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1. Algemeen 
 
Deze notitie is een aanvulling op de beleidsnotitie “Onderwijs aan leerlingen die hoogbegaafd zijn” 
vastgesteld door de ALV december 2018.  
Deze notitie beschrijft de toelatingsprocedures voor leerlingen die hoogbegaafd zijn tot de 
verschillende beleidsniveaus.  
 
2. Definitie doelgroep 
 
Hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoge intelligentie (IQ). Het samenwerkingsverband (SWV)  
beschrijft deze doelgroep met de volgende definitie:  

• er is sprake van drie aanlegfactoren 1:   
o hoge intelligentie (IQ > 130);  
o gedrevenheid (taskcommitment); 
o creativiteit.  

 
Om van hoogbegaafdheid te spreken zijn er naast de hoge intelligentie, taakgerichtheid en 
creativiteit ook een aantal andere eigenschappen aanwezig, namelijk2: 

• een hoge mate van gevoeligheid; 

• perfectionisme; 

• groot rechtvaardigheidsgevoel; 

• een kritische instelling; 

• gedrevenheid; 

• nieuwsgierigheid; 

• autonomie.  
 
We kunnen hierbij aansluiten met  een samenvattende definitie uit het Delphi-model: 
“Een hoogbegaafde leerling is een nieuwsgierig, sensitief en emotioneel mens. Hij of zij is een snelle 
en slimme denker, die complexe zaken aankan. Verder is hij of zij autonoom, gedreven van aard en 
intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.” 
 
N.B. Bovenstaande theoretische duiding van het begrip hoogbegaafdheid weergeeft kenmerken, die 
mogelijk niet zichtbaar zijn bij een hoogbegaafde leerling. Dit kan diverse oorzaken hebben zoals een 
niet passende onderwijsomgeving die tot onderpresteren heeft geleid. De hoogbegaafde prestaties 
zijn dan niet meer zichtbaar. Deze leerlingen behoren echter wel tot de beschreven doelgroep. 
 
 

3. Beleidslijnen uitgewerkt  
 
Beleidslijn niveau 3 
Beleidslijn niveau 3 is gericht op verhogen en borgen van de basisondersteuning. 
Een toelatingsprocedure is hierbij niet van toepassing.  
 
 

 
1 Deze drie aanlegfactoren moeten elkaar overlappen om hoogbegaafde prestaties te kunnen bereiken en zien 
(Triadisch model Renzulli-Mönks), waarvoor een stimulerende gunstige omgeving nodig is vanuit school, gezin 
en peers. 
2 Gebaseerd op Tessa Kieboom en het Delphi-model Hoogbegaafdheid 
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Beleidslijn niveau 4  
Beleidslijn niveau 4 is gericht op beleid implementeren, onderwijs aangepast hebben en 
verdergaande differentiatie doorgevoerd hebben.  
 
Wanneer heeft een leerling baat bij verdergaande differentiatie 

• De leerling is hoogbegaafd  

• er wordt zowel basisstof (40-60%) als extra verrijkingsstof (60-40%) aangeboden;  

• er is aandacht voor de sociale en cognitieve ontwikkeling3.  
 
Toelating tot verdergaande differentiatie 
Hierbij is geen toelatingsprocedure nodig. Iedere school bepaalt of verdergaande differentiatie nodig 
is in overleg met ouders en eventueel de leerling zelf. Indien gewenst kan de steunpuntcoördinator 
en/of themaspecialist hoogbegaafdheid van het SWV ingeschakeld worden.  
 

Beleidslijn niveau 5  
Beleidslijn  niveau 5 is gericht op gespecialiseerde ondersteuning voltijds. Dit betekent dat leerlingen 
onderwijs kunnen volgen in een voltijdsgroep, wat een arrangement is vanuit het SWV.  
 
De reden dat in ons SWV meer dan een gemiddeld aantal leerlingen een voltijds groep bezoeken, is 
deels te vinden in het feit dat de basisondersteuning op dit onderdeel nog niet op geheel op orde is.  
Er zijn momenteel vijf voltijdsgroepen, geconcentreerd in Ede en Veenendaal. Zo’n 118 leerlingen 
bezoeken deze groepen.  
Als voor de komende twee jaar ingezet wordt op 8 groepen van 20 leerlingen (totaal 160 leerlingen) 
dan wordt in de behoefte voorzien.  Door in te zetten op deskundigheidsbevordering, 
beleidsontwikkeling en netwerkontwikkeling mag verwacht worden dat de behoefte aan voltijds 
groepen in de loop der jaren afneemt naar zo’n 80 leerlingen (doelstelling 2022-2024).  
 
Wanneer heeft een leerling baat bij een voltijdsgroep 

• de leerling is gediagnosticeerd hoogbegaafd (conform de definitie van het SWV); 

• er wordt zowel basisstof (20%) als extra verrijkingsstof (80%) aangeboden;  

• de leerkracht heeft deskundigheid op het geven van onderwijs aan leerlingen die hoogbegaafd 
zijn;  

• er vinden ook activiteiten in de school plaats met leeftijdgenoten (buiten de voltijdsgroep).  
 
