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Aan:  Schoolbesturen, directeuren en intern begeleiders SWV Rijn & Gelderse Vallei 

Datum: 17 september 2019 

 
Nieuwsbrief Hoogbegaafdheid 
Vanaf januari 2019 is de beleidslijn “Onderwijs aan leerlingen die hoogbegaafd zijn” van kracht. 
Schoolbesturen hebben zichzelf tot doel gesteld: “Er is goed onderwijs voor leerlingen die 
hoogbegaafd zijn, waarbij verbinding blijft met leeftijdsgenoten”. Om dit doel te behalen zijn allerlei 
beleidsontwikkelingen in gang gezet. Deze zijn beschreven in de beleidsnotitie 
(https://www.swvrijnengeldersevallei.nl/documenten/beleid-hoogbegaafden). Met deze nieuwsbrief 
brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten op dit gebied.  
 

Startbijeenkomst 26 juni 2019 
Op 26 juni was de startbijeenkomst hoogbegaafdheid. Deze is door 99 collega’s uit ons SWV en de 

SWV-en VO bezocht. Tijdens deze bijeenkomst is: 

 een toelichting gegeven op het beleid en de subsidieaanvraag 

 uitleg gegeven over de werkgroepen en klankbordgroep: ‘Ouders’; ‘Doorgaande lijn PO-VO’ 

en  ‘Doorlopende ontwikkeling voorschoolse voorzieningen en het PO’. 

 geluisterd naar een ervaringsverhaal van een leerling en zijn moeder. 

Een meer uitgebreid verslag en de PowerPoint van deze bijeenkomst zijn voor de zomervakantie 

verspreid onder directeuren en intern begeleiders en is te vinden op het intranet voor intern 

begeleiders en schoolbesturen.  

Beleidsniveau 3: Deskundigheidsbevordering  
 

1. Doelstelling A. Teamscholing 

In maart 2019 hebben alle scholen (via hun schoolbestuur) € 4.250 ontvangen ten behoeve van 

een teamscholing gericht op het signaleren van meer- en hoogbegaafde leerlingen én op het 

inrichten van passende onderwijsaanpassingen in de klas. Aan de scholen is gevraagd door te 

geven wanneer met welke scholing gestart wordt, zodat de steunpuntteamleden kunnen 

aansluiten. Er is van geen enkele school informatie ontvangen. Graag voor 1 november mailen 

naar a.later@swvrgv.nl.  

 

 

2. Doelstelling B.  Scholing specialisten HB 

Om ondersteuning te bieden op basis van specialistische kennis over hoogbegaafdheid en om 

ondersteuning te bieden aan scholen, is € 4.000 beschikbaar gesteld voor scholing. Er kan één 

specialist per vier scholen worden opgeleid. Schoolbesturen zijn met elkaar in overleg hoe dit kan 

worden vormgegeven. Er zijn inmiddels een aantal schoolbesturen die ons op de hoogte hebben 

gebracht van de wijze waarop dit gerealiseerd gaat worden. De vraag is tevens gesteld om de 

opbrengstverwachting van de opleiding te beschrijven. Zie bijlage 1 van deze nieuwsbrief. 

https://www.swvrijnengeldersevallei.nl/documenten/beleid-hoogbegaafden
mailto:a.later@swvrgv.nl
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In januari starten vier steunpuntteamleden met een opleiding als themaspecialist 

hoogbegaafdheid. Zij kunnen vragen van scholen, gericht op extra ondersteuning van leerlingen 

die hoogbegaafd zijn, beantwoorden. Scholen kunnen de themaspecialisten via de 

steunpuntcoördinator betrekken wanneer dat gewenst is.  

 

3. Doelstelling C. Nulmeting  

Voor de zomervakantie heeft 87% van de scholen de nulmeting ingevuld. Een aantal scholen 

heeft beredeneerd afgezien van het invullen van de nulmeting (bijv. SO 3). Met de besturen van 

de overige scholen gaan we in overleg over het alsnog invullen van de nulmeting.  

De uitkomst van de nulmeting geeft scholen en schoolbesturen inzicht in het niveau van 

ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen op dit moment. Over twee jaar wordt de nulmeting 

herhaald en wordt het effect van de beleidsontwikkelingen zichtbaar. Uw schoolbestuur 

ontvangt de resultaten van de nulmeting deze week via de mail. De rapportage verschijnt 

binnenkort op de website.  

 

4. Doelstelling D. Scholing beleid HB directeuren en intern begeleiders 

Dit schooljaar starten er vier groepen directeuren en intern begeleiders met de 

beleidstrainingen. Door middel van deze training ontwikkelen zij (actueel) beleid wat zij 

beschrijven in een beleidsplan. Tot nu toe hebben 42 scholen zich aangemeld. Overige scholen 

kunnen volgend schooljaar deelnemen aan deze training (inschrijving volgt in maart 2020).  

