REACTIE OP DE SUBSIDIEAANVRAAG HB PO HBL 19012 SWV 3002
ROOSENDAAL-MOERDIJK
Van:
Onderwerp:
Datum:
Contactpersonen:
Contactgegevens:

SWV 3002
Reactie subsidieaanvraag HB 19012 SWV Roosendaal Moerdijk
9 september 2019
drs.J. Biskop (directeur bestuurder), drs. Th. de Vries (beleidsadviseur), drs. Marianne
Voeten (ortho pedagoog)
directie@po3002.nl

N.a.v. de aanvraag subsidieregeling PO/VO heeft de commissie ons verzocht antwoord te geven op een aantal
aanvullende vragen.
Wij hebben ervoor gekozen deze in het onderstaande document weer te geven.
Leeswijzer:
We hebben bij ieder criterium goed gekeken wat u van ons vraagt. We hebben uw advies en de vragen blauw
gemarkeerd en de antwoorden zwart. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn de activiteiten benoemd die we bij
onze doelen hebben geformuleerd. Deze activiteiten zijn bij criterium vijf integraal opgenomen. De begroting is
aan de genoemde criteria gekoppeld. We maken u erop attent dat de nummering van de activiteiten afwijkt van
de nummering bij de criteria.
Wij hopen dat we hiermee voldoen aan de criteria van de subsidieregeling. Heeft u concrete vragen, mist u nog
essentiële beantwoording op vragen die wij om wat voor reden gemist hebben? Wilt u dan contact opnemen met
Th. de Vries. (t.devries@po3002.nl of 06-51344729).

CRITERIUM 1

DOEL EN VISIE

Advies van de commissie
Maak de beschrijvingen van de doelgroep waar het activiteitenplan zich op richt concreter dan vanuit "speciale
aanpak" en "ernstige gedragsproblematiek". Licht toe wat hiermee bedoeld wordt. Formuleer dit niet vanuit het al
dan niet bestaan van problemen, maar maak duidelijk in welke ontwikkelingsbehoeften van leerlingen wordt
voorzien. Onderbouw op welke wijze o.b.v. de huidige inzichten invulling wordt gegeven aan de arrangementen
op het gebied van 'dubbel bijzonder' in relatie tot de geformuleerde behoeften.
Toelichting:
De besturen hebben de beleidsplannen m.b.t. onderwijs aan leerlingen met HBG met elkaar gedeeld. Hieruit
worden de gemeenschappelijke onderdelen gehaald, gekeken in wat nog nodig is voor een dekkend aanbod en
al samenwerkend wordt besloten of besturen daarin dezelfde weg kiezen of dit verschillend invullen maar wel
leidend naar hetzelfde doel nl. kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van het HB-kind. De verschillende
zoektochten en experimenten bieden verdieping: er kan gebruik gemaakt worden van elkaars expertise en de
besturen kunnen door de verschillende keuze en specialisatie zorgen voor een dekkend netwerk binnen het
SWV. Het SWV legt dit vast in beleid dat wordt opgenomen in het ondersteuningsplan.
Binnen de besturen en hun scholen wordt uitgegaan van (onderwijs)behoeften van leerlingen, waarbij
welbevinden en brede ontwikkeling van het kind in de eigen context centraal staat. Er is ruimte voor creativiteit en
persoonlijke ontwikkeling. Daarbij wordt gestart bij het kind zelf. Het kind heeft een actieve rol in het vorm geven
van zijn eigen onderwijsleerproces. Ouders zijn gelijkwaardige partners en worden regelmatig en structureel
betrokken.
Ontwikkeling kan ook buiten de gebaande paden plaatsvinden. Dit veronderstelt een open, onderzoekende
houding bij de vormgeving van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
In principe behoort de aanpak van leerlingen met een hoge begaafdheid net als die van kinderen met een lage
begaafdheid tot de basisondersteuning. Vanuit de lichte ondersteuning kan gedacht worden aan een aanpak in
plusklassen of anderszins. Daarnaast kan de lichte ondersteuning worden ingezet voor lichte vormen van
ondersteuning op bijvoorbeeld faalangst, growth- en fixed mindset, executieve functies, etc.
In sommige gevallen is de hoogbegaafde leerling aangewezen op meer dan alleen de basisondersteuning en
lichte ondersteuning. Dat kan zijn omdat de leerling in zo’n geval onvoldoende geholpen is met de ondersteuning
die gegeven wordt omdat er bijkomende problematieken zijn.
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Wanneer een leerling niet langer vanuit de basisondersteuning of lichte ondersteuning kan worden geholpen, kan
een school een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband om de extra ondersteuning vorm te
geven. Het samenwerkingsverband houdt bij de afweging van de arrangementen rekening met wat er in de basisen lichte ondersteuning is ingezet en wat daarenboven nog nodig is om de leerling te begeleiden.
Wanneer naast de hoge begaafdheid een bijkomende problematiek het functioneren van de leerling belemmert, is
het samenwerkingsverband aan zet om hiervoor te voorzien in een arrangement. Dit arrangement kan worden
aangevraagd als een leerling in zijn of haar ontwikkeling wordt belemmerd door bijkomende gedragsproblematiek
of door ernstige sociaal-emotionele problemen. Het arrangement kan erin voorzien dat de leerling op de school
waar het is ingeschreven extra ondersteuning krijgt. Voor deze leerlingen bestaat ook de mogelijkheid om
onderwijs te volgen op basisschool Lavoor. Deze school heeft zich gespecialiseerd in de aanpak van HBkinderen. Duidelijk is bij deze leerlingen dat de hoogbegaafdheid gepaard gaat met een bijkomende
problematiek, maar dat onderwijsondersteuning voorop staat.
Aan het eind van de projectperiode kan worden aangetoond dat besturen in staat zijn de specifieke
ondersteuningsbehoefte van kinderen met HB te herkennen, te analyseren en hierop een passend
onderwijsaanbod aan te bieden. Dit betreft ondersteuning op didactisch, werkhouding en sociaal emotioneel
gebied.
Hierdoor wordt de basisondersteuning versterkt. Een voorbeeld hiervan is het vastleggen van afspraken over het
niveau van de vroegsignalering. Belangrijk resultaat van de versterkte basisondersteuning is dat HB-leerlingen
meer dan nu het geval is thuisnabij onderwijs kunnen volgen.

Vragen van de commissie
De kenmerken en behoeften van de doelgroep op wie het activiteitenplan zich richt en de wijze waarop dit in kaart
wordt gebracht, zijn niet helder en duidelijk genoeg beschreven.
De groep HB (meer- en hoogbegaafd) is zeer gevarieerd en heeft de volgende kenmerken (bron: SLO)
•
(een in aanleg aanwezig) potentieel om tot uitzonderlijke prestaties te komen op één of meerdere
begaafdheidsgebieden
•
een creatief denkvermogen
•
eigen denkwijzen
•
hoge analytische vaardigheden
•
een grote intrinsieke motivatie en een hoog doorzettingsvermogen
•
zelf reflecterend, onderzoekend
•
veel kennis, goede algemene ontwikkeling, grote interesse
•
perfectionistisch
•
ontwikkelingsproblemen
Leereigenschappen
•
Beschikt over een hoog leertempo
•
Toont een brede algemene kennis
•
Is een scherp waarnemer
•
Verbaal sterk
•
Voorkeur voor probleemgestuurd werken
•
Analytisch sterk
•
Nieuwsgierig
•
Goed geheugen
Persoonlijkheidseigenschappen
•
Creatief denkvermogen
•
Geestelijk vroegrijp
•
Groot doorzettingsvermogen
•
Perfectionistisch ingesteld
•
Wil autonoom handelen
•
Is sociaalvaardig
•
Bevraagt regels en tradities
•
Heeft diepgaande interesses
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Deze kenmerken zijn door Betts en Neihart (2000) vertaald in zes profielen. Deze geven informatie over gedrag,
gedachten, gevoelens en behoeften van de verschillende typen hoogbegaafde leerlingen.