Procedure toelaatbaarheidsverklaring voltijdsgroep  
Bij leerlingen waarvoor de vraag is of hij/zij baat heeft bij onderwijs in een voltijdsgroep, is het de 
voorwaarde dat – vóór aanmelding bij de school met voltijdsgroep- de themaspecialist 
hoogbegaafdheid van het SWV betrokken is (de inzet van de themaspecialist wordt via de 
steunpuntcoördinator geregeld). De themaspecialist HB onderzoekt de vraag van de school en 
begeleidt het verdere proces. De informatie van zowel ouders, school als de themaspecialist wordt 
besproken tijdens een ondersteuningsteam op school. Hieruit kunnen vier conclusies komen: 
1. De conclusie is dat een voltijdsgroep niet de best passende onderwijsplek is.  
2. De conclusie is dat de voltijdsgroep de passende onderwijsplek is om aan de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling tegemoet te komen.  
N.B. Indien dit de conclusie is, dan moet dit gezien worden als een toelaatbaarheidsverklaring. 
De werkelijke toelating en inschrijving tot een school is de verantwoordelijkheid van de 
ontvangende school en vraagt om een aparte procedure.  

 
3 Het is een misvatting dat een leerling die hoogbegaafd is, sociaal emotioneel achter loopt: Stijn Smeets (KU 
Leuven; vanderBilt University)  
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3. De conclusie is dat ondanks alle inzet van de betrokkenen, de onderwijsbehoeften onvoldoende 

verhelderd kunnen worden. In dit geval wordt plaatsing in de observatie- & adviesgroep 
overwogen (zie route beleidslijn 6) 

• De conclusie is dat inzet van jeugdhulp c.q. behandeling bovenliggend blijkt te zijn (bij deze 
conclusie is een medewerker van het lokale team betrokken). In dit geval stopt de procedure. De 
school van inschrijving kijkt met ouders en CJG wat wel mogelijk is. In een later stadium kan de 
procedure weer worden opgepakt.  

 
Procedure tot toelating voltijdsgroep & zorgplicht 
Indien een toelaatbaarheidsverklaring tot een voltijdsgroep is uitgesproken, dan kan de leerling 
aangemeld worden bij de school waar de voltijdsgroep een arrangement van het 
samenwerkingsverband is. Zorgplicht treedt dan in werking.  
 
Zorgplicht 
Iedere leerling die aangemeld wordt voor de voltijdsgroep is een leerling met een extra 
ondersteuningsvraag. Dit betekent dat iedere school met een voltijdsgroep bij aanmelding zorgplicht 
heeft en kan beslissen om een onderzoeksperiode in te stellen van 6 weken, met een eenmalige 
verlenging van 4 weken4.  
N.B. De school van inschrijving blijft ook zorgplicht houden, omdat de leerling daar nog ingeschreven 
staat.  
De bevindingen van de onderzoeksperiode worden in de toelatingscommissie van de school van 
aanmelding besproken en het besluit wordt voorgelegd in een gesprek met ouders. Wanneer 
plaatsing gerechtvaardigd is zal de leerling volgens de aanmeldprocedure van de school ingeschreven 
worden. Indien uit de bevindingen blijkt dat de voltijdsgroep niet de best passende plek is voor de 
leerling, wordt door ouders en school (van inschrijving) samen gezocht naar de beste passende plek, 
waarbij het SWV én de school van aanmelding kan ondersteunen. 
 
Benodigd voor toelating  

• advies van de leerkracht van de school van herkomst c.q. deeltijdsetting;  

• toelaatbaarheidsverklaring van de themaspecialist HB van het regionale steunpunt waar de 
leerling vandaan komt (deze is gebaseerd op overeenstemming tussen school van inschrijving, 
ouders en themaspecialist); 

• vastgestelde hoogbegaafdheid door een ter zake doende gedragswetenschapper;  

• instemming van ouders, middels het aanmeldingsformulier van de school en de oudervragenlijst 
(samenwerkingsverband). 
 

Toelatingscommissie 

• de schooldirecteur van de school met de voltijdsgroep;  

• themaspecialist hoogbegaafdheid van de school van het regionale steunpunt waar de leerling 
ingeschreven staat.   

• N.B. Indien een leerling  woonachtig is in het gebied van een ander SWV, dan is toestemming van 
het andere SWV (c.q. schoolbestuur) voorwaardelijk. Toestemming betekent ook toezegging 
voor betaling voor de periode dat de leerling in de voltijdsgroep onderwijs krijgt.  
De coördinator HB van het SWV legt hiervoor het contact met het betreffende SWV.  
 
