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Inleiding 
Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafdheid is dus 

meer dan intelligentie, hoewel intelligentie wel een van de kenmerken is van hoogbegaafdheid. Bij 

hoogbegaafden is doorgaans sprake van een IQ boven de 130; dit is het geval bij circa 2,5% van de 

mensen. Naast een hoge intelligentie spelen ook persoonlijkheidsfactoren een rol, zoals creativiteit 

en doorzettingsvermogen. De sociale omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling van 

kinderen en dus ook van het hoogbegaafde kind, zowel in positief als in negatief opzicht. Voor 

hoogbegaafde leerlingen is naast de contacten in de school en het gezin ook vaak een drang te zien 

om aansluiting te vinden bij ontwikkelingsgelijken. In een aantal gevallen is de aanpak die voor 

hoogbegaafde leerlingen wordt voorgestaan ook passend voor leerlingen die niet voldoen aan het 

intelligentiecriterium van 130. We spreken dan van meerbegaafde leerlingen. 

Doelstelling en visie: meer- en hoogbegaafde kinderen in het 

onderwijs 
Meer en hoogbegaafde kinderen (verder: hoogbegaafden) hebben in het onderwijs doorgaans veel 

minder herhaling nodig om tot beheersing van de leerstof te komen dan de gemiddelde leerling. 

Daarom is het goed om de leerstof voor hen te compacten om verveling te voorkomen. Compacten 

is het overslaan van overbodige herhalings- en oefenstof. Bij compacten wordt, afhankelijk van de 

leerling, tot wel 50 – 75 % van de oefenstof geschrapt en circa 75 – 100% van de herhalingsstof. 

Hierdoor komt er dagelijks tijd vrij waarin de hoogbegaafde leerling kan werken aan verrijkingstaken. 

Bij verrijking gaat het er niet om dat de leerling meer werk krijgt, maar dat hij werk krijgt met 

meerwaarde. Verrijking is onder te verdelen in verdieping en verbreding. Verdieping sluit aan op de 

basisstof en het reguliere curriculum. Verbreding is een uitbreiding van het reguliere curriculum, 

bijvoorbeeld door een cursus Spaans, Chinees of Sterrenkunde. Voor zowel verrijking als verdieping 

kan ook gebruik gemaakt worden van e-learning, maar daarbij blijft vanzelfsprekend begeleiding 

door een leerkracht noodzakelijk. In veel gevallen kan het werken volgen de taxonomie van Bloom 

uitkomst bieden, waarbij met name de hogere orde denkvragen interessant zijn voor deze 

doelgroep. Met een dergelijke aanpak kan een adequate onderwijsleersituatie aangeboden worden 

aan een hoogbegaafde leerling binnen de basisondersteuning van een school bijvoorbeeld met 

werkvormen vanuit de theorie over meervoudige intelligentie. 

In sommige gevallen is de hoogbegaafde leerling aangewezen op meer dan alleen de 

basisondersteuning. Dat kan zijn omdat de leerling in zo’n geval onvoldoende geholpen is met 

compacten en verrijken en/of omdat er bijkomende problematieken zijn. Dan kan er een afweging 

worden gemaakt om voor de leerling een meer specifieke onderwijsleeromgeving te creëren. Soms 

kan dit gerealiseerd worden binnen de reguliere basisschool, maar soms is een (tijdelijke) plaatsing 

wenselijk of noodzakelijk op een school met een klas of afdeling die speciaal ingericht is voor 

hoogbegaafde leerlingen, door gebruik te maken van een zogenaamde plusklas of van een 

voorziening voor hoogbegaafde leerlingen met bijkomende ernstige (gedrags-)problematiek anders 

dan passend bij de hoogbegaafdheid en een daaraan gerelateerde extra onderwijsbehoefte. 

Overigens kan het daarbij zijn dat de bijkomende problematiek een oorzaak vindt binnen het domein 
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van de hoogbegaafdheid, maar het kan ook zijn dat deze ervan los staat. Wat in de aanpak echter 

wel moet gebeuren, is dat aangesloten wordt bij de onderwijsbehoefte van de leerling en dat er dus 

sprake is van een samenhangende aanpak. 

De aanpak zal per school(bestuur) verschillen en is afhankelijk van de visie die de school heeft op 

onderwijs in het algemeen en op die van onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen in het 

bijzonder. De aanpak kan variëren van een inclusief aanbod voor alle kinderen tot speciale 

voorzieningen voor kinderen met een meer- en hoogbegaafheid 

Op basis van het bovenstaande kan de aanpak van hoogbegaafde leerlingen grofweg in drie 

richtingen gaan, te weten: 

1. Hoogbegaafd zonder bijkomende problemen 

2. Hoogbegaafd aangewezen op speciale aanpak 

3. Hoogbegaafd met bijkomende ernstige (gedrags)problematiek breder dan 

hoogbegaafdheid 

 

