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Geachte bestuurder/directeur, 

Het onderwijs voor begaafde leerlingenl  dient net als voor andere leerlingen 
toegankelijk te zijn zonder afhankelijk te zijn van ouderbijdragen. Scholen en 
samenwerkingsverbanden voorzien gezamenlijk in een passend aanbod voor elke 
leerling, inclusief begaafde leerlingen. Indien aparte voorzieningen of 
arrangementen nodig zijn om in de ondersteuningsbehoefte van een leerling met 
kenmerken van begaafdheid te voorzien, dan dient dat te worden geregeld door 
(het bevoegd gezag van) de eigen school of het samenwerkingsverband. 

Scholen mogen ouders om een vrijwillige bijdrage vragen voor extra activiteiten die 
plaatsvinden buiten het curriculum. Hiermee worden niet de activiteiten bedoeld die 
voorzien in de ondersteuningsbehoefte van (begaafde) leerlingen, of die 
noodzakelijk zijn om de doorgaande ontwikkeling te kunnen borgen. Wanneer de 
school of het samenwerkingsverband bepaalt dat de extra activiteiten voorzien in 
een ondersteuningsbehoefte is dit passend onderwijs. Hierbij is geen sprake van 
lets extra's waar ouders voor kunnen kiezen. De activiteiten dragen dan bij aan het 
ononderbroken ontwikkelingsproces voor leerlingen, zoals beschreven in artikel 8 
Wpo, artikel 2 Wvo of artikel 11 eerste lid Wec. 

Samenwerkingsverbanden krijgen een budget voor de ondersteuning van 
leerlingen. In dit bedrag zitten ook de middelen voor de ondersteuning van 
begaafde leerlingen. Deze middelen zijn niet geoormerkt. In de artikelsgewijze 
toelichting van de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019-2020 en 
vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019-
2020 meld ik welk bedrag samenwerkingsverbanden krijgen voor de ondersteuning 
van begaafde leerlingen.2  Het gaat voor dit schooljaar om een bedrag van € 13,43 
per leerling. Hier komt vanuit de subsidieregeling voor de komende vier jaar nog 
een bedrag bovenop van € 5,74 per leerling. Dit betekent dat er per 

1  Het is niet mogelijk om een strikt onderscheid te maken tussen 'begaafd' en 'hoogbegaafd', aangezien dit een 
continuum betreft. Daarom word de term '(hoog)begaafdheid' gehanteerd (zie ook 
talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid). Dit verwijst naar de circa 10% kinderen met begaafdheidskenmerken (die 
al dan niet zichtbaar kunnen zijn, mede afhankelijk van persoonlijkheids- en omgevingsfactoren). In