De begeleiding die een hoogbegaafde leerling nodig heeft hangt af van de mate van ondersteuning die een
leerling nodig heeft.

Mate

Type leerling (SLO, Betts & Neihart)

ondersteuningsvraag

Onderwijsbehoeften leerlingen aan
de hand van profielen Betts &
Nijhart, SLO

Basisondersteuning

1. Zelfstandige autonoom

Lichte
ondersteuningsvraag

2. Aangepast succesvol
3. Onderduikend
4. Uitdagend creatief

Zware
ondersteuningsvraag

5. Dubbel bijzonder
6. Risico leerling

1. Blijven stimuleren om eigen pad te
kiezen en verruim mogelijkheid om
eigen pad te kiezen.
2. Onafhankelijkheid stimuleren en
samen leren met ‘peers’ faciliteiten.
Leren opstaan na falen en minder
sterke kanten ontwikkelen.
3. Leren handelen vanuit eigen
behoeften en interesses en ontwikkelen
van zelfinzicht en zelfacceptatie.
4. Coach in doelgericht kiezen en
handelen, sterke kanten waarderen en
bekrachtigen.
5. Traject op maat. Sterke kanten leren
benutten om anders en beter te leren.
Hoge verwachtingen behouden en
uitspreken.
6. Korte termijn behoeften en lange
termijn doelen verbinden, structuur en
vertrouwen bieden om
toekomstperspectief te onderzoeken.

Niet zelden ontstaat in de begin jaren van het basisonderwijs een mis-match tussen de leerling en het
aangeboden onderwijs. Dit heeft veel negatieve gevolgen voor de leerling en hun ouders voor de kortere en
langere termijn.
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De doelstelling en visie ter verbetering van het huidige ondersteunings- en onderwijsaanbod is niet duidelijk. Hoe
met huidige aanbod en beschikbare expertise al wordt voorzien in behoeften van leerlingen met kenmerken van
begaafdheid en hoe de voorgestelde activiteiten hierop aansluiten is niet helder.
Ongeveer vijf jaar geleden hebben de gezamenlijke schoolbesturen in het SWV een netwerk meer- en
hoogbegaafdheid ingericht. In dit netwerk zijn de besturen vertegenwoordigd door specialisten HB en
geïnteresseerden. Het SWV faciliteert en ondersteunt dit netwerk. Het doel van dit netwerk is gericht op
inspireren en kennisdeling. Daarnaast heeft het SWV in 2019 € 50.000, - beschikbaar gesteld om innovatie te
stimuleren t.a.v. de aanpak op HB.
Een gesignaleerde uitdaging binnen de werkgroep is de doorvertaling naar beleid bij de verschillende besturen en
daarmee ook naar het SWV. De subsidie geeft de mogelijkheid om ons te heroriënteren op de bestaande
infrastructuur. O.a. door inhoud en beleid beter op elkaar af te stemmen met als stip op de horizon het realiseren
van de hoofddoelstelling nl. het versterken van de basisondersteuning voor kinderen met HB (vastgelegd in het
ondersteuningsplan).
In de werkgroep HB is onderzoek gedaan naar bestaande screenings/onderzoeksmiddelen. Deze informatie is
uitgewisseld en in de praktijk wordt hier gebruik van gemaakt. Een concreet vervolg in het expliciete vormgeven
van aangepast onderwijsaanbod en begeleiding is nog in ontwikkeling en krijgt een vervolg in de komende
periode. Dit geldt ook voor de inzet van de HB coach van Lavoor (de school in Roosendaal die zich heeft
gespecialiseerd in HB).

Het is niet (geheel) duidelijk welke concrete maatregelen het plan bevat. In het activiteitenplan zijn de
bijbehorende activiteiten niet SMART geformuleerd.
Om deze vraag te beantwoorden staan we nog een keer stil bij de hoofddoelstelling van het traject HB.
Hoofddoelstelling
Aan het eind van de projectperiode kan worden aangetoond dat besturen in staat zijn de specifieke
ondersteuningsbehoefte van kinderen met HB te herkennen, te analyseren en hierop een passend
onderwijsaanbod aan te bieden. Dit betreft ondersteuning op didactisch, werkhouding en sociaal
emotioneel gebied.
De geformuleerde subdoelstellingen hierbij zijn:
Infrastructuur/ organisatie (Criterium 1)
•
De infrastructuur die het mogelijk maakt kennis binnen de verschillende besturen te delen, is structureel
versterkt.
•
Er zijn projectcoördinatoren HB bij de verschillende besturen benoemd die bijeenkomsten organiseren
waarin zij kennis en ervaringen, goede voorbeelden en aanpakken/instrumenten uit wisselen en input
geven op beleid binnen bestuur en SWV. Zij hebben een belangrijke rol in het doorgeven van
ontwikkelingen en beleid aan directie, IB, leerkrachten en ouders.
•
Er is een beleidsgroep waarin het beleid van besturen aan het SWV wordt gekoppeld en andersom met
als doel versterken van elkaars werkwijze, deskundigheid en inzet.
Analyse en onderzoek/ innovatie (Criterium 1)
•
Er heeft onderzoek en analyse plaatsgevonden van de succes bevorderende en risicodragende factoren
op het gebied van HB binnen de verschillende besturen. Deze zijn binnen het bestuur en binnen het
SWV gedeeld. De analyse leidt tot meer passende interventies op het gebied van HB.
•
Er is een gemeenschappelijke taal op het gebied van HB ontwikkeld.
•
Er zijn “witte vlekken” benoemd op het gebied van het jonge kind, rond de inrichting van de groepen en
de overgang PO – VO en cluster 4 problematiek. Hierop zijn acties ingezet die het aanbod HB verder
hebben vergroot.
Samenwerken (Criterium 2)
•
De samenwerking tussen het SWV PO 3002, de deelnemende besturen, en gemeenten en
jeugdzorgregio West-Brabant is versterkt op de samenhang tussen onderwijs en jeugdzorg t.b.v. de
begeleiding van HB leerlingen.
•
De samenwerking met het speciaal- en voortgezet onderwijs en de voorschoolse opvang met vroegsignalering als uitgangspunt is versterkt.
•
De samenwerking met het VO is versterkt op het thema vroegsignalering.
•
De samenwerking met zorgpartijen op het gebied van HB is besproken en er is een kaart van de
kwaliteiten van de aanbieders opgesteld.
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Professionele expertise (Criterium 3)
•
Er is als start een kick-of bijeenkomst voor HB coördinatoren, leden van de beleidsgroep, leerkrachten,
directies, beleidsmedewerkers van gemeenten, jeugdprofessionals, VO, etc. Voor leerkrachten worden
minimaal 4 inspiratiebijeenkomsten georganiseerd.
•
Zowel de beleidsgroep als de werkgroep HB zijn door samenwerking op een hoger niveau gekomen.
•
Er is een samenhangende aanpak georganiseerd op het niveau BAO, SBO en SO
•
Er is scholing georganiseerd vanuit de kaders van een meerjarenplan zodat het onderwijs aan
leerlingen die hoogbegaafd zijn beter wordt vormgegeven.
Evalueren (Criterium 4)
•
Er is een duurzame en cyclische aanpak op de vertaling van inhoud naar beleid en de monitoring op de
realisatie hiervan.
De concrete maatregelen zijn gebaseerd op de bovengenoemde subdoelstellingen. In het aangepaste
activiteitenoverzicht zijn deze beschreven.
De concrete maatregelen zijn per criterium uitgewerkt en concreet beschreven. Het activiteitenoverzicht is bij
criterium 5 nogmaals, maar dan volledig weergegeven.