Hoewel het ideaalbeeld is dat de aanpak voor al deze leerlingen op alle reguliere basisscholen 

gerealiseerd kan worden, zal dit zeker op de korte termijn niet het geval zijn. Binnen het domein van 

passend onderwijs zal daarom bezien moeten worden in hoeverre een samenhangende aanpak 

gecreëerd kan worden met alle scholen van het samenwerkingsverband. In de periode 2019-2022 

maakt het Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk (PO 30.02), verder SWV PO3002, gebruik 

van de Regeling Subsidie Begaafde Leerlingen PO en VO van het ministerie van OCW om beleid te 

ontwikkelen en activiteiten op te zetten voor leerkrachten die een adequaat antwoord geven op de 

uitdagingen die gesteld worden deze leerlingen. Wat in ieder geval nodig is, is dat bij alle 

betrokkenen (leerkrachten, directeuren, intern begeleiders, schoolbesturen, maar ook ouders en 

jeugdzorgmedewerkers) het besef aanwezig is dat ook voor deze groep kinderen een doordachte en 

planmatige aanpak noodzakelijk is. Daarbij is het tevens noodzakelijk dat op een zo vroeg mogelijk 

moment die aanpak wordt ingezet om te voorkomen dat er zich een bijkomende problematiek 

ontwikkelt. 

In het onderstaande wordt geschetst wat de huidige aanpak is op de drie genoemde groepen en wat 

nodig is om te komen tot een nadere analyse van de tekortkomingen en uitdagingen en de daarvoor 

noodzakelijke activiteiten. 

Hoogbegaafd zonder bijkomende problemen 
Er zijn verschillende manieren om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze 

leerlingen. Binnen het SWV PO3002 is door enkele besturen/scholen gekozen voor een aanpak met 

zogenaamde plusklassen, waar deze leerlingen een beperkt deel van de week een aparte aanpak 

krijgen; al dan niet ondersteund met opdrachten voor de overige dagen. Andere scholen kiezen juist 

voor een geïntegreerde aanpak binnen iedere klas.  

De keuze voor de aanpak ligt vanzelfsprekend bij de scholen zelf ( en hun besturen) en valt geheel 

binnen de basisondersteuning. Daarbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van expertise die elders 

in het samenwerkingsverband is opgebouwd.  Binnen het samenwerkingsverband kunnen afspraken 
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worden gemaakt over het ontwikkelen van deze expertise en de wijze waarop deze expertise 

vervolgens beschikbaar wordt gesteld aan alle scholen binnen het samenwerkingsverband PO3002. 

Activiteiten: 

- Inventariseren van de aanpak hoogbegaafdheid op alle scholen van het SWV PO3002. 

- Analyseren van de resultaten en vaststellen van de knelpunten en de behoeften bij de 

leerkrachten. 

- Opstellen van een concreet plan van aanpak op het gebied van professionalisering, 

ondersteuning op de werkvloer door externe expertise en gebruik van additionele 

materialen aansluitend op de resultaten van de inventarisatie om daarmee de 

leerkrachtvaardigheden te versterken. 

Hoogbegaafd aangewezen op speciale aanpak 
Deze tweede groep leerlingen heeft behoefte aan meer dan de basisondersteuning, maar kan wel op 

de eigen basisschool ondersteund worden. Voor deze groep leerlingen kan op basis van een 

arrangement de extra inzet van interne expertise en zo nodig ook externe expertise ingezet worden 

om zo vanuit het samenwerkingsverband leerkrachten te ondersteunen bij het bieden van een 

adequate onderwijsleeromgeving voor de leerling. Het is immers de leerkracht die zorg draagt voor 

het passend onderwijs. De leerkracht zal in het onderwijs de eerste zijn die behoefte heeft aan 

ondersteuning bij het aanbieden van een adequate onderwijsleeromgeving. Bovendien is het 

mogelijk om zo nodig aanvullende of andere leermiddelen in te zetten. 

In het gebruikelijke overleg over de leerlingzorg kan op enig moment geconcludeerd worden dat een 

leerling  zeer bijzondere ondersteuningsbehoeften heeft. In sommige gevallen (of op sommige 

scholen) kan binnen de eigen schoolomgeving een specifiek ondersteuningsaanbod worden 

gerealiseerd. Er kan echter ook een situatie ontstaan waarbij het wenselijk is dat een leerling tijdelijk 

geplaats wordt op een voorziening waar specifieker kan worden tegemoet gekomen aan deze 

behoeften. De extra ondersteuning of een tijdelijke plaatsing kan de leerling houvast bieden om te 

werken aan bepaalde doelen en zo een bepaalde werkwijze onder de knie te krijgen en te 

implementeren in de dagelijkse routine binnen de eigen klas, terwijl de leerkracht wordt 

ondersteund bij het ontwerpen en realiseren van  een aangepast onderwijsaanbod. Als een dergelijk 

arrangement de basisondersteuning overschrijdt, kan een bijdrage aangevraagd worden bij het 

samenwerkingsverband via een arrangement (BBA). De leerling blijft in alle genoemde gevallen 

ingeschreven op de eigen basisschool. Via de bekende regeling in de Variawet ‘Onderwijs op een 

andere locatie’ kan een dergelijke tijdelijke plaatsing worden georganiseerd. 

Activiteiten: 

- Versterken expertise hoogbegaafdheid op alle basisscholen binnen de basisondersteuning 

met een kick-off bijeenkomst om het thema over alle besturen heen neer te zetten. 

- Versterken van bovenschoolse expertise hoogbegaafdheid via de werkgroep, ambulante 

begeleiding of anderszins; passend bij de schoolspecifieke situatie. 

