
Een bovenschools programma van Unicoz voor meer- en hoogbegaafde 
kinderen, die belemmerd worden in hun ontwikkeling op school.

Over Unicoz
De Unicoz onderwijsgroep is de grootste onderwijsorganisatie 
in Zoetermeer en omstreken. De Unicoz onderwijsgroep bestaat 
uit voortgezet en primair onderwijs. In totaal 23 basisscholen, 
waarvan 11 katholiek, 10 christelijk (waaronder 1 reformatorisch), 
1 interconfessioneel en 1 voor speciaal basisonderwijs.

Het voorgezet onderwijs bestaat uit het Oranje Nassau College 
Clauslaan en het Oranje Nassau College Parkdreef. Op het  
ONC Clauslaan zijn de opleidingen basis, kader, mavo en mbo 
(niveau 2) gevestigd. Op het ONC Parkdreef mavo, havo,  
atheneum en gymnasium. 

De Unicoz onderwijsgroep staat voor een unieke kijk op  
christelijk, katholiek en interconfessioneel onderwijs. Vanuit  
de visie dat ieder kind uniek is, is er aandacht voor de talenten  
van de leerlingen.

Aanmelden en meer informatie
Op de website www.unicoz.nl vindt u meer informatie over 
Denkwijs Unicoz. Wilt u uw kind aanmelden? Of eerst verder 
kennismaken? Ga in gesprek met de intern begeleider van de 
basisschool van uw kind. U kunt ook een e-mail sturen naar 
denkwijs@unicoz.nl.

“Je ziet m
ijn  

kind echt.”

oud
er

“Fijn dat zoiets  
als Denkwijs  

Unicoz bestaat.”
leerkracht
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“Elke dinsdag komt 

onze leerling  

enthousiast vol 

met verhalen  

terug in de klas.”

leerk
rach

t

“Je slaat  de spijker op  z’n kop.”ouder

“Fijn om zo’n  
mooie groei te  

zien bij mijn kind.”
ouder

“Leuk om zo te  
zien waar hun 

kwaliteiten liggen.”
leerkracht

Is uw kind een originele en creatieve denker?  

Opvallend snel van begrip? Speelt hij of zij graag met 

oudere kinderen? Mogelijk is uw kind meer- of hoog- 

begaafd. Deze kinderen hebben veel uitdaging nodig 

én goede begeleiding. Dat bieden wij. Bij Denkwijs  

Unicoz komen begaafde kinderen tot bloei.

Denkwijs Unicoz
Op twee locaties verzorgt Unicoz deeltijd onderwijs voor 
meer- en hoogbegaafde kinderen. Als je het lokaal binnenkomt, 
krijg je direct zin om te leren. Van een prachtige, zelfgemaakte 
knikkerbaan van papier tot inspirerende teksten als:  ‘Ik mag een 
fout maken’ en  ‘Het lukt NOG niet’. De kinderen die hier komen 
hebben allemaal een eigen hulpvraag. Een jaar lang werken 
deze kinderen één dagdeel per week (in plaats van regulier 
onderwijs) aan deze hulpvraag op een creatieve en uitdagende 
manier. De kinderen zijn van verschillende leeftijden en verdeeld 
in een onder- en een bovenbouwgroep.  Het doel is om ze zo 
vroeg mogelijk bewust te laten worden van hun belemmering 
en vooral hoe daarmee om te gaan. De begeleiding wordt ge-
daan door gekwalificeerde leerkrachten die zich gespecialiseerd 
hebben om deze begeleiding te kunnen bieden. 

Twee locaties
Unicoz biedt Denkwijs aan op twee locaties. Voor leerlingen uit 
de groepen 1 t/m 4 op basisschool Prins Florisschool en voor 
de leerlingen van groep 5 t/m 8 op middelbare school ONC 
Parkdreef. De onderbouw heeft twee groepen met ongeveer 
12 leerlingen. De bovenbouw heeft één groep van maximaal 
28 leerlingen met twee leerkrachten. De groepen bestaan uit 
leerlingen van alle scholen binnen Unicoz. De kinderen kunnen 
van elkaar leren én elkaar helpen, en dat bevordert hun zelfver-
trouwen.

Het onderwijs
Meer- en hoogbegaafde kinderen leren sneller dan gemiddeld, 
maar kunnen verschillende belemmeringen in het leren ervaren. 
Denk hierbij aan motivatieproblemen, uitstelgedrag, niet kunnen 
samenwerken, onderpresteren, omgaan met frustratie en faal-
angst. Deze belemmeringen worden binnen Denkwijs Unicoz 
vertaald naar een hulpvraag samen met de ouders en het kind. 

De leerlingen werken aan kleine opdrachten (bijvoorbeeld ‘het 
maken van een mindmap’ of ‘het spelen van een smartgame’) of 
grote (bijvoorbeeld ‘maak een hoge toren van rietjes’). Filoso- 
feren is een belangrijk onderdeel van de dag van de onder-
bouwleerlingen. Hierdoor leren ze creatief denken én luisteren 
naar elkaar. Elke les wordt geëvalueerd. Niet op eindresultaat, 
maar op inzet en samenwerken. Op een speelse manier brengt 
de leerling haar ontwikkeling in beeld. De bovenbouwleerlin-
gen evalueren volgens de drie denkvermogens van Sternberg. 
Sternberg onderscheidt drie soorten intelligenties: creatieve 
(bijvoorbeeld flexibel denken), praktische (bijvoorbeeld plannen) 
en analytische intelligentie (bijvoorbeeld logisch nadenken).
De ouders en de leerkracht ontvangen wekelijks een verslag van 
de ochtend en gedurende het jaar zijn er twee oudergesprek-
ken. Er is één lijn met de school door evaluatiegesprekken met 
de leerkracht, de intern begeleider en de ouders.

Welke kinderen komen in aanmerking
Denkwijs Unicoz is een bovenschools programma voor leer-
lingen met kenmerken van hoogbegaafdheid die belemmerd 
(dreigen te) worden in hun ontwikkeling. Ouders vullen samen 
met de school het aanmeldformulier in met een duidelijk gefor-
muleerde hulpvraag. Na aanmelding krijgen de ouders via de 
school een brief. Het is altijd voor een periode van één jaar zodat 
alle onderwerpen aan bod kunnen komen voor een optimale 
ontwikkeling. We gaan ervan uit dat na één jaar werken aan de 
hulpvraag, het kind voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld 
om verder optimaal te ontwikkelen binnen de eigen klas. Aan 
Denkwijs Unicoz zitten geen extra kosten verbonden.
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