WAT

DOOR WIE

WANNEER

BEOOGD RESULTAAT

Het SWV stelt een projectleider
aan die gedurende de duur van
het project initieert en coördineert.
Met alle aangesloten besturen
zorgdragen voor de herinrichting
van de infrastructuur op HB
waarbij gestuurd wordt op
analyse, intervisie en inhoudelijke
verdieping (cyclisch werrken)

Besturen, Dir SWV

Vanaf augustus
2019/ gehele
projectperiode
Afgerond
december 2019

Borging van de voortgang van
het project.

Het SWV PO3002 stelt voor 4
dagen per week voor de gehele
projectperiode coördinatie
Hoogbegaafdheid beschikbaar.
Deze tijd wordt verdeeld onder de
besturen.

Besturen, Dir. SWV

Vanaf augustus
2019/ gehele
projectperiode

Uitwerken duurzame
projectstructuur binnen het SWV
PO3002 voor de periode na 2023
met daarin een
bekostigingsvoorstel om (een deel
van) de projectinzet voort te
zetten en te borgen binnen de
reguliere financiering van het
samenwerkingsverband.

Besturen, Dir + PL
HB SWV

Augustus 2022Juli 2023

Doelstelling
Infrastructuur/
organisatie

Besturen, PL HB
SWV

Het versterken en opnieuw
opzetten van een
infrastructuur die het mogelijk
maakt kennis te delen die
binnen de verschillende
besturen aanwezig is, zodat
het leren van en met elkaar
versterkt wordt en de
beleidsdoelstellingen van de
besturen en het SWV op het
gebied van passend
onderwijsaanbod versterkt
worden
Verhogen kwaliteit van de
basisondersteuning.
Op het niveau van het SWV
worden de plannen met elkaar
in verband gebracht en
worden op het niveau van de
basisondersteuning
gezamenlijke doelen
geformuleerd
(vroegsignalering, PO-VO,
professionalisering).
Borging infrastructuur en
vasthouden kwaliteit HB
onderwijs.

Aanvulling op het format activiteitenplan t.b.v. begaafde leerlingen PO 3002/ September 2019

Pagina - 5 -

Doelstelling
Onderzoek en
analyse/innovatie
Periodieke analyse van
thuiszitters op HB, m.n. op
problematiek ‘dubbel bijzonder’.

PL HB SWV,
Regionaal Bureau
Leerplicht

Augustus 2019/
gehele
projectperiode

Analyseren van de resultaten
zelfanalyse in relatie tot het
strategisch beleid van de
verschillende schoolbesturen.
Vaststellen van knelpunten en
behoeften.

Besturen (HBcoördinator,
beleidsmedewerker)
, PL HB SWV

Afgerond
december 2019

Alle besturen van het
samenwerkingsverband én alle
voorschoolse voorzieningen
geven op basis van een
zelfanalyse inzicht in de huidige
aanpak op HB, de aanpak die in
ontwikkeling is en wat concreet
uitgewerkt moet worden.

Besturen (HBcoördinator +
beleidsmedewerker)
, voorschool, PL HB
SWV

Afgerond juli
2020

Het gezamenlijk onderzoeken
en analyseren van de succes
bevorderende en
risicodragende factoren op het
gebied van HB binnen de
verschillende besturen en dit
in een cyclisch proces
aanpakken.

Voorstellen voor een plan van
aanpak op het gebied van
gezamenlijke 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.
Analyse op knelpunten overgang
PO-VO

Besturen (HB
coördinator), PL HB
SWV

Afgerond juli
2020

Versterken
leerkrachtvaardigheden.
Toegang tot materialen.

Besturen
(beleidsgroep),PL
HB SWV
Besturen
(beleidsgroep), PL
HB SWV

Afgerond juli
2021

Vloeiende overgang voor de
leerlingen bewerkstelligen.

Afgerond juli
2021

Inspireren en goodpractice
delen

Het thema ‘doorbreken
leerstofjaarklassensysteem” wordt
bij de besturen aan de orde
gesteld en teruggekoppeld naar
de beleidsgroep om vast te stellen
wat dit betekent voor het beleid
rond het niveau van de
basisondersteuning.

Terugdringen thuiszitters
Inzicht krijgen in
onderwijsbehoeften van deze
kinderen
Samenwerking jeugdzorg en
gemeente
Evalueren en bijstellen
werkwijze.
Het gezamenlijk onderzoeken
en analyseren van de succes
bevorderende en
risicodragende factoren op het
gebied van HB binnen de
verschillende besturen en dit
in een cyclisch proces
aanpakken.
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CRITERIUM 2

SAMENWERKING EN DRAAGVLAK

Advies van de commissie
Maak een zodanig projectorganisatie dat verantwoordelijkheden en taken zowel bestuurlijk, als operationeel goed
zijn belegd en worden ondersteund door partners. Zorg voor ondersteuningsverklaringen van ieder deelnemend
bestuur gezien hun verantwoordelijkheid om op het thema een projectverantwoordelijke te benoemen (de
benodigde inzet van formatie om te kunnen investeren in het gemeenschappelijke proces en de
gemeenschappelijke aanpak kan in de begroting opgenomen worden als eigen bijdragen). Voeg ook
ondersteuningsverklaringen van de andere partijen met wie de samenwerking wordt versterkt (Gemeenten,
zorgaanbieders, voorscholen).
In de deelnemersraad (het overlegorgaan met de gezamenlijke besturen) is de subsidieaanvraag geaccordeerd
door de besturen van het SWV en is de projectverantwoordelijkheid geborgd. Dit is in de notulen van de
vergadering opgenomen. Zowel in het samenwerkingsverband als binnen elk van de deelnemende besturen.
Gemeenten zijn via het regionaal overleg betrokken en de subsidieaanvraag is ook met de gemeenten
besproken. De zorgaanbieders en voorschoolse organisaties staan als partners in het activiteitenplan, maar
omdat vanuit het schoolmodel eerst met de besturen overleg dient plaats te vinden welke organisaties precies te
betrekken is het te vroeg om nu partnerovereenkomsten te sluiten. Dit is wel in het activiteitenoverzicht
opgenomen.

Vragen van de commissie
Het is niet duidelijk welke concrete afspraken gemaakt zijn met betrekking tot de verdeling van taken en
verantwoordelijkheden.
Er zijn in het activiteitenplan geen concrete activiteiten geformuleerd met betrekking tot een duurzame
samenwerking.
Er gaat gewerkt worden met:
•

Een beleidsgroep waarin de onderwijskundigen van de besturen zitting hebben.
Zij realiseren binnen hun besturen de bij criterium 1 genoemde doelen en initiëren de genoemde
activiteiten. Via hen wordt ook de betrokkenheid van de bestuurders aangesproken zodat er ook een
koppeling is met de deelnemersraad.

•

Een werkgroep waarin de projectleiders/ HB specialisten van de besturen zitting hebben.
Zij realiseren binnen hun besturen de hoofd en subdoelen initiëren de genoemde activiteiten m.n. vanuit
een inhoudelijk oriëntatie. Zij betrekken leerlingen, leerkrachten en ouders bij de ontwikkelactiviteiten die
binnen hun bestuur plaatsvinden. Zij geven input aan de beleidsgroep, brengen good practice in en
werken samen waar mogelijk en wenselijk.

•

Een projectcoördinator die een verbindende schakel zal zijn en het proces monitort.