- Binnen de systematiek van arrangementen onderzoeken op welke wijze tegemoet gekomen 

kan worden aan de onderwijsbehoefte van leerlingen en de ondersteuningsbehoefte van 

leerkrachten.  
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Hoogbegaafd met ernstige gedragsproblematiek (dubbel bijzonder) 
Deze derde groep leerlingen vormt op dit moment de grootste uitdaging en levert in de praktijk van 

ieder dag het vaakst problemen op. In een aantal gevallen gaat de hoogbegaafdheid van de leerling 

gepaard met (ernstige) gedrags- of psychiatrische problemen. In een onderzoek van het ITS 

(Driessen, Mooij en Doesborgh, 2007) wordt aangetoond dat bij ruim 10% van de hoogbegaafde 

leerlingen sprake is van structureel onderpresteren. Betts en Neihart (2010) hebben laten zien dat 

een deel van de onder presterende hoogbegaafde leerlingen tevens een vrij ernstige 

gedragsproblematiek hebben. De aanpak van deze leerlingen vraagt naast een gedegen kennis van 

en ervaring met het werken met hoogbegaafde leerlingen ook expertise op het vlak van 

gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek. Het is juist deze groep leerlingen die het 

meeste risico loopt op schooluitval. Binnen de groep thuiszitters is deze groep leerlingen 

oververtegenwoordigd. Los van de aanpak die voor deze groep wordt ontwikkeld is het tevens zaak 

om aandacht te hebben voor het vroegtijdig signaleren van deze problematiek. 

Binnen het SWV PO3002 is één school actief in de ondersteuning van deze groep leerlingen (Lavoor, 

Roosendaal) in de vorm van een specifieke afdeling en is één school voor cluster 4 speciaal onderwijs 

actief (De Fakkel, Roosendaal). Beide scholen hebben een eerste kennismaking georganiseerd met 

de bedoeling op een hechte samenwerking te realiseren. Daarnaast zijn er scholen die een passend 

aanbod weten te realiseren op de eigen school. In het kader van dit actieplan wordt de 

samenwerking geïntensiveerd en uitgebreid met alle scholen/schoolbesturen, zodat de 

ondersteuning van deze groep leerlingen waar mogelijk thuisnabij kan plaatsvinden. 

De huidige vorm van arrangementen ‘dubbel bijzonder’ geeft ondersteuning aan scholen die voor 

deze leerlingen een antwoord proberen te vinden op de uitdaging te komen tot een aangepast 

onderwijsarrangement. Tijdens de uitvoering van dit actieplan wordt deze arrangementsvorm 

geëvalueerd en waar nodig aangepast in lijn met de eerder genoemde activiteit om na te gaan in 

hoeverre de huidige ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband voldoende 

aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte op de werkvloer. De huidige vorm van het arrangement 

voorziet erin dat voor elke leerling met een hoge begaafdheid én een duidelijke extra 

onderwijsbehoefte vanwege ernstige gedragsvraagstukken niet uitsluitend voortkomend uit de 

hoogbegaafdheid  een aanvraag voor een arrangement wordt voorgelegd aan de MultiDisciplinaire 

Commissie ter advisering. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de school zich aantoonbaar op 

verschillende niveaus heeft ingespannen een passende onderwijsplek te organiseren zonder dat dit 

overigens leidt tot het protocollair aflopen van niveaus. Als vroegtijdig duidelijk is dat er meer nodig 

is, moet de school in staat gesteld worden om vroegtijdig op te schalen. De basisondersteuning en 

lichte ondersteuning evenals een arrangement kunnen op een basisschool daartoe worden ingezet. 

Een cyclus van deze ondersteuningsmogelijkheden en de evaluatie daarvan blijkt ook uit het 

groeidocument van de betrokken leerling. De aanvraag toont de noodzaak voor een arrangement 

aan door het aanleveren van díe informatie die beide aspecten voldoende toelichten, informatie die 

de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht verduidelijkt én inzicht geeft in het arrangement dat 

voor ogen staat door het aangeven van duidelijke doelen en geplande evaluaties. Daarbij is ook 

voldoende aandacht voor de manier waarop de ondersteuning na plaatsing wordt vormgegeven. 
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Doorbreken leerstofjaarklassensysteem als noodzakelijke voorwaarde 
Uitgangspunt in het samenwerkingsverband is thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen. Daarbij 

wordt erkend dat voor sommige leerlingen de dichtstbij zijnde basisschool of de eerste basisschool 

die de ouders wensen voor hun kind, niet altijd de optimale zorg kan bieden. Voor een beperkt 

aantal leerlingen wordt een beroep gedaan op specialistisch onderwijs. 

Op de meeste scholen wordt het leerstofjaarklassensysteem gehanteerd. Bij het 

leerstofjaarklassensysteem worden de leerlingen gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Zij worden 

in het algemeen op een uniforme manier benaderd. De leerstof is het startpunt van het 

leerstofjaarklassensysteem. Er is een totaalaanbod beschikbaar van leerstof die de leerlingen 

jaarlijks zouden moeten kunnen leren. Het basisuitgangspunt van het leerstofjaarklassensysteem is 

dat aan kinderen van dezelfde leeftijd dezelfde prestatie-eisen kunnen worden gesteld. Het 

leerstofjaarklassensysteem kent twee kernproblemen: de leerstof is het uitgangspunt (met de 

gemiddelde leerling als startpunt) en de verschillen tussen kinderen zijn niet werkbaar. 

