
Digitaal handelingsprotocol 
begaafdheid (DHH)

Het complete systeem voor de screening,  
signalering, diagnostiek én begeleiding  
van de begaafde leerlingen op uw school.

➜ Compleet instrument

➜  Inclusief richtlijnen voor begeleiding  

(didactisch én pedagogisch)

➜ Gebaseerd op handelingsgericht werken

➜ Gratis ondersteuning voor gebruikers

Altijd  
actueel en  
up to date

Meer informatie vindt u op www.dhh-po.nl



De onderdelen van het 
Digitaal handelingsprotocol 
begaafdheid

Onderstaand vindt u een aantal schermen 

die u een indruk van de rapportages geven.

Met DHH heeft u de beschikking over de volgende 

onderdelen:

➜  Quickscan (screening groep);

➜  Signalering;

➜  Diagnostiek; 

➜  Leerlingbegeleiding; 

➜  Evaluatie. 

DHH stopt niet na de diagnostiek
DHH onderscheidt zich door een complete module die 

gericht is op allerlei aspecten van de begeleiding van 

begaafde leerlingen in de praktijk.  

De module leerlingbegeleiding bestaat uit de volgende 

onderdelen:

➜  adviestraject voor de besluitvorming omtrent een 

vervroegde doorstroming;

➜  compacting richtlijnen op twee niveaus (eerste en 

tweede leerlijn) voor bijna alle vakgebieden;

➜  individueel handelingsplan in de vorm van 

een leertrajectkaart voor het vastleggen 

van didactische begeleiding en een 

begeleidingstrajectkaart voor de aandachtspunten 

in de begeleiding;

➜  suggesties voor verrijking met een grote diversiteit 

aan materiaalrecensies van verrijkingsmateriaal 

voor groep 1-2 en 3-8; 

➜  richtlijnen en tips voor de begeleiding van 

leerlingen (o.a. prestatiemotivatie, werk- en 

leerstrategieën en onderpresteren).

Uitgebreide rapportage
De rapportage van DHH biedt standaard de volgende 

onderdelen:

➜	 	richtlijnen	voor	interpretatie	van de scores
➜  resultaten

➜  advies

➜  vervolgtraject



Door middel van de prachtige 

sterkte- en zwakteanalyse, 

wordt het maken van een ‘plan 

van aanpak’ voor de leerling, 

vrij eenvoudig.	Zo	kan	iedere	
collega door het volgen van de 

stappen in het protocol, tevens 

antwoorden vinden op welke wijze 

ze het compacten en verrijken in 

de groep vorm kunnen geven.

Sandra Veger (intern begeleider en leerkracht  

De Wielerbaan)

Alle leerlingen op uw school verdienen 

zorg en aandacht. Passend onderwijs 

strekt zich dus ook uit tot de begaafde 

leerlingen. Maar hoe herkent u deze 

leerlingen en wat hebben ze precies 

nodig? En hoe kunt u tegemoet komen 

aan de behoeften van begaafde 

leerlingen binnen de grenzen van 

inclusief onderwijs?

Met het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid kunt 

u begaafde leerlingen signaleren en de didactische en 

pedagogische behoeften van leerlingen uitgebreid in 

kaart brengen. Het protocol biedt uitgebreide richtlijnen 

en ondersteuning bij het begeleiden van deze leerlingen 

o.a. door compacting richtlijnen voor leermethoden 

en  recensies van geschikte verrijkingsmaterialen. Ruim 

2000 scholen maken al gebruik van dit online protocol. 

DHH gaat uit van een educatief partnerschap tussen 

ouders en school.

Kenmerken DHH:
➜  Uitgebreide verslagen met duidelijke conclusies en 

adviezen;

➜  Compacting richtlijnen op twee niveaus voor bijna 

alle vakgebieden;

➜  Materiaalrecensies van geschikt 

verrijkingsmateriaal voor alle groepen;

➜  Beschrijving van interessante sites en boeken; 

➜  Tips en richtlijnen voor de begeleiding van 

begaafde leerlingen;

➜  Mogelijkheden voor evaluatie met leerling en 

ouders.

Startscherm Diagnostiek: Alle stappen en onderdelen 

overzichtelijk weergegeven.



DHH voor uw school?

Compleet instrument

DHH is een compleet 

instrument met een 

quickscan, modulen 

voor signalering en 

diagnostiek, richtlijnen 

voor de begeleiding en 

evaluatie. 

Begeleiding 

DHH biedt naast 

richtlijnen voor de 

didactische aanpak 

ook richtlijnen voor 

de aandachtspunten 

in de begeleiding van 

begaafde leerlingen. 

Handelingsgericht 

werken 

Met DHH werkt u 

handelingsgericht.   

De begeleiding wordt 

afgestemd op de 

onderwijsbehoeften 

met aandacht voor 

zowel sterke als 

zwakke aspecten in het 

functioneren van de 

leerling.

Gratis ondersteuning   

Tijdens schooltijden is 

de helpdesk bereikbaar 

voor ondersteuning en 

al uw vragen over het 

gebruik.

DHH voor uw school? Kijk op www.dhh-po.nl

Met het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid heeft u voor 

een klein bedrag per maand een instrument voor de signalering, 

diagnostiek én begeleiding van uw begaafde leerlingen.

DHH voor uw school?
Met DHH weet u vooraf precies wat u betaalt en 

krijgt geen verrassingen achteraf. Als school koopt u 

een licentie van het DHH. U betaalt een eenmalige 

aanschaf en een maandelijkse onderhoudsbijdrage. U 

kunt ook kiezen voor een combipakket van aanschaf 

met een introductiecursus. De actuele prijzen en 

informatie over het combipakket vindt u op de 

bestelpagina van www.dhh-po.nl.

Cursusmogelijkheden DHH
➜  Wilt u een duidelijk beeld krijgen van de 

gebruiksmogelijkheden?

➜  Wilt u meer weten over de analyse en 

interpretatie van de gegevens?

➜  Wilt u een plan van aanpak opstellen voor uw 

leerling?

Bekijk het cursusaanbod op www.dhh-po.nl.

DHH is een product van Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Kwest Online en Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen 

(Sylvia Drent).