De acties die het draagvlak kunnen vergroten zijn niet helder geformuleerd.
Wij noemen hieronder een aantal acties die we gezamenlijk inzetten.
•
Coördinator HB bij de besturen op basis van een functieprofiel.
•
Projectcoördinator vanuit het SWV
•
Kick-of met HB-betrokkenen
•
Professionaliseringsactiviteiten bij de besturen
•
Onderzoek ouderbetrokkenheid op thema HB
•
Samenwerking VO
•
Samenhangende aanpak BAO-SBO-SO
•
HB-onderwijs op agenda in deelnemersraad
•
Beleid in ondersteuningsplan
Zie verder ook de concrete uitwerkingen in het activiteitenplan.
De ondersteuningsverklaring is niet door alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project ingevuld
en ondertekend.
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De besturen in het SWV hebben allemaal aanbod en expertise op het gebied van onderwijs aan meer- en
hoogbegaafde leerlingen. Dat varieert van voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs, specifiek voor de doelgroep
dubbel bijzondere leerlingen op basisschool Lavoor, boven schoolse meer- en hoogbegaafde groepen tot
ondersteuning van en aanbod voor meer –en hoogbegaafde leerlingen in school en groep.
De gezamenlijke besturen hebben met elkaar afgesproken om de expertise die in het SWV aanwezig is te
bundelen, zodat er van en met elkaar geleerd kan worden, expertise kan worden vergroot en hiaten in het aanbod
kunnen worden ingevuld. Doel is om de kwaliteit van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in het
hele SWV te verbeteren.
Dit is het overlegorgaan van de besturen (de deelnemersraad) geaccordeerd. In juli 2019 heeft de projectleider
HB-gesprekken gevoerd met de deelnemende besturen om de projectleidersrol op uitwisselen van expertise en
versterken bestaande expertise te borgen. De betrokkenheid van de besturen op het bovengenoemde doel is hier
nogmaals bevestigd.

Doelstelling
Samenwerking
Bespreken notitie financiering
arrangementen HB+

Besturen, Directie
SWV

Augustus 2019
– December
2019
Augustus 2019/
gehele
projectperiode

Heldere lijnen in communicatie
en verscherpen doelen HB+
arrangementen
Good practice delen op de
samenwerking met ouders

Onderzoeken hoe besturen
ouders betrekken bij hun HB
ontwikkeling. Good practice hierop
delen. Ouders bevragen op hun
wensen.
Samenwerking onderwijsjeugdzorg versterken op het
gebied van ‘dubbel bijzonder’ met
actieve betrokkenheid van alle
deelnemende gemeenten.

Besturen, Dir + PL
HB SWV, ouders

Besturen
(coördinator HB +
beleidsgroep), Dir +
PL HB SWV,
gemeenten (REA),
jeugdprofessional

Augustus 2019/
gehele
projectperiode

Samenwerking versterken tussen
het SWV PO3002, de
deelnemende scholen en de
gemeenten en jeugdzorgregio
West-Brabant West vanwege de
samenhang tussen onderwijs en
jeugdzorg.

Besturen, Dir + PL
HB SWV,
Jeugdzorgregio
WBW, gemeenten

Augustus 2020/
gehele
projectperiode

Zorgaanbieders betrekken bij de
te ontwikkelen activiteiten rond
professionalisering en
ondersteuning specifiek gericht op
de doelgroep hoogbegaafde
leerlingen en dubbel bijzondere
leerlingen.

Besturen, Dir.SWV,
Zorgaanbieders HB
in jeugdzorgregio
WBW

Augustus 2020/
gehele
projectperiode

Voorschool (peuterspeelzalen en
kinderopvang) met
vroegsignalering als speerpunt

Besturen, Dir + PL
HB SWV,
gemeenten,
voorschool

Augustus 2020/
gehele
projectperiode

Ontwikkelen gezamenlijke taal
PO-VO met vroegsignalering als
speerpunt

Besturen, PL HB
SWV, gemeenten
voorschool

Augustus 2021/
gehele
projectperiode

Het versterken van de
samenwerking tussen het
SWV PO 3002, de
deelnemende besturen, en
gemeenten en jeugdzorgregio
West-Brabant vanwege de
samenhang tussen onderwijs
en jeugdzorg.
Het versterken van de
samenwerking tussen het
SWV PO 3002, de
deelnemende besturen, en
gemeenten en jeugdzorgregio
West-Brabant vanwege de
samenhang tussen onderwijs
en jeugdzorg.
Het versterken van de
samenwerking tussen het
SWV PO 3002, de
deelnemende besturen, en
zorgaanbieders HB vanwege
de samenwerking tussen
onderwijs en deze
zorgaanbieders.
Het versterken van de
samenwerking tussen het
SWV PO 3002, de
deelnemende besturen en de
voorschoolse opvang met
vroeg-signalering als
uitgangspunt.
Het versterken van de
samenwerking tussen het
SWV PO 3002, de
deelnemende besturen en het
VO met vroeg-signalering als
uitgangspunt.
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CRITERIUM 3

EXPERTISEONTWIKKELING EN KENNISDELING

Advies van de commissie
Voeg het concrete plan van aanpak m.b.t. professionalisering toe dat naar aanleiding van het inmiddels
uitgevoerde onderzoek en de analyse hiervan is opgesteld, met beschrijving van (te ontwikkelen) expertise,
rollen, verantwoordelijkheden, concrete activiteiten en omvang hiervan. Zorg in het plan voor voldoende
autorisatie van de projectleider en de leden van de werkgroep om de beschikbare expertise uit te wisselen en
bestaande expertise te versterken.
Binnen SWV 3002 wordt het schoolmodel gehanteerd. Dit betekent dat professionalisering (in principe) plaats
vindt op het niveau van de besturen.
In juli 2019 heeft de projectleider van het SWV-gesprekken gevoerd met de deelnemende besturen om de
projectleidersrol op uitwisselen van expertise en versterken bestaande expertise te borgen. Dit heeft geresulteerd
in een duidelijke lijn op wat voor besturen belangrijk is. Namelijk autonomie in de eigen ontwikkeling, maar wel
met gebruikmaking van de gezamenlijke kracht binnen het SWV.
In de beleidsgroep in juni 2019 is groen licht gegeven op het aanpassen van de infrastructuur:
-

Projectcoördinator als slinking pin
Werkgroep op inhoud, contact met de leerkrachten, directie, IB, ouders
Beleidsgroep op beleidsmatige keuzes en in verbinding met de deelnemersraad (besturen)

Vragen van de commissie
Het is niet duidelijk hoe de activiteiten bijdragen aan een duurzame kennisinfrastructuur, waarin specifieke
expertise blijvend wordt ontwikkeld en kennisdeling structureel plaatsvindt op een manier die is ingebed in HRbeleid. i
Het HR-beleid wordt uitgevoerd door de deelnemende besturen. Het SWV heeft geconstateerd dat dit HR-beleid
voor de besturen een belangrijke pijler is. In de bestuursgesprekken sturen de besturen op de verdere
professionalisering van hun leerkrachten. Ze zien de benoeming van een coördinator HB als een belangrijke
impuls. In het project vindt op de HR-thema’s verbinding plaats. O.a. door leerkrachtvragen te inventariseren en
hierop een plan van aanpak te maken. Dit moet resulteren in uitwisseling van expertise tussen de besturen en
een gezamenlijk scholingsaanbod.