 

5. Doelstelling E. Netwerk themaspecialisten HB  

Deze doelstelling wordt opgepakt in 2020 zodra HB specialisten zijn opgeleid.  

Beleidsniveau 4 en 5. Voltijdsgroepen 
In beleidsniveau 4 en 5 is vastgelegd dat schoolbesturen de vorm waarin leerlingen die hoogbegaafd 

zijn en extra ondersteuning nodig hebben, bepalen met elkaar in een regionaal steunpunt.  

Gedacht kan worden aan onderwijs in deeltijd- of voltijdsgroepen. Plaatsingscriteria zijn vastgelegd.  

In de verschillende regionale steunpunten moet het overleg over de vorm (visie) en de verdeling van 

voltijdsgroepen nog plaatsvinden.  
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Beleidsniveau 6. Observatie- en adviesgroep 

De observatie- en adviesgroep is in januari 2019 gestart op basisschool de Kern in Ede. De groep is 

bedoeld voor hoog intelligente leerlingen met behoeften aan extra ondersteuning , die zijn 

vastgelopen op hun school. Hier wordt samen met de kinderen en ouders gekeken wat het kind 

nodig heeft. De vragen die voorliggend zijn; is er sprake van onbegrepen hoogbegaafdheid waardoor 

gedrag is ontstaan? Of is er sprake van hoogbegaafdheid met bijkomende gedragsproblematiek?  Als 

dat in kaart is gebracht wordt gekeken wat het kind nodig heeft om weer te gaan ontwikkelen naar 

zijn/haar mogelijkheden en op welke school dit het beste kan plaatsvinden.  

De groep wordt geleid door twee ervaren leerkrachten met specifieke kennis op het gebied van 
hoogbegaafdheid en ondersteund door diverse mensen met kennis van gedrag en hoogbegaafdheid. 
In de groep kunnen maximaal 8 kinderen vanuit de groep 5 t/m 8  worden geplaatst. 
 

Subsidieaanvraag 
De subsidieaanvraag die wij hebben ingediend bij het ministerie is in behandeling genomen. Met de 

subsidieaanvragen beogen we activiteiten in gang te kunnen zetten gericht op de volgende thema’s: 

 Doorgaande lijn voorschoolse voorzieningen – primair onderwijs 

 Doorgaande lijn primair onderwijs – voortgezet onderwijs 

 Informatievoorziening en ondersteuning voor ouders 

Vlak voor de vakantie is bekend geworden dat de subsidieaanvraag een aanvulling behoefde. We zijn 

in afwachting van de uitspraak van de commissie.   
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Bijlage 1 

Opbrengstverwachtingen specialist hoogbegaafdheid scholen 

Een specialist hoogbegaafdheid is in staat om: 

 een gefundeerde visie op hoogbegaafdheid uit te dragen; 
 profielen van hoogbegaafde leerlingen te herkennen en de onderwijs- en 

begeleidingsbehoeften daaraan te koppelen (volgens Betts en Neihart); 
 de hoogbegaafde leerling als geheel te zien, incl. het "hoogbegaafd zijn"; 
 adviezen te geven op het gebied van compacten, verrijken, versnellen (toepasbaar binnen de 

reguliere groep), inclusief materialen; 
 diverse werk- en leerstrategieën te adviseren en implementeren, zodat ook de hoogbegaafde 

leerlingen aan hun trekken komen binnen een reguliere setting; 
 te begeleiden bij hogere orde denken (taxonomie van Bloom); 
 leerkrachten te adviseren bij de hulp aan leerlingen op het gebied van o.a. faalangst, 

perfectionisme, onderpresteren en executieve functies; 
 onderbouwd advies te geven over wel of niet versnellen; 
 collega’s te kunnen informeren; 
 collega’s te kunnen helpen met vragen over leerlingen die hoogbegaafd zijn (of waarbij een 

vermoeden daarvan is); 
 pp het juiste moment te schakelen met andere deskundigen (o.a. de specialist HB van het 

SWV).  

N.B. Er zijn allerlei opleidingen te vinden in het land. Aan de hand van de beschreven 
opbrengstverwachtingen maken scholen zelf een keuze over de scholing die nodig is om specialisten 
hoogbegaafdheid te kunnen ‘oormerken’ of te kunnen gaan opleiden. We geven een paar 
voorbeelden van opleidingsmogelijkheden. Deze lijst is niet voorschrijvend bedoeld en pretendeert 
ook niet uitputtend te zijn.  

Teamscholing en/ of opleidingen voor specialisten hoogbegaafdheid 
 https://www.slimeducatief.nl/ 

 http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/index.php/trainingen 

 http://www.lich.nl/cursus-hoogbegaafdheid/ 

 https://www.novilo.nl/ 

 https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/passend-
onderwijs/hoogbegaafdheid 

 https://www.cedinonderwijs.nl/artikel/event/opleiding-specialist-hoogbegaafdheid/ 

 https://www.specialisthoogbegaafdheid.nl/ 

 https://www.slimeducatief.nl/ 
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