Deze kernproblemen zijn niet exclusief verbonden aan de groep meer- en hoogbegaafde leerlingen, 

maar worden versterkt zichtbaar als ingezoomd wordt op leerlingen met een meer- en 

hoogbegaafdheid. Om adequaat in te spelen op de onderwijsbehoefte van alle leerlingen (inclusief 

de meer- en hoogbegaafde leerlingen) en om een doorgaande leerlijn te realiseren is het daarom 

noodzakelijk om het leerstofjaarklassensysteem ter discussie te stellen. Vanzelfsprekend is dit een 

keuze die alle schoolbesturen voor zichzelf en hun scholen dienen te maken. Waar mogelijk kan door 

samenwerking tussen scholen een meerwaarde worden behaald. 

Activiteiten: 

- Versterken expertise alle reguliere basisscholen, waarbij tevens aandacht is voor de rol van 

ouders. 

- Samenhangende aanpak organiseren voor BaO en SO op het gebied van dubbel bijzondere 

leerlingen. 

- Afstemmen expertise van scholen, die op dit moment een gericht aanbod hebben op de 

doelgroep ‘dubbel bijzondere kinderen’. 

- Periodieke analyse van thuiszitters op problematiek ‘dubbel bijzonder’ om na te gaan in 

hoeverre hoogbegaafdheid een rol speelt in de problematiek van de thuiszitters. 

- Samenwerking onderwijs-jeugdzorg versterken op het gebied van ‘dubbel bijzonder’ met 

actieve betrokkenheid van alle deelnemende gemeenten en relevante zorgaanbieders. 

- Evaluatie eventueel bijstellen de beschreven werkwijze van de arrangementen ‘dubbel 

bijzonder’. Afstemmen met arrangementen die gericht zijn op hoog- en meer begaafde 

leerlingen.  

- Bij alle deelnemende scholen wordt het thema ‘doorbreken leerstofjaarklassensysteem’ aan 

de orde gesteld en onderzocht welke scholen hierin vooruit kunnen en willen lopen. 

- Betrekken van ouders bij alle bovengenoemde activiteiten. 
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Samenwerking en draagvlak 
Omdat binnen het onderwijs een antwoord gevonden moet worden op de aanpak voor 

hoogbegaafde leerlingen, is het van belang dat alle betrokken onderwijspartijen in de regio zich met 

elkaar verbinden door afspraken te maken over een samenhangende aanpak. Concreet betekent dit 

dat alle aangesloten schoolbesturen dit actieplan onderschrijven en dat alle aangesloten scholen 

actief gaan deelnemen aan professionalisering en de activiteiten op de verschillende thema’s al dan 

niet te organiseren door de besturen zelf of gezamenlijk via het samenwerkingsverband. De 

samenwerking blijft echter niet beperkt tot de aangeslotenen bij het SWV PO3002. Om voor deze 

specifieke doelgroep te komen tot een effectieve en efficiënte aanpak is samenwerking met andere 

partijen van groot belang. In het bijzonder wordt op dit moment gedacht aan:  

- Voorschool (peuterspeelzalen en kinderopvang) met vroegsignalering als speerpunt. 

- Gemeenten en jeugdzorgregio West-Brabant West vanwege de samenhang tussen onderwijs 

en jeugdzorg. 

- Zorgaanbieders specifiek gericht op de doelgroep hoogbegaafde leerlingen en dubbel 

bijzondere leerlingen. 

Via de scholen wordt samenwerking en draagvlak georganiseerd met ouders via de MR, GMR en via 

het samenwerkingsverband met de OPR. 

Werkgroep Hoogbegaafdheid 
Sinds 2016 is in het SWV PO3002 een werkgroep actief rond het thema ‘Hoogbegaafdheid’. Het 

aanvankelijke doel van de werkgroep was het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van 

complexe casuïstiek, omdat de verschillende aangesloten schoolbesturen kiezen voor een eigen 

aanpak op het thema. In de werkgroep zaten vooral mensen die op de werkvloer bezig zijn met het 

thema. Gaandeweg is gebleken dat voor het uitzetten van trajecten die leiden tot samenwerking en 

tot een meerjarige visie op de aanpak van hoogbegaafdheid de werkgroep aangesloten dient te zijn 

op bestuursniveau. Met de komst van de Regeling subsidie aanpak begaafde leerlingen PO en VO 

ontstaat de mogelijkheid om meer te investeren in het thema en om extra ondersteuning in te 

zetten om te komen tot een meer samenhangende aanpak. Binnen het gehanteerde schoolmodel 

van het samenwerkingsverband bestaat de mogelijkheid om professionalisering en kennisdeling in 

gezamenlijk verband te organiseren, zo hier behoefte toe bestaat. 

Om de interne samenwerking te versterken en om een samenwerking met externe partijen op te 

zetten is het noodzakelijk dat geïnvesteerd wordt in een deugdelijke analyse van het dekkend 

aanbod. De werkgroep Hoogbegaafdheid kan hierbij een cruciale rol spelen door de kennis en 

ervaring betreffende hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs binnen het samenwerkingsverband 

in kaart te brengen en het platform te zijn waar de kennis en ervaring gedeeld kan worden en 

omgezet kan worden in een samenhangend aanbod binnen het samenwerkingsverband en zo nodig 

met de samenwerkingsverbanden die grenzen aan SWV PO3002.  