Doelstelling
Professionalisering en
expertise
Kick-off bijeenkomst
Hoogbegaafdheid.
Organiseren van
inspiratiebijeenkomsten binnen
het samenwerkingsverband en
actieve participatie bij de
landelijke inspiratiebijeenkomsten.
Versterken van bovenschoolse
expertise hoogbegaafdheid. In de
werkgroep HB + beleidsgroep
wordt een meerjarenplan
opgesteld om te komen tot een
uitbreiding van kennis op HB en
een verankering van het beleid.
Versterken van bovenschoolse
expertise hoogbegaafdheid. In de
werkgroep HB + beleidsgroep
wordt een meerjarenplan

Besturen (HBcoördinator), PL HB
SWV

Kick of in
voorjaar 2020,
daarna jaarlijks
inspiratiebijeenkomsten

Kennisdeling, versterken leren
van en met elkaar.

Besturen (HBcoördinator,
beleidsgroep) PL
HB SWV

Augustus 2019
– juli 2020.
Daarna volgens
meerjarenplan.
Gehele
projectperiode

Uitbreiding van kennis, borgen
beleid

Besturen (HBcoördinator,
beleidsgroep) PL
HB SWV

Augustus 2019
– juli 2020.
Daarna volgens
meerjarenplan.G

Uitbreiding van kennis, borgen
beleid
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opgesteld om te komen tot de
inzet van additionele materialen.
Samenhangende aanpak
organiseren tussen BaO, SBO en
SO op het gebied van dubbel
bijzondere leerlingen.

Besturen, SBO, SO,
PL HB SWV

ehele
projectperiode
Augustus 2020Juli 2021

Passende ondersteuning aan
HB leerlingen in schoolnabije
omgeving.
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CRITERIUM 4

EVALUATIE VAN DE VOORTGANG

Advies van de commissie
Maak gebruik van de algemene verbeteradviezen om de wijze waarop evaluatie plaatsvindt te concretiseren.

Vragen van de commissie
Het is niet duidelijk hoe de activiteiten jaarlijks geëvalueerd worden en hoe de uitkomsten hiervan benut en
gedeeld worden met alle betrokkenen. Het monitoren van de (veranderende) behoeften van individuele leerlingen
is hierbij niet voldoende meegenomen.
Ieder jaar, bij de start van het schooljaar, wordt geëvalueerd hoe de voortgang verloopt. Daarbij wordt
aangesloten bij de huidige evaluatiesystematiek van het SWV. Via monitorgesprekken, metingen (via enquêtes),
voortgangsbezoeken en tevredenheidsvragenlijsten wordt nagegaan hoe de ontwikkeling loopt. Cyclisch wordt er
aangepast en bijgestuurd.
Op basis van deze evaluaties wordt het jaarplan van de werkgroep en de beleidsgroep opgesteld waarin alle
activiteiten en processen verder zijn uitgewerkt.
De HB-coördinatoren monitoren of er sprake is van veranderende (onderwijs)behoeften bij de leerlingen met HB.
Dit wordt op het niveau van de werkgroep geïnventariseerd en zo nodig worden hier activiteiten op aangepast.

Doelstelling
Evaluatie
Op basis van de
evaluatieafspraken wordt het
jaarplan van de werkgroep HB
ieder jaar bijgesteld.
Evaluatie en eventueel bijstellen
van de beschreven werkwijze van
de arrangementen ‘dubbel
bijzonder’.
T.b.v. de verantwoording van de
projectsubsidie vindt jaarlijks
verantwoording plaats

Besturen
(coördinator HB,
beleidsgroep) PL
HB SWV
SWV, beleidsgroep

Jaarlijks voor 1
september/
Gehele
projectperiode
Najaar 2022

PL HB SWV

Volgens
evaluatieplanning

Expliciete aandacht voor een
cyclische aanpak (PDCA) in
de focus op de geformuleerde
doelen.
Expliciete aandacht voor een
cyclische aanpak (PDCA). In
de focus op de geformuleerde
doelen.
Monitoring en effectieve en
efficiënte verantwoording op
de geformuleerde doelen
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CRITERIUM 5

HAALBAARHEID EN DUURZAA MHEID

Advies van de commissie
Gebruik de algemene verbeteradviezen bij de genoemde deelaspecten om het activiteitenplan en de hierop
aansluitende begroting te concretiseren.

Vragen van de commissie
De activiteiten in het activiteitenplan zijn niet concreet genoeg geformuleerd: tijdpad, taakverdeling en beoogde
resultaten in relatie tot de beoogde doelstellingen zijn niet voldoende gespecificeerd.

WAT

DOOR WIE

WANNEER

BEOOGD RESULTAAT

Het SWV stelt een projectleider
aan die gedurende de duur van
het project initieert en coördineert.
Met alle aangesloten besturen
zorgdragen voor de herinrichting
van de infrastructuur op HB
waarbij gestuurd wordt op
analyse, intervisie en inhoudelijke
verdieping (cyclisch werrken)

Besturen, Dir SWV

Vanaf augustus
2019/ gehele
projectperiode
Afgerond
december 2019

Borging van de voortgang van
het project.

1.3

Het SWV PO3002 stelt voor 4
dagen per week voor de gehele
projectperiode coördinatie
Hoogbegaafdheid beschikbaar.
Deze tijd wordt verdeeld onder de
besturen.

Besturen, Dir. SWV

Vanaf augustus
2019/ gehele
projectperiode

1.4

Uitwerken duurzame
projectstructuur binnen het SWV
PO3002 voor de periode na 2023
met daarin een
bekostigingsvoorstel om (een deel
van) de projectinzet voort te
zetten en te borgen binnen de
reguliere financiering van het
samenwerkingsverband.

Besturen, Dir + PL
HB SWV

Augustus 2022Juli 2023

2

Doelstelling

1

Doelstelling
Infrastructuur/
organisatie

1.1

1.2

Besturen, PL HB
SWV

Het versterken en opnieuw
opzetten van een
infrastructuur die het mogelijk
maakt kennis te delen die
binnen de verschillende
besturen aanwezig is, zodat
het leren van en met elkaar
versterkt wordt en de
beleidsdoelstellingen van de
besturen en het SWV op het
gebied van passend
onderwijsaanbod versterkt
worden
Verhogen kwaliteit van de
basisondersteuning.
Op het niveau van het SWV
worden de plannen met elkaar
in verband gebracht en
worden op het niveau van de
basisondersteuning
gezamenlijke doelen
geformuleerd
(vroegsignalering, PO-VO,
professionalisering).
Borging infrastructuur en
vasthouden kwaliteit HB
onderwijs.

Onderzoek en
analyse/innovatie
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2.1

Periodieke analyse van
thuiszitters op HB, m.n. op
problematiek ‘dubbel bijzonder’.

PL HB SWV,
Regionaal Bureau
Leerplicht

Augustus 2019/
gehele
projectperiode

2.2

Analyseren van de resultaten
zelfanalyse in relatie tot het
strategisch beleid van de
verschillende schoolbesturen.
Vaststellen van knelpunten en
behoeften.

Besturen (HBcoördinator,
beleidsmedewerker)
, PL HB SWV

Afgerond
december 2019

2.3

Alle besturen van het
samenwerkingsverband én alle
voorschoolse voorzieningen
geven op basis van een
zelfanalyse inzicht in de huidige
aanpak op HB, de aanpak die in
ontwikkeling is en wat concreet
uitgewerkt moet worden.

Besturen (HB
coördinator +
beleidsmedewerker)
, voorschool, PL HB
SWV

Afgerond juli
2020

Het gezamenlijk onderzoeken
en analyseren van de succes
bevorderende en
risicodragende factoren op het
gebied van HB binnen de
verschillende besturen en dit
in een cyclisch proces
aanpakken.

2.4

Voorstellen voor een plan van
aanpak op het gebied van
gezamenlijke 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.
Analyse op knelpunten overgang
PO-VO

Besturen (HBcoördinator), PL HB
SWV

Afgerond juli
2020

Versterken
leerkrachtvaardigheden.
Toegang tot materialen.

