgelopen tijd!”, riep een 

van mijn leerlingen enthousiast door de klas. 

Vooruit kijken 

Een Lapbook helpt ook vooruit te kijken. Om orde aan te brengen in een Lapbook moet je van 

tevoren immers enigszins weten wat er allemaal geplaats moet worden. Hierdoor werk je top-down 

en dit werk geweldig voor de beelddenkers in je klas. Zelf maak ik gebruik van de leerlijnen van de 

SLO en vertaal deze naar de leerlingen. Vaak wordt het de voorkant van het Lapbook (in tekening 

vorm) en helpen de leerlingen me mee in het ontdekken welke inhouden we al verwerkt hebben en 

wat we nog in kaart mogen gaan brengen. Hoge betrokkenheid dus! 

Spieken? 

Kinderen in mijn praktijk en voorheen in mijn klas mogen gebruikmaken van Lapbooks tijdens het 

oefenen. Het is immers hun eigen grote spiekboek. Door  gebruik te maken van het Lapbook tijden 

het zelfstandig werk gaat deze nog meer leven en merk ik dat kinderen tijdens de toetsen vaak beter 

tot hun recht komen. De inhoud is immers verankerd op verschillende niveaus. 

Inspiratie opdoen 

Hopelijk heb ik je kunnen inspireren om aan de slag te gaan met Lapbooken. Tip: Houdt het in het 

begin klein, want in de ruim vijf jaar dat ik er nu gebruik van maak merk ik dat je jezelf soms voorbij 

kunt galopperen, waardoor je enthousiasme verdwijnt. Start bijvoorbeeld met een thema behorende 

bij wereldoriëntatie of nodig kinderen uit om hun boekbespreking op deze manier voor te breiden. 

Om je op weg te helpen vind je hieronder sites waar je inspiratie op kunt doen & sjablonen kunt 

vinden. 

http://lapbooksindeklas.weebly.com/ 

https://jufyvon.blogspot.com/2014/05/lapbooks-maken.html 

https://plusklas-unique.yurls.net/nl/page/842094#boxes-container 

of volg mij op Facebook of Instagram, want daar plaats ik vaak nieuwe 

Lapbooks: https://www.facebook.com/kindertalenten/ & https://www.instagram.com/kindertalente

n/ 

 

Lapbook: 

De term ‘Lapbook’ werd voor het eerst bedacht door een Tammy Duby, een thuisschoolmoeder en 

schrijver uit Virginia, USA. Ze gaf deze naam aan het ‘boek’ omdat het in de schoot (lap) van het kind 

past (net zoals een ‘laptop’). 

http://lapbooksindeklas.weebly.com/
https://jufyvon.blogspot.com/2014/05/lapbooks-maken.html
https://plusklas-unique.yurls.net/nl/page/842094#boxes-container
https://www.facebook.com/kindertalenten/
https://www.instagram.com/kindertalenten/
https://www.instagram.com/kindertalenten/


Een lapbook bij kleuters? 

Via https://wij-leren.nl/lapbook-maken-met-kleuters.php . Op deze site staan mooie voorbeelden en 

praktische tips. 

Ja! En tegelijkertijd… maar misschien niet voor elke kleuter. Met kleuters kun je er prima mee aan de 

slag, maar je zult dan wel een aantal aanpassingen moeten doen. Als je een kleuter een lapbook laat 

maken dan is dat een intensieve opdracht waar gerichte begeleiding bij nodig is. Het werken aan een 

lapbook is wel heel geschikt voor kleine groepen zoals een plusklas.  

Als je op internet informatie zoekt over ‘lapbooks’ dan kom je veel formats tegen die kant en klaar 

ingezet kunnen worden. De kleuter kleurt, knipt en plakt en het eerste mini boekje is snel gemaakt. Je 

moet je echter afvragen of dat je doelstelling is. Het wordt veel uitdagender als je het kind aanspreekt 

op eigen creativiteit. En dus adviseer ik om wel voorbeelden en suggesties te laten zien, maar om niet 

alles kant en klaar aan te bieden. 

Voor welke kleuter? 
Het maken van een lapbook is een vorm van informatieverwerking waar je op een creatieve manier 

uiting aan geeft. Lang niet alle kleuters zullen hier aan toe zijn. Er wordt namelijk veel verwerkt in het 

platte vlak. Jonge kinderen ontwikkelen zich vooral door spel. Dat staat hier op een heel laag 

pitje.Tegelijkertijd zie ik ook kleuters die het heerlijk vinden om in doeboeken of werkboekjes te 

werken. En juist die kinderen komen hier goed aan hun trekken. 

hoe begin ik? 

Ik ben groot voorstander van de KISS formule: Keep It Super Simple!  

Je doet een beroep op veel vaardigheden waar je normaal gesproken niet vaak een beroep op doet bij 

jonge kinderen. Een eenvoudig ogend lapbook is voor een kleuter dus al een flinke prestatie. Als het 

kind eenmaal op dreef is, zal hij zichzelf waarschijnlijk ook steeds verder uitdagen tot creatievere, 

mooiere en leukere opdrachten. Daarin kun je dan gewoon volgen, stimuleren en begeleiden. 

 Stap 1: Leg uit dat er een lapbook gemaakt gaat worden. Aan de hand van afbeeldingen 
(eigen gemaakt voorbeeld, of afbeeldingen op internet) leg je uit wat een lapbook inhoudt.  

 Stap 2: Laat het kind een onderwerp kiezen waar hij veel belangstelling voor heeft. Heeft het 
kind een fascinatie voor dino’s, planeten of treinen dan kan dat een mooi uitgangspunt zijn, 
omdat er dan sneller sprake zal zijn van intrinsieke motivatie.  

 Stap 3: Bespreek welke onderwerpen je in je lapbook zichtbaar kunt maken. Een woord- of 
plaatjesweb kan hier ondersteuning bij bieden. Teken of schrijf steekwoorden over het 
onderwerp waar het kind al iets vanaf weet. Zie deze onderwerpen als de hoofdstukken in je 
boek.  

 Stap 4: Laat verschillende werkvormen zien (vouwen, knippen, muizentrappetje, 
flapjesboekje). Kies een rubriek en een bijpassende werkvorm. Help stapje voor stapje met 
het voltooien van dit werkje. 
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KEI in hoogbegaafdheid

SWV 30 06, 14 oktober 2020

Welkom

• Kennis, Ervaring en Inzet 
• Tussendoor (2 x) en aan het eind tijd voor vragen –

vragen kun je stellen via de chat
• Einde is om ongeveer 17:00 uur
• Hand-out wordt achteraf gedeeld 
• Op een fijne bijeenkomst! Ragnild Zonneveld-Bijkerk

- ECHA specialist in Gifted Education
- Voorzitter ECHA netwerk

- Jonge kind specialist en pedagogisch coach
- Onderwijsadviseur bij Cedin

- (mis)matchmodel

De basis: Passend Onderwijs 

• Hoe je ook bent, hoe slim of anders je je ook voelt, je 
hebt als kind altijd het recht om te leren.

• Leren betekent dat je je grenzen durft te verleggen, dat 
je kennis en vaardigheden verwerft.

• Leren betekent ook dat er inzet, doorzettingsvermogen 
van jou wordt gevraagd en dat je leert omgaan met 
fouten maken en tegenslagen. 

Doel van het onderwijs is om deze leerbehoefte 
mogelijk te maken.

Feit of fabel?

Hoogbegaafde kinderen 
hebben een IQ van 130 of 
hoger en leveren goede 

prestaties. 

Leerkenmerken

Cognitieve vaardigheden 
Creatief of associatief denkvermogen
Drive, motivatie, “leerhonger”

• (Grote) taalvoorsprong 
• Scherp waarnemingsvermogen 
• Snelle en brede informatieverwerving 
• Snelle informatieverwerking 
• Goed generaliserend (abstraherend) 

vermogen 
• Conceptueel begrip boven leeftijdsniveau 
• Goed probleemoplossend (analytisch) 

vermogen
• Steeds meer aandacht voor het “zijn” 

(o.a. Kieboom) 

Feit of fabel? 

Iedere ouder vindt zijn kind 
tegenwoordig hoogbegaafd
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Beeld van ouders

Veel ouders van hoogbegaafde kinderen merken al dat hun kind in wezen ‘anders’ is dan een 
‘gemiddeld’ kind. Kind en opvoeding worden vaak als intens ervaren.

Ouder-nominatie is een betrouwbare bron van informatie!

- ouders identificeren meer dan 3 x zo effectief als professionals (!)    
(Ciha, Harris, Hoffman & Potter; Jacobs; Martinson)

- kindergarten (vanaf 4 à 5 jaar): ouders 61 % en professionals 4,6 % (Jacobs)

- professionals identificeren vaak de verbaal sterke, sociale en goed  luisterende leerling 

- ouders ook conservatiever: ze onderschatten eerder dan overschatten (Ciha e.a.; Dickinson)

Vragen tot nu toe?

Feit of fabel?

Compacten is niet handig. 
Je krijgt dan misschien hiaten. Bovendien 

moeten hoogbegaafde kinderen net zo goed 
oefenen als andere kinderen.

“Juf, ik kan niet meer rekenen”

Leren is je iets eigen maken, het verleggen van je eigen grenzen in kennis en vaardigheid. Dat 
betekent dus dat je onzekerheden aangaat en fouten maakt.

“Betrokkenheid kan pas optreden wanneer je je aan de grens van je kunnen beweegt. Indien de 
activiteit te makkelijk is kom je terecht in verveling en als het van lange duur is, in depressie” 
(Laevers e.a., 2016) 

Ruimte maken voor zinvolle leerstof
Oefenen: ja, maar niet onnodig
Frustraties aangaan: ja
Soms “saaie dingen” doen: ja (wat betekent “saai”?)
Maar: op eigen niveau! -> gevoel van competentie 

Belangrijk: relevantie en verbanden toelichten!

Feit of fabel? 

Versnellen of naar een aparte 
afdeling of plusklas is geen 

goed idee. Misschien kunnen ze 
het cognitief wel aan, maar 

sociaal en emotioneel lopen ze 
vaak achter. Bovendien moeten 
ze ook leren omgaan met hun 

leeftijdsgenoten en kinderen die 
minder slim zijn.

4 op een rij

4 op een rij, 1 hoort er niet bijVenn diagram
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Meta-analyse over 21 studies van 1990-2018: hogere emotionele intelligentie bij begaafde 
studenten (Alabassi e.a., 2020). 

“Plusklassen voor begaafde leerlingen in het primair onderwijs lijken een langetermijneffect te 
hebben. Leerlingen met de hoogste Cito-scores halen vaker binnen de reguliere zes jaar een vwo-
diploma als zij afkomstig zijn van een basisschool met een plusklas” (De Graaf e.a., 2020).

“In dergelijke groepen is er vaak extra ruimte voor het begeleiden bij bijvoorbeeld werk- en 
leerstrategieën, executieve vaardigheden, faalangst en voor het ontwikkelen van meer zelfinzicht 
met betrekking tot de eigen sterke en minder sterke kanten” (De Graaf e.a., 2020). 

“Wat betreft de rol van leeftijdgenoten blijken aanvaarding en populariteit in de peergroep, alsook 
groepsnormen bij te dragen aan de schoolse betrokkenheid en prestaties van leerlingen” 
(Verschueren, 2015). 

Vragen tot nu toe?

De transfer: de basis op orde

Relatie

Autonomie

Competentie

Doorgaande 
ontwikkeling, 
aansluiten bij 
niveau i.p.v. 

leeftijd

Contact met 
ontwikkelings

-gelijken, 
relatie met 
leerkracht 

Erkenning van 
leerkracht, 
kind, ouder

“Een cognitief hoogbegaafde leerling die vanaf het 
schoolbegin onderwijsactiviteiten verricht die aansluiten 
op zijn of haar actuele competenties en die zich 
ondersteund voelt door gezin, vrienden, groepsgenoten en 
leerkracht, zal zich conform zijn of haar potenties 
ontwikkelen” (Mooij e.a., 2012).

KEI in hoogbegaafdheid

Kennis, Ervaring en Inzet:
“Hoe hoog staat jouw intentie- en inzetknop?
Op 0, omdat je het niks vindt? Op 4, omdat het van bovenaf wordt opgelegd of 
omdat ouders aan de bel trekken? Of op 9, omdat je er voor deze kinderen wilt zijn?”  

Hoe beter de kwaliteit van onderwijs voor HB leerlingen, 
des te beter de kwaliteit van de match leervraag en onderwijsaanbod, 

des te minder behoefte aan hulp.

Vragen?

Bedankt voor jullie aandacht 
en veel plezier met het lezen van “KEI”!

r.zonneveld@cedin.nl