In het recente verleden is gebleken dat de Werkgroep Hoogbegaafdheid soms hinkt op twee 

gedachten. Enerzijds ontmoeten professionals elkaar in de werkgroep om informatie te delen, om te 

klankborden en om ervaringen uit te wisselen. Anderzijds is er behoefte om op beleidsniveau 

afspraken te maken over de stappen die collectief in het samenwerkingsverband gezet worden. Bij 
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de start van de projectperiode zal daarom onderzocht moeten worden in hoeverre er sprake kan zijn 

van één werkgroep met twee aandachtspunten (praktijk en beleid) of dat het verstandiger is om 

hierbij een splitsing aan te brengen en twee deelgroep te creëren voor praktijk en beleid. 

Activiteiten: 

- Alle scholen van het samenwerkingsverband én alle voorschoolse voorzieningen geven op 

basis van een zelfanalyse inzicht in de huidige aanpak, de aanpak die in ontwikkeling is en 

wat in een verder toekomst uitgewerkt zou moeten gaan worden. 

- In de werkgroep Hoogbegaafdheid wordt, in samenwerking met andere partijen, een 

meerjarenplan opgesteld om te komen tot uitbreiding van kennis en een verankering van 

het beleid. Tevens wordt nagegaan in hoeverre praktijk en beleid in één werkgroep aan de 

orde kunnen komen. 

- Het SWV PO3002 stelt voor 2 dagen per week voor de gehele projectperiode 

projectcoördinatie Hoogbegaafdheid beschikbaar. Voor een deel (0,1 fte) op het niveau van 

het samenwerkingsverband om deelnemers te ondersteunen bij het uitvoeren van de 

zelfanalyse en het opzetten van een schoolgericht actieplan. Op het niveau van het 

samenwerkingsverband worden de plannen met elkaar in verband gebracht tot een 

samenhangende visie en aanpak. De overig beschikbare coördinatie wordt aangesteld op het 

niveau van de deelnemende schoolbesturen. 

 

Expertiseontwikkeling en kennisdeling 
Naast het beschikken over voldoende (financiële) middelen is het voor alle scholen van belang om te 

kunnen beschikken over de expertise die noodzakelijk is om voor de hoogbegaafde leerlingen 

(inclusief de dubbel bijzondere leerlingen) een adequate onderwijsleersituatie te creëren. Binnen 

het samenwerkingsverband is er niet één partner of één plek waar deze expertise voorhanden is. 

Vanuit alle deelnemende schoolbesturen is de wens uitgesproken om te komen tot uitwisseling van 

beschikbare expertise én het versterken van de bestaande expertise. Op het niveau van het 

samenwerkingsverband is de eerder genoemde werkgroep de plek waar de informatie bij elkaar 

komt en waar afspraken worden gemaakt over de uitvoering. Het vaststellen van de voorgestelde 

activiteiten gebeurt op het niveau van het samenwerkingsverband met instemming van de 

beleidsgroep en de deelnemersraad (zie bijlage voor Organogram). 

De werkgroep Hoogbegaafdheid komt onder leiding van een projectmedewerker die voor de duur 

van het actieplan wordt aangesteld bij het samenwerkingsverband. De opdracht van de 

projectmedewerker wordt om de uitvoering van concrete ondersteuning op schoolniveau via de 

werkgroep te coördineren en te ondersteunen. Daarnaast ontwikkelt de projectmedewerker een 

duurzame infrastructuur, waarin de kennis en expertise over het verzorgen van een passend 

ondersteunings- en onderwijsaanbod blijvend ontwikkeld wordt en met anderen gedeeld kan 

worden. Deze projectmedewerker neemt actief deel aan de landelijke inspiratiebijeenkomsten en 

draagt bij aan de kennisdeling met collega’s in den lande. 
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Aan het einde van de projectperiode dient een infrastructuur te worden opgeleverd die binnen de 

reguliere bekostiging van het samenwerkingsverband overeind kan blijven. De projectmedewerker 

betrekt daartoe kennisinstituten in de regio, PABO’s en universiteiten en draagt zorg voor duurzame 

relaties. 

Activiteiten: 

- Aanstellen projectmedewerker Hoogbegaafdheid voor 2 dagen per week. 

- Uitwerken duurzame projectstructuur binnen het SWV PO3002 met daarin een 

bekostigingsvoorstel om (een deel van) de projectinzet te borgen binnen de reguliere 

financiering van het samenwerkingsverband. 

- Organiseren van inspiratiebijeenkomsten binnen het samenwerkingsverband en actieve 

participatie bij de landelijke inspiratiebijeenkomsten. 

- Met alle aangesloten partijen zorgdragen voor een infrastructuur voor intervisie, 

inhoudelijke verdieping en zo nodig scholing. 

- Leggen van relaties met betrokken kennisinstituten, zorgaanbieders, ouderorganisaties, 

gemeenten en andere betrokkenen op het gebied van hoogbegaafdheid en het borgen van 

de relaties in een duurzaam netwerk. 

Evaluatie en voortgang 
De activiteiten die hierboven bij de verschillende onderdelen zijn omschreven geven een duidelijk 

beeld van de wijze waarop het SWV PO3002 op het terrein van hoogbegaafdheid de ontwikkeling wil 

door maken. De acties zijn evenwel nog onvoldoende concreet of SMART gemaakt om zonder meer 

te dienen als uitgangspunt voor evaluatie. In de beginperiode van het actieplan zal een nadere 

uitwerking van de verschillende activiteiten dienen plaats te vinden. Daarbij kan het ook zijn dat de 

planning over de jaren, zoals die in de paragraaf Activiteitenplanning is opgenomen aangepast moet 

worden. 

Dit activiteitenplan zal tenminste jaarlijks, maar vaker als daartoe aanleiding is, geëvalueerd worden. 

Binnen de structuur van het samenwerkingsverband zal die evaluatie (en evolutie) van het 

activiteitenplan starten in de werkgroep Hoogbegaafdheid, waar alle uitvoerende partijen aan tafel 

zitten. Vervolgens wordt de evaluatie en aanpassing van de planning besproken in de beleidsgroep 

en deelnemersraad. De resultaten hiervan worden meegenomen in een, zo nodig, aangepast 

activiteitenplan. Uiteindelijke doelstelling is om op basis van de evaluatie de activiteiten 

doeltreffender en doelmatiger te maken. Kerndoel is en blijft om de expertise op iedere 

onderwijsinstelling (inclusief voorschool)  te versterken en het onderwijsprogramma zo vorm te 

geven dat recht wordt gedaan aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen, inclusief de 

hoogbegaafde en dubbel bijzondere kinderen. 
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Activiteiten: 

- Jaarlijkse evaluatie van het activiteitenplan en concretisering en bijstelling als dat gewenst is.  

- Betrekken van alle betrokken partijen bij de evaluatie, zoals voorschool, gemeenten, 

onderwijsinstellingen, zorgaanbieders, ouders, etc. 

- Onderzoeken op het niveau van de individuele leerling of het onderwijsaanbod voldoende 

passend is gemaakt. Onderzoek vindt plaats in samenwerking met een van de 

kennisinstituten (bijv. Avans of Fontys) en er wordt voor zorg gedragen dat de ouders in 

deze onderzoeken worden betrokken. 

Haalbaarheid en duurzaamheid 
De verschillende activiteiten, voor zover deze bij de start van het activiteitenplan te voorzien zijn, 

zijn ingepland in een globale meerjarenplanning. Hierbij is aandacht besteed aan de taakverdeling 

c.q. rolverdeling tussen alle partijen en is een relatie gelegd tussen de verschillende activiteiten en 

de genoemde doelstellingen (zie bijlage).  

Duurzaamheid en risico’s 
Het SWV PO3002 gaat uit van het schoolmodel in een hybride vorm, waarbij de zware ondersteuning 

in de vorm van arrangementen op centraal niveau wordt afgehandeld. Dat wil zeggen dat het 

uitgangspunt is dat de individuele schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs op hun 

scholen en dat activiteiten van het samenwerkingsverband in principe hun aangrijpingspunt kennen 

op het niveau van het schoolbestuur. Bij de uitwerking van dit activiteitenplan zal daarom goed 

rekening gehouden moeten worden met de aanpak binnen elk bestuur. Ervaring uit het werken met 

de werkgroep Hoogbegaafdheid sinds 2016 leert dat het komen tot een gemeenschappelijk 

gedragen aanpak veel aandacht vraagt in het communicatieve proces. Door op het thema voor ieder 

deelnemend bestuur een projectverantwoordelijke te benoemen, die voldoende tijd heeft om te 

investeren in het gemeenschappelijke proces én een gemeenschappelijke aanpak, wordt het risico 

beperkt dat zaken te lang blijven liggen of niet tot besluitvorming komen. 

Het SWV PO3002 kiest voor een structurele en duurzame verankering van alle activiteiten. De 

activiteiten beschreven in dit activiteitenplan sluiten aan bij de ontwikkelingen die het SWV PO3002 

sinds augustus 2014 heeft doorgemaakt. Deze verankering vraagt na de incidentele injectie van 

middelen, waardoor een versnelling ingezet kan worden, om een structurele aandacht binnen de 

begroting. De ruimte in de begroting is echter afhankelijk van de noodzaak om leerlingen te plaatsen 

in het speciaal onderwijs. Gelet op de negatieve verevening en een toename van het 

deelnamepercentage speciaal onderwijs komt de meerjarenbegroting vanaf 2021 onder druk. 

Incidenteel kan hierin worden voorzien door het inzetten van de risicoreserve ‘passend onderwijs’ 

van het SWV PO3002. Het ondersteuningsplan zet in op het terugdringen van het 

deelnamepercentage speciaal basis)onderwijs, zodat er ruimte ontstaat voor meer ondersteuning 

van leerlingen op de regulieren basisscholen. Hierdoor zal de financiële druk op de middelen van het 

SWV PO3002 terug lopen. Dit zal dus structureel ruimte gaan bieden op het doorzetten van de 
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activiteiten die meerjarig in het activiteitenplan zijn opgenomen, waaronder de aanpak voor de 

groep meer- en hoogbegaafde kinderen.  
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Bijlage 1: Activiteitenoverzicht 
Wat Door wie Wanneer 
Onderzoek en analyse   

Inventariseren van de aanpak hoogbegaafdheid op alle 

scholen van het SWV PO3002 door bijvoorbeeld het 

inzetten van het instrument Zelf assessment Dekkend 

Netwerk. 

SWV, alle scholen April 2019 

Analyseren van de resultaten zelfanalyse in relatie tot het 

strategisch beleid van de verschillende schoolbesturen. 

Vaststellen van de knelpunten en de behoeften van de 

leerkrachten. 

SWV, werkgroep Mei 2019 

Alle scholen van het samenwerkingsverband én alle 

voorschoolse voorzieningen geven op basis van een 

zelfanalyse inzicht in de huidige aanpak, de aanpak die in 

ontwikkeling is (inclusief reflectie op 

leerstofjaarklassensysteem, inclusief onderwijs) en wat 

concreet in een verder toekomst uitgewerkt zou moeten 

gaan worden. 

SWV, werkgroep, 

voorschool, 

beleidsgroep, 

deelnemersraad 

Juni 2019 

Opstellen van een concreet plan van aanpak op het 

gebied van professionalisering, ondersteuning op de 

werkvloer door externe expertise (binnen of buiten het 

samenwerkingsverband) om daarmee de 

leerkrachtvaardigheden te versterken en gebruik van 

additionele materialen aansluitend op de resultaten van 

de inventarisatie. 

SWV, werkgroep, 

beleidsgroep, 

deelnemersraad 

Mei-Juni 

2019 

Bij alle deelnemende scholen wordt het thema 

‘doorbreken leerstofjaarklassensysteem aan de orde 

gesteld en onderzocht welke scholen hierin vooruit willen 

lopen. 

 

SWV, 

deelnemersraad, 

beleidsgroep 

Augustus 

2019 – Juli 

2022 

   

Professionalisering en expertise   

Versterken expertise hoogbegaafdheid op alle 

basisscholen binnen de basisondersteuning. 

Kick-off bijeenkomst Hoogbegaafdheid in oktober 2019 

SWV, 

schoolbesturen, 

kennisinstituten, 

jeugdzorg 

Augustus 

2019 – Juli 

2022 
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Deelname aan landelijke informatiebijeenkomsten en 

terugkoppeling via de werkgroep Hoogbegaafdheid. 

Versterken van bovenschoolse expertise 

hoogbegaafdheid via de werkgroep, ambulante 

begeleiding of anderszins; passend bij de schoolspecifieke 

situatie. In de werkgroep Hoogbegaafdheid wordt, in 

samenwerking met andere partijen, een meerjarenplan 

opgesteld om te komen tot een uitbreiding van kennis en 

een verankering van het beleid. Tevens wordt nagegaan 

in hoeverre praktijk en beleid in één werkgroep aan de 

orde kunnen komen. 

SWV, werkgroep, 

voorscholen, 

interne/externe 

experts, 

kennisinstituten 

Augustus 

2019 – Juli 

2022 

Samenhangende aanpak organiseren tussen BaO, SBO en 

SO op het gebied van dubbel bijzondere leerlingen. 

SWV, werkgroep Mei 2019 – 

December 

2019 

Periodieke analyse van thuiszitters op problematiek 

‘dubbel bijzonder’. 

SWV, Regionaal 

Bureau Leerplicht 

Mei 2019 en 

verder 

Samenwerking   

Samenwerking onderwijs-jeugdzorg versterken op het 

gebied van ‘dubbel bijzonder’ met actieve betrokkenheid 

van alle deelnemende gemeenten. 

SWV, werkgroep, 

beleidsgroep, 

gemeenten (REA) 

Augustus 

2019- Juli 

2020 

Samenwerking versterken tussen het SWV PO3002, de 

deelnemende scholen en de gemeenten en 

jeugdzorgregio West-Brabant West vanwege de 

samenhang tussen onderwijs en jeugdzorg. 

SWV, 

Jeugdzorgregio 

WBW, gemeenten 

Augustus 

2019-juli 

2022 

Zorgaanbieders betrekken bij de te ontwikkelen 

activiteiten rond professionalisering en ondersteuning 

specifiek gericht op de doelgroep hoogbegaafde 

leerlingen en dubbel bijzondere leerlingen. 

Zorgaanbieders 

HGB in 

jeugdzorgregio 

WBW, SWV 

Najaar 2019 - 

verder 

Planmatig actief betrekken van ouders bij alle activiteiten 
uit het activiteitenplan. 

SWV, werkgroep, 

gemeenten, scholen 

en voorscholen 

Mei 2019 en 

verder 

Ondersteuning   

Voorschool (peuterspeelzalen en kinderopvang) met 

vroegsignalering als speerpunt 

SWV, werkgroep, 

gemeenten 

voorschool 

Voorjaar 

2020 
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Doorontwikkelen van arrangementen hoogbegaafdheid 

aansluitend op de knelpuntenanalyse Zelfassessment 

Dekkend Netwerk voor lichte en zware ondersteuning. 

Binnen de systematiek van arrangementen onderzoeken 

op welke wijze tegemoet gekomen kan worden aan de 

onderwijsbehoefte van leerlingen en de 

ondersteuningsbehoefte van leerkrachten 

SWV, werkgroep, 

beleidsgroep 

In de loop 

van 2020 

Evaluatie en eventueel bijstellen van de beschreven 

werkwijze van de arrangementen ‘dubbel bijzonder’. 

Afstemmen met arrangementen die gericht zijn op hoog- 

en meer begaafde leerlingen.  

SWV, beleidsgroep Najaar 2020 

Het SWV PO3002 stelt voor 2 dagen per week voor de 

gehele projectperiode coördinatie Hoogbegaafdheid 

beschikbaar om deelnemers te ondersteunen bij het 

uitvoeren van de zelfanalyse en het opzetten van een 

schoolgericht actieplan. Op het niveau van het 

samenwerkingsverband worden de plannen met elkaar in 

verband gebracht tot een samenhangende visie en 

aanpak. 