Besturen
(beleidsgroep), PL
HB SWV
Besturen
(beleidsgroep), PL
HB SWV

Afgerond juli
2021

Vloeiende overgang voor de
leerlingen bewerkstelligen.

Afgerond juli
2021

Inspireren en goodpractice
delen

Augustus 2019
– December
2019
Augustus 2019/
gehele
projectperiode

Heldere lijnen in communicatie
en verscherpen doelen HB+
arrangementen
Good practice delen op de
samenwerking met ouders

Augustus 2019/
gehele
projectperiode

Het versterken van de
samenwerking tussen het
SWV PO 3002, de

2.5

2.6

Het thema ‘doorbreken
leerstofjaarklassensysteem” wordt
bij de besturen aan de orde
gesteld en teruggekoppeld naar
de beleidsgroep om vast te stellen
wat dit betekent voor het beleid
rond het niveau van de
basisondersteuning.

3

Doelstelling

Terugdringen thuiszitters
Inzicht krijgen in
onderwijsbehoeften van deze
kinderen
Samenwerking jeugdzorg en
gemeente
Evalueren en bijstellen
werkwijze.
Het gezamenlijk onderzoeken
en analyseren van de succes
bevorderende en
risicodragende factoren op het
gebied van HB binnen de
verschillende besturen en dit
in een cyclisch proces
aanpakken.

Samenwerking
3.1

Bespreken notitie financiering
arrangementen HB+

Besturen, Directie
SWV

3.2

Onderzoeken hoe besturen
ouders betrekken bij hun HB
ontwikkeling. Good practice hierop
delen. Ouders bevragen op hun
wensen.
Samenwerking onderwijsjeugdzorg versterken op het
gebied van ‘dubbel bijzonder’ met

Besturen, Dir + PL
HB SWV, ouders

3.3

Besturen
(coördinator HB +
beleidsgroep), Dir +
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actieve betrokkenheid van alle
deelnemende gemeenten.

PL HB SWV,
gemeenten (REA),
jeugdprofessional

deelnemende besturen, en
gemeenten en jeugdzorgregio
West-Brabant vanwege de
samenhang tussen onderwijs
en jeugdzorg.
Het versterken van de
samenwerking tussen het
SWV PO 3002, de
deelnemende besturen, en
gemeenten en jeugdzorgregio
West-Brabant vanwege de
samenhang tussen onderwijs
en jeugdzorg.
Het versterken van de
samenwerking tussen het
SWV PO 3002, de
deelnemende besturen, en
zorgaanbieders HB vanwege
de samenwerking tussen
onderwijs en deze
zorgaanbieders.
Het versterken van de
samenwerking tussen het
SWV PO 3002, de
deelnemende besturen en de
voorschoolse opvang met
vroeg-signalering als
uitgangspunt.
Het versterken van de
samenwerking tussen het
SWV PO 3002, de
deelnemende besturen en het
VO met vroeg-signalering als
uitgangspunt.

3.4

Samenwerking versterken tussen
het SWV PO3002, de
deelnemende scholen en de
gemeenten en jeugdzorgregio
West-Brabant West vanwege de
samenhang tussen onderwijs en
jeugdzorg.

Besturen, Dir + PL
HB SWV,
Jeugdzorgregio
WBW, gemeenten

Augustus 2020/
gehele
projectperiode

3.5

Zorgaanbieders betrekken bij de
te ontwikkelen activiteiten rond
professionalisering en
ondersteuning specifiek gericht op
de doelgroep hoogbegaafde
leerlingen en dubbel bijzondere
leerlingen.

Besturen, Dir.SWV,
Zorgaanbieders HB
in jeugdzorgregio
WBW

Augustus 2020/
gehele
projectperiode

3.6

Voorschool (peuterspeelzalen en
kinderopvang) met
vroegsignalering als speerpunt

Besturen, Dir + PL
HB SWV,
gemeenten,
voorschool

Augustus 2020/
gehele
projectperiode

3.7

Ontwikkelen gezamenlijke taal
PO-VO met vroegsignalering als
speerpunt

Besturen, PL HB
SWV, gemeenten,
voorschool

Augustus 2021/
gehele
projectperiode

4

Doelstelling

Besturen (HBcoördinator), PL HB
SWV

Kick of in
voorjaar 2020,
daarna jaarlijks
inspiratiebijeenkomsten

Kennisdeling, versterken leren
van en met elkaar.

Besturen (HBcoördinator,
beleidsgroep) PL
HB SWV

Augustus 2019
– juli 2020.
Daarna volgens
meerjarenplan.
Gehele
projectperiode

Uitbreiding van kennis, borgen
beleid

Besturen (HBcoördinator,
beleidsgroep) PL
HB SWV

Augustus 2019
– juli 2020.
Daarna volgens
meerjarenplan.G
ehele
projectperiode
Augustus 2020Juli 2021

Uitbreiding van kennis, borgen
beleid

Professionalisering en
expertise
4.1

4.2

4.3

4.4

Kick-off bijeenkomst
Hoogbegaafdheid.
Organiseren van
inspiratiebijeenkomsten binnen
het samenwerkingsverband en
actieve participatie bij de
landelijke inspiratiebijeenkomsten.
Versterken van bovenschoolse
expertise hoogbegaafdheid. In de
werkgroep HB + beleidsgroep
wordt een meerjarenplan
opgesteld om te komen tot een
uitbreiding van kennis op HB en
een verankering van het beleid.
Versterken van bovenschoolse
expertise hoogbegaafdheid. In de
werkgroep HB + beleidsgroep
wordt een meerjarenplan
opgesteld om te komen tot de
inzet van additionele materialen.
Samenhangende aanpak
organiseren tussen BaO, SBO en
SO op het gebied van dubbel
bijzondere leerlingen.

Besturen, SBO, SO,
PL HB SWV

Passende ondersteuning aan
HB leerlingen in schoolnabije
omgeving.
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5

Doelstelling
Evaluatie

5.1

5.2

5.3

Op basis van de
evaluatieafspraken wordt het
jaarplan van de werkgroep HB
ieder jaar bijgesteld.
Evaluatie en eventueel bijstellen
van de beschreven werkwijze van
de arrangementen ‘dubbel
bijzonder’.
T.b.v. de verantwoording van de
projectsubsidie vindt jaarlijks
verantwoording plaats

Besturen
(coördinator HB,
beleidsgroep) PLHB
SWV
SWV, beleidsgroep

Jaarlijks voor 1
september/
Gehele
projectperiode
Najaar 2022

PL HB SWV

Volgens
evaluatieplanning

Expliciete aandacht voor een
cyclische aanpak (PDCA) in
de focus op de geformuleerde
doelen.
Expliciete aandacht voor een
cyclische aanpak (PDCA). In
de focus op de geformuleerde
doelen.
Monitoring en effectieve en
efficiënte verantwoording op
de geformuleerde doelen

Er is geen heldere beschrijving van activiteiten die het samenwerkingsverband en de eventuele betrokkenen
ondernemen om voortzetting na de subsidieperiode te kunnen garanderen. Het is niet duidelijk welke financiële
afspraken zijn gemaakt om voortzetting na afloop van de subsidieperiode te kunnen garanderen.
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’ zijn opgenomen in de meerjarenbegroting van het Samenwerkingsverband
Roosendaal-Moerdijk. We verwachten een terugloop van het aantal arrangementen HB zodat we deze gelden
weer kunnen inzetten voor ondersteunende activiteiten. De aanvullende professionalisering wordt door de
schoolbesturen ter hand genomen. De benodigde additionele materialen en instrumenten zullen na de
projectperiode uit de eigen middelen van het bestuur bekostigd moeten worden, dan wel uit de lichte
ondersteuningsmiddelen vanuit het SWV. Vooralsnog is daar door de projectsubsidie al een flinke impuls aan
gegeven.
De begroting sluit niet aan op het activiteitenplan, is onvoldoende onderbouwd met p* q specificatie en het is niet
duidelijk op welke activiteiten de subsidie wordt ingezet.
Hierbij doen wij u een volledig nieuwe begroting toekomen. Deze sluit aan bij de nummering van het
activiteitenplan (pagina 12,13,14).