  

 

 
4 Zie ondersteuningsplan en stroomschema zorgplicht SWV Rijn & Gelderse Vallei   
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Heroverweging  
Eens per twee schooljaren vindt een heroverweging plaats. De intern begeleider van de school met 
een voltijdsgroep voert een gesprek met de leerkracht voltijdsgroep en de themaspecialist HB van 
het SWV voltijdsgroep om alle leerlingen door te spreken. Indien heroverweging leidt tot een 
vervolgplaatsing, dan wordt dit vastgelegd. De intern begeleider kan vragen voor afstemming en/of 
observatie ook vaker voorleggen aan de themaspecialist HB (geen tussenkomst 
steunpuntcoördinator is nodig; wel moet de heroverwegingen besproken worden met de 
projectcoördinator HB van het swv). Indien de leerling onvoldoende profiteert van de plek in de 
voltijdsgroep, zoeken school en ouders samen naar een meer passende plek voor de leerling. Dit 
wordt waar nodig ondersteunt door het SWV.  
 
Beleidslijn niveau 6 
Beleidslijn niveau 6 is gericht op het inrichten van een observatie- en adviesgroep, gericht op 
gespecialiseerde ondersteuning.  
Deze beleidslijn wordt ingericht vanwege het gegeven dat leerlingen die mogelijk dubbel bijzonder 
zijn (twice exceptional)  een  thuiszitter kunnen worden. De leerling komt maximaal een jaar naar de 
groep. Gedurende het jaar zijn vaste evaluatiemomenten waarop bekeken wordt of de groep nog 
passend en noodzakelijk is voor de leerling.   
 
Wanneer heeft een kind behoefte aan een observatie- en adviesgroep, gericht op gespecialiseerde 
ondersteuning.  

• De leerling is hoogbegaafd (gediagnosticeerd), dit is in meerdere settings zichtbaar (thuis, school, 
bso en verenigingsleven) en is er is sprake van gedrag wat moeilijk leesbaar is;  

• er wordt zowel basisstof (20%) als extra verrijkingsstof (80%) aangeboden;  

• het gedrag van de leerling is zodanig, dat de ontwikkeling in gevaar komt. Onderzoek is nodig om 
vast te stellen of het gedrag voortkomt uit (onbegrepen) hoogbegaafdheid of anderszins. Na het 
onderzoek wordt advies gegeven over omgang, onderwijsondersteuningsbehoeften en 
vervolgonderwijs; 

• van de leerkracht wordt gevraagd:  
o deskundigheid: onderwijs geven aan leerlingen die hoogbegaafd zijn;  
o deskundigheid: op het gebied van gedrag en gedragsontwikkeling;  
o differentiatie: er wordt voldaan aan de individuele ontwikkelbehoefte  

• er vinden activiteiten plaats met leeftijdgenoten/ontwikkelingsgelijken. 
 
Zorgplicht  
Iedere leerling die aangemeld wordt voor de observatie- en adviesgroep, gericht op gespecialiseerde 
ondersteuning is een leerling met een extra ondersteuningsvraag. Dit betekent dat de school bij 
aanmelding zorgplicht heeft en kan beslissen om een onderzoeksperiode in te stellen van 6 weken, 
met een eenmalige verlenging van 4 weken.  
 
Benodigd voor toelating 

• advies van leerkracht van de school van herkomst, deeltijdsetting of voltijdsetting;  

• vastgestelde hoogbegaafdheid door een ter zake doende gedragswetenschapper;  

• toelaatbaarheidsverklaring van de themaspecialist HB van het regionale steunpunt waar de 
leerling vandaan komt (deze is gebaseerd op overeenstemming tussen school van inschrijving, 
ouders en themaspecialist); 

• instemming van ouders.  

• de bevindingen van de onderzoeksperiode worden in de toelatingscommissie besproken en het 
besluit wordt voorgelegd in een gesprek met ouders.  
 



 

6 
 

Toelatingscommissie 

• de schooldirecteur van de school waar de observatie- en adviesgroep is gehuisvest;  

• gedragswetenschapper, gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid en comorbide 
ontwikkelingskenmerken, en vaardig in de omgang met leerlingen die dubbel bijzonder zijn; 

• HB-coördinator van het SWV 

• N.B. Indien een leerling  woonachtig is in het gebied van een ander SWV, dan is toestemming van 
het andere SWV (c.q. schoolbestuur) voorwaardelijk. Toestemming betekent ook toezegging voor 
betaling voor de periode dat de leerling in de voltijdsgroep onderwijs krijgt.  

 
Voor elke leerling gaat het ondersteuningsteam van de observatie- en adviesgroep (bestaande uit de 
leerkrachten, intern begeleider, gedragsdeskundige, coördinator HB van het SWV en de directeur van 
de school) in overleg om advies te formuleren over de onderwijsondersteuningsbehoeften van de 
leerling, de wijze van omgang waardoor de leerling tot ontwikkeling kan komen en het gewenste 
vervolgonderwijs voor de leerling.  
 
 