SWV, 

deelnemersraad 

Vanaf 1 mei 

2019 

Organisatie   

Uitwerken duurzame projectstructuur binnen het SWV 

PO3002 met daarin een bekostigingsvoorstel om (een 

deel van) de projectinzet te borgen binnen de reguliere 

financiering van het samenwerkingsverband. 

SWV, 

projectmedewerker, 

werkgroep, 

beleidsgroep, 

deelnemersraad 

Vanaf 2021 

Organiseren van inspiratiebijeenkomsten binnen het 

samenwerkingsverband en actieve participatie bij de 

landelijke inspiratiebijeenkomsten. 

SWV, 

projectmedewerker 

Najaar 2019 

eerste 

bijeenkomst 

Met alle aangesloten partijen zorgdragen voor een 
infrastructuur voor intervisie, inhoudelijke verdieping en 
zo nodig scholing. 

SWV, gemeenten, 

beleidsgroep, 

voorschool, 

zorgaanbieders 

Voorjaar 

2020 eerste 

opzet 

Leggen van relaties met betrokken kennisinstituten, 
zorgaanbieders, ouderorganisaties, gemeenten en andere 
betrokkenen op het gebied van hoogbegaafdheid en het 
borgen van de relaties in een duurzaam netwerk. 
 

SWV, 

projectmedewerker 

Najaar 2019 

Evaluatie   
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Jaarlijkse evaluatie van het activiteitenplan en 
concretisering en bijstelling als dat gewenst is.  
 

SWV, werkgroep, 

beleidsgroep 

Jaarlijks 

september 

Betrekken van alle betrokken partijen bij de evaluatie, 
zoals voorschool, gemeenten, onderwijsinstellingen, 
zorgaanbieders, ouders, etc. 
 

SWV, gemeenten, 

beleidsgroep, 

ouderorganisaties, 

medezeggen- 

schapsorganen 

Jaarlijks 

september 

Onderzoeken op het niveau van de individuele leerling of 
het onderwijsaanbod voldoende passend is gemaakt. 
Onderzoek vindt plaats in samenwerking met een van de 
kennisinstituten (bijv. Avans of Fontys) en er wordt voor 
zorg gedragen dat de ouders in deze onderzoeken 
worden betrokken. 
 

SWV, 

projectmedewerker, 

kennisinstituut, 

externe expertise 

2020-2021 
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Bijlage 2: Projectfinanciering per projectjaar 
Actie Financiering 
2019 (mei – december)  

Projectcoördinatie (0,4 fte) €20.000 

Arrangementen dubbel bijzonder (max. 60 leerlingen à €3.800) €114.000 

Professionalisering HBG €18.000 

Kick-off bijeenkomst oktober 2019 €3.000 

Informatiebijeenkomsten €3.000 

Additionele materialen en instrumenten €15.000 

Totaal 2019 €173.000 
  

2020  

Projectcoördinatie (0,4 fte) €30.000 

Arrangementen dubbel bijzonder (max. 60 leerlingen à €3.800) €228.000 

Professionalisering HBG €24.000 

Informatiebijeenkomsten €3.000 

Additionele materialen en instrumenten €30.000 

Totaal 2020 €315.000 
  

2021  

Projectcoördinatie (0,4 fte) €30.000 

Arrangementen dubbel bijzonder (max. 60 leerlingen à €3.800) €228.000 

Professionalisering HBG €24.000 

Informatiebijeenkomsten €3.000 

Additionele materialen en instrumenten €30.000 

Totaal 2021 €315.000 
  

2022  
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Projectcoördinatie (0,4 fte) €30.000 

Arrangementen dubbel bijzonder (max. 60 leerlingen à €3.800) €228.000 

Professionalisering HBG €24.000 

Informatiebijeenkomsten €3.000 

Additionele materialen en instrumenten €30.000 

Totaal 2022 €315.000 
  

2023 en volgende jaren  

 

Projectcoördinatie (0,4 fte) t/m juli 2023 €15.000 

Arrangementen dubbel bijzonder (max. 60 leerlingen à €3.800) €114.000 

Professionalisering HBG €6.000 

Informatiebijeenkomsten €3.000 

Additionele materialen en instrumenten €5.000 

Totaal 2023 €143.000 
  

Totale projectkosten: € 1.261.000 

Bijdrage OCW  4 x €76.093 = € 304.372 

Bijdrage SWV:  € 1.261.000 - €304.372 = € 956.628 

 

 

Na de impulsperiode 2019-2023 waarin extra activiteiten worden georganiseerd rond het thema 

Hoogbegaafdheid wordt de projectcoördinatie overgenomen door de coördinatoren van de 

aangesloten besturen. De arrangementen ‘dubbel bijzonder’ worden opgenomen in de 

meerjarenbegroting van het Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk. De aanvullende 

professionalisering wordt door de schoolbesturen ter hand genomen. De informatiebijeenkomsten 

worden opgenomen in het Ondersteuningsplan vanaf 2023, zodat deze onderdeel worden van de 

reguliere ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. De benodigde additionele materialen en 

instrumenten zullen na de projectperiode uit de eigen middelen van de school bekostigd moeten 

worden. 
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