2019
Voor 2019 is uitgegaan van 5/12 inzet.

Act.

Naam van de activiteit

Totaal

P*Q

Begrot

Gevraa

begrot

e eigen

gde

e

bijdrag

subsidi

koste

e

e

n
1.1

1.2
1.3

1.4
2.1
2.2

Het SWV stelt een projectleider aan die
gedurende de duur van het project initieert
en coördineert
Beleidsgroep
Het SWV PO3002 stelt voor 4 dagen per
week voor de gehele projectperiode
coördinatie Hoogbegaafdheid beschikbaar.
Deze tijd wordt verdeeld onder de
besturen.

4.000

5/12* 40 weken*
4 uur * 60
(uurtarief leerkr.)

2.000

2.000

32.000

5/12* 40 weken*
32 uur * 60
(uurtarief leerkr.)

16.000

16.000

Via projectleider
Via projectleider
In werkgroep en beleidsgroep
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2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1
5.2
Totaal

In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep
N.v.t. (in beleidsgroep)
Onderzoeken hoe besturen ouders
betrekken bij hun HB ontwikkeling. Good
practice hierop delen + communicatie
verbeteren.
Samenwerking onderwijs-jeugdzorg
versterken op het gebied van ‘dubbel
bijzonder’ met actieve betrokkenheid van
alle deelnemende gemeenten +
communicatie hierover.
Samenwerking versterken tussen het SWV
PO3002, de deelnemende scholen en de
gemeenten en jeugdzorgregio WestBrabant West vanwege de samenhang
tussen onderwijs en jeugdzorg +
communicatie hierover.
Zorgaanbieders betrekken bij de te
ontwikkelen activiteiten rond
professionalisering en ondersteuning
specifiek gericht op de doelgroep
hoogbegaafde leerlingen en dubbel
bijzondere leerlingen + communicatie
hierover.
Voorschool (peuterspeelzalen en
kinderopvang) met vroegsignalering als
speerpunt + communicatie hierover.
Ontwikkelen gezamenlijke taal PO-VO met
vroegsignalering als speerpunt +
communicatie hierover.
Kick-off bijeenkomst Hoogbegaafdheid.
Organiseren van inspiratiebijeenkomsten
binnen het samenwerkingsverband en
actieve participatie bij de landelijke
inspiratiebijeenkomsten
Versterken van bovenschoolse expertise
hoogbegaafdheid. In de werkgroep HB +
beleidsgroep wordt een meerjarenplan
opgesteld om te komen tot een uitbreiding
van kennis op HB en een verankering van
het beleid.
Versterken van bovenschoolse expertise
hoogbegaafdheid. In de werkgroep HB +
beleidsgroep wordt een meerjarenplan
opgesteld om te komen tot de inzet van
additionele materialen.
Samenhangende aanpak organiseren
tussen BaO, SBO en SO op het gebied
van dubbel bijzondere leerlingen. +
communicatie hierover.
Via projectcoördinator
Via projectcoördinator

5/12*
500= 208

Productie flyer/
website

104

104

5/12*
360= 150

Productie flyer/
website

75

75

5/12*
360= 150

Productie flyer/
website

75

75

5/12*
360= 150

Productie flyer/
website

75

75

5/12*
360= 150

Productie flyer/
website

75

75

5/12*
360= 150

Productie flyer/
website

82

68

5/12*
5.000=
2.084

Keynote spreker
2.500, zaalhuur
500, catering,
800 materialen
1.000
5/12* 10
opleidingstraject
en HB coach
(3000,-) +
reiskosten,
materialen, e.d.
Volgens
meerjarenplan

1042

1042

10.0000

10.000

2083

2083

Productie flyer/
website

104

104

31715

31.701

20.000

5/12*
10.000=
4.166

5/12*
500= 208

63417

2020
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Act.

Naam van de activiteit

Totaal

P*Q

Begrot

Gevraa

begrot

e eigen

gde

e

bijdrag

subsidi

koste

e

e

n
1.1

1.2
1.3

1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

Het SWV stelt een projectleider aan die
gedurende de duur van het project initieert
en coördineert
Beleidsgroep
Het SWV PO3002 stelt voor 4 dagen per
week voor de gehele projectperiode
coördinatie Hoogbegaafdheid beschikbaar.
Deze tijd wordt verdeeld onder de
besturen.
Via projectleider
Via projectleider
In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep
N.v.t. (in beleidsgroep)
Onderzoeken hoe besturen ouders
betrekken bij hun HB ontwikkeling. Good
practice hierop delen + communicatie
verbeteren.
Samenwerking onderwijs-jeugdzorg
versterken op het gebied van ‘dubbel
bijzonder’ met actieve betrokkenheid van
alle deelnemende gemeenten +
communicatie hierover.
Samenwerking versterken tussen het SWV
PO3002, de deelnemende scholen en de
gemeenten en jeugdzorgregio WestBrabant West vanwege de samenhang
tussen onderwijs en jeugdzorg +
communicatie hierover.
Zorgaanbieders betrekken bij de te
ontwikkelen activiteiten rond
professionalisering en ondersteuning
specifiek gericht op de doelgroep
hoogbegaafde leerlingen en dubbel
bijzondere leerlingen + communicatie
hierover.
Voorschool (peuterspeelzalen en
kinderopvang) met vroeg signalering als
speerpunt + communicatie hierover.
Ontwikkelen gezamenlijke taal PO-VO met
vroeg signalering als speerpunt +
communicatie hierover.
Kick-off bijeenkomst Hoogbegaafdheid.
Organiseren van inspiratiebijeenkomsten
binnen het samenwerkingsverband en
actieve participatie bij de landelijke
inspiratiebijeenkomsten
Versterken van bovenschoolse expertise
hoogbegaafdheid. In de werkgroep HB +
beleidsgroep wordt een meerjarenplan
opgesteld om te komen tot een uitbreiding

9.600

40 weken* 4 uur
* 60 (uurtarief
leerkr.)

4.800

4.800

76.800

40 weken* 32
uur * 60
(uurtarief leerkr.)

