
Begaafheidsprofielschool



Het OLZ als begaafd-
heidsprofielschool 

 voor wie meer kan én meer wil…!

Een gemiddelde school kan rekenen op ongeveer 10% meer- en 
hoog-begaafde en onderpresterende hoogbegaafde leerlingen. Het 
is voor hun ontwikkeling – zowel cognitief, sociaal-emotioneel als 
creatief – belangrijk dat ze worden herkend en erkend.

Het Openbaar Lyceum Zeist heeft 
als motto “Alle leerlingen leren” 
en is sinds het voorjaar van 2021 
gecertificeerd lid van de Vereniging 
Begaafdheidsprofielscholen. Deze 
certificering is het resultaat van het 
werk van een grote groep betrokken 
docenten en mentoren en een grote 
leerlingengroep samen met hun 
ouders. Zij hebben met professionele 
ondersteuning van onder andere 
Radboud Universiteit, het Centrum 
voor Begaafdheidsonderzoek 
en een interne ECHA-specialist 
gebouwd aan onze Begaafdheid 
Profiel School (BPS). Dat de BPS-
certificering binnen is, betekent 
niet dat we klaar zijn. Ons doel 
blijft om meer- en hoogbegaafde 
leerlingen de ruimte geven om zich 
te ontplooien.

Het belangrijkste is dat je als 
leerling jezelf kan zijn en daarin 
gekend en erkend wordt. Vanuit 
daar kun je werken aan leren, 
vaardigheden en gedrag. We 
benadrukken daarbij de sterke 
kanten als redeneren, abstract 
denken en kijken met een 
helicopterview. Daarbij werk je  
vanuit je eigen unieke talenten  
en is er aandacht voor leerlingen  
die cognitief meer kunnen dan ze  
laten zien. Een mooie opdracht  
voor de school en de ouders is 
om alle kinderen meer uitdaging 
te geven, wat betreft cognitie èn 
ontwikkeling van vaardigheden 
en zelfbeeld, en daarnaast veel 
aandacht te besteden aan de 
vaardigheden, die buiten het  
kennis verwerven liggen. 

Het OLZ als begaafd-
heidsprofielschool 

 voor wie meer kan én meer wil…!

Op een gemiddelde school zitten ongeveer 10% meer- en hoog- 
begaafde en onderpresterende hoogbegaafde leerlingen. Het is  
voor hun ontwikkeling – zowel cognitief, sociaal-emotioneel als  
creatief – belangrijk om ze te herkennen en erkennen.

Welkom bij 
Openbaar 
Lyceum Zeist



BPS op het OLZ 

  Je hebt les op havo-, vwo- of gymnasiumniveau

  Er is sprake van maatwerk op basis van een talent- 
gesprek en talentplan. Dit kan variëren van een eigen 
project tot meedoen aan uitdagende activiteiten en 
gastlessen die jou aanspreken. Je coach helpt je hierbij.

  Je bent van harte welkom in de Rijke Ruimte waar 
alle BPS-ers uit klas één tot en met zes werken aan 
projecten, maar waar je bijvoorbeeld ook pauze kunt 
houden met andere hoogbegaafde leerlingen.

  Alle HB-leerlingen krijgen les 
op hun eigen niveau (havo, 
vwo of gymnasium) en voeren 
voor ze starten op het OLZ een 
talentgesprek met een ECHA-
specialist. Hieruit volgt een 
Talentplan, waarin staat waar 
een leerling goed in is en wat 
aandacht verdient. Dit Talentplan 
dient als start van de begeleiding 
door de HB-coach. 

  Alle HB-leerlingen krijgen een HB-
coach. Dit zijn 25 docenten die 
naast een basis-coachopleiding 
getraind zijn in het begeleiden 
van hoogbegaafden. Zij gebruiken 
het Talentplan om samen met de 
leerling een maatwerkprogramma 
in te richten. Dit gebeurt op 
basis van compacten, verdiepen, 
verrijken en versnellen. Zo 
volgen leerlingen bijvoorbeeld 
minder lessen van een vak waar 
ze goed in zijn en besteden 
de vrijgekomen tijd aan eigen 
projecten, volgen uitdagende 
lesmodules, doen mee aan 
activiteiten voor HB-leerlingen 
en versterken vaardigheden op 

Hoe doen we dat? 

Als BPS-school zijn we aan de slag gegaan met docenten en  
mentoren om de hoogbegaafde leerlingen in beeld te krijgen.  
In samenspraak met hen en hun ouders bieden we via een ruim  
inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma zorgvuldige  
begeleiding. Hoe doen we dat?  

het gebied van leerstrategieën, 
organiseren, anders denken en 
omgaan met hoogbegaafdheid.

  Op school is door leerlingen zelf 
de Rijke Ruimte ingericht. Dit is 
een gezellige multifunctionele 
werk- en ontmoetingsplek voor alle 
hoogbegaafde leerlingen op onze 
school van klas 1 tot en met 6. 

  Tweemaal per jaar is er voor alle 
BPS-ers een podium om zijn of 
haar project te delen met andere 
hoogbegaafde leerlingen tijdens 
de Talentmiddagen. Dit inspireert 
anderen om ook projecten op 
te pakken of mee te doen met 
andere activiteiten, zoals lessen in 
gebarentaal of Cambridge Engels 
in de onderbouw. 

  Wil je vervroegd examen doen 
in één of meer vakken in de 
bovenbouw? Ook hier kijken we 
samen wat er mogelijk is. 



Scan mij!

Actuele informatie over de verschillende voorlichtingsmomenten waaraan je 
kunt deelnemen vind je op onze website: 

www.openbaarlyceumzeist.nl/kom-langs

Of scan de QR-code:

Voor vragen kunt u zich richten tot mw. L. van Drunen, ECHA-specialist 
hoogbegaafdheid, ldrunen@openbaarlyceumzeist.nl.

Wij vinden het belangrijk om als school dit type leerling te kunnen  
herkennen en meer maatwerk te leveren op het gebied van lesgeven  
en begeleiding. Dat doen we al en daar willen we nog beter in worden.  
We bouwen verder aan BPS!

Kennismaken  
met BPS? 
 voor wie meer kan én meer wil…!

Onze plannen en activiteiten van het BPS-programma lichten we 
toe op de informatieavond over BPS op 19 januari. Houd ook de 
website in de gaten met betrekking tot eventuele ontwikkelingen 
rondom corona.



T 030-6914518 E info@openbaarlyceumzeist.nl W openbaarlyceumzeist.nl

Bezoekadres 
Openbaar Lyceum Zeist 
Blikkenburgerlaan 2
3703 CV Zeist
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