38.400

38.400

500

Productie flyer/
website

250

250

360

Productie flyer/
website

180

180

360

Productie flyer/
website

180

180

360

Productie flyer/
website

180

180

360

Productie flyer/
website

180

180

360

Productie flyer/
website

187

173

5.000

Keynote spreker
2.500, zaalhuur
500, catering,
800 materialen
1.000
10
opleidingstraject
en HB coach
(3000,-) +

2.500

2.500

24.000

24.000

48.000
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4.3

4.4

5.1
5.2
Totaal

van kennis op HB en een verankering van
het beleid.
Versterken van bovenschoolse expertise
hoogbegaafdheid. In de werkgroep HB +
beleidsgroep wordt een meerjarenplan
opgesteld om te komen tot de inzet van
additionele materialen.
Samenhangende aanpak organiseren
tussen BaO, SBO en SO op het gebied
van dubbel bijzondere leerlingen. +
communicatie hierover.
Via projectcoördinator
Via projectcoördinator

10.000

reiskosten,
materialen, e.d.
Volgens
meerjarenplan

5.000

5.000

250

250

76.107

76.093

Begrot

Gevraa

begrot

e eigen

gde

e

bijdrag

subsidi

koste

e

e

500

Productie flyer/
website

152.200

2021
Act.

Naam van de activiteit

Totaal

P*Q

n
1.1

1.2
1.3

1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

Het SWV stelt een projectleider aan die
gedurende de duur van het project initieert
en coördineert
Beleidsgroep
Het SWV PO3002 stelt voor 4 dagen per
week voor de gehele projectperiode
coördinatie Hoogbegaafdheid beschikbaar.
Deze tijd wordt verdeeld onder de
besturen.
Via projectleider
Via projectleider
In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep
N.v.t. (in beleidsgroep)
Onderzoeken hoe besturen ouders
betrekken bij hun HB-ontwikkeling. Good
practice hierop delen + communicatie
verbeteren.
Samenwerking onderwijs-jeugdzorg
versterken op het gebied van ‘dubbel
bijzonder’ met actieve betrokkenheid van
alle deelnemende gemeenten +
communicatie hierover.
Samenwerking versterken tussen het SWV
PO3002, de deelnemende scholen en de
gemeenten en jeugdzorgregio WestBrabant West vanwege de samenhang
tussen onderwijs en jeugdzorg +
communicatie hierover.
Zorgaanbieders betrekken bij de te
ontwikkelen activiteiten rond
professionalisering en ondersteuning
specifiek gericht op de doelgroep

9.600

40 weken* 4 uur
* 60 (uurtarief
leerkr.)

4.800

4.800

76.800

40 weken* 32
uur * 60
(uurtarief leerkr.)

38.400

38.400

500

Productie flyer/
website

250

250

360

Productie flyer/
website

180

180

360

Productie flyer/
website

180

180

360

Productie flyer/
website

180

180
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3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1
5.2
Totaal

hoogbegaafde leerlingen en dubbel
bijzondere leerlingen + communicatie
hierover.
Voorschool (peuterspeelzalen en
kinderopvang) met vroeg signalering als
speerpunt + communicatie hierover.
Ontwikkelen gezamenlijke taal PO-VO met
vroeg signalering als speerpunt +
communicatie hierover.
Kick-off bijeenkomst Hoogbegaafdheid.
Organiseren van inspiratiebijeenkomsten
binnen het samenwerkingsverband en
actieve participatie bij de landelijke
inspiratiebijeenkomsten
Versterken van bovenschoolse expertise
hoogbegaafdheid. In de werkgroep HB +
beleidsgroep wordt een meerjarenplan
opgesteld om te komen tot een uitbreiding
van kennis op HB en een verankering van
het beleid.
Versterken van bovenschoolse expertise
hoogbegaafdheid. In de werkgroep HB +
beleidsgroep wordt een meerjarenplan
opgesteld om te komen tot de inzet van
additionele materialen.
Samenhangende aanpak organiseren
tussen BaO, SBO en SO op het gebied
van dubbel bijzondere leerlingen. +
communicatie hierover.
Via projectcoördinator
Via projectcoördinator

360

Productie flyer/
website

180

180

360

Productie flyer/
website

187

173

5.000

Keynote spreker
2.500, zaalhuur
500, catering,
800 materialen
1.000
10
opleidingstraject
en HB coach
(3000,-) +
reiskosten,
materialen, e.d.
Volgens
meerjarenplan

2.500

2.500

24.000

24.000

5.000

5.000

Productie flyer/
website

250

250

76.107

76.093

Begrot

Gevraa

begrot

e eigen

gde

e

bijdrag

subsidi

koste

e

e

48.000

10.000

500

152.200

2023
Voor 2023 is uitgegaan van 7/12 inzet.

Act.

Naam van de activiteit

Totaal

P*Q

n
1.1

1.2
1.3

1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Het SWV stelt een projectleider aan die
gedurende de duur van het project initieert
en coördineert
Beleidsgroep
Het SWV PO3002 stelt voor 4 dagen per
week voor de gehele projectperiode
coördinatie Hoogbegaafdheid beschikbaar.
Deze tijd wordt verdeeld onder de
besturen.
geformuleerd (vroegsignalering,
samenwerking PO-VO, professionalisering
Via projectleider
Via projectleider
In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep
In werkgroep en beleidsgroep

5.600

7/12* 40 weken*
4 uur * 60
(uurtarief leerkr.)

2.800

2.800

44.800

7/12* 40 weken*
32 uur * 60
(uurtarief leerkr.)

22.400

22.400
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2.6
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1
5.2
Totaal

In werkgroep en beleidsgroep
N.v.t. (in beleidsgroep)
Onderzoeken hoe besturen ouders
betrekken bij hun HB ontwikkeling. Good
practice hierop delen + communicatie
verbeteren.
Samenwerking onderwijs-jeugdzorg
versterken op het gebied van ‘dubbel
bijzonder’ met actieve betrokkenheid van
alle deelnemende gemeenten +
communicatie hierover.
Samenwerking versterken tussen het SWV
PO3002, de deelnemende scholen en de
gemeenten en jeugdzorgregio WestBrabant West vanwege de samenhang
tussen onderwijs en jeugdzorg +
communicatie hierover.
Zorgaanbieders betrekken bij de te
ontwikkelen activiteiten rond
professionalisering en ondersteuning
specifiek gericht op de doelgroep
hoogbegaafde leerlingen en dubbel
bijzondere leerlingen + communicatie
hierover.
Voorschool (peuterspeelzalen en
kinderopvang) met vroegsignalering als
speerpunt + communicatie hierover.
Ontwikkelen gezamenlijke taal PO-VO met
vroegsignalering als speerpunt +
communicatie hierover.
Kick-off bijeenkomst Hoogbegaafdheid.
Organiseren van inspiratiebijeenkomsten
binnen het samenwerkingsverband en
actieve participatie bij de landelijke
inspiratiebijeenkomsten
Versterken van bovenschoolse expertise
hoogbegaafdheid. In de werkgroep HB +
beleidsgroep wordt een meerjarenplan
opgesteld om te komen tot een uitbreiding
van kennis op HB en een verankering van
het beleid.
Versterken van bovenschoolse expertise
hoogbegaafdheid. In de werkgroep HB +
beleidsgroep wordt een meerjarenplan
opgesteld om te komen tot de inzet van
additionele materialen.
Samenhangende aanpak organiseren
tussen BaO, SBO en SO op het gebied
van dubbel bijzondere leerlingen. +
communicatie hierover.
Via projectcoördinator
Via projectcoördinator

7/12*
500= 292

Productie flyer/
website

146

146

7/12*
360= 210

Productie flyer/
website

105

105

5/12*
360= 210

Productie flyer/
website

105

105

7/12*
360= 210

Productie flyer/
website

105

105

7/12*
360= 210

Productie flyer/
website

105

105

7/12*
360= 210

Productie flyer/
website

105

105

7/12*
5.000=
2.917

Keynote spreker
2.500, zaalhuur
500, catering,
800 materialen
1.000
7/12* 10
opleidingstraject
en HB coach
(3000,-) +
reiskosten,
materialen, e.d.
Volgens
meerjarenplan

1458

1458

14.000

14.000

2.917

2.917

Productie flyer/
website

146

146

44.392

44.392

7/12*
48.000=
28.000

7/12*
10.000=
5.833

7/12*
500=
2292

88.783

TOTAAL
2019
2020
2021
2022
2023

63.417
152.200
152.200
152.200
88.783

31.715
76.107
76.107
76.107
44.392

31.701
76.093
76.093
76.093
44.392

Totaal

608.800

304.428

304.372
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In de begroting geen rekening gehouden met indexeringen na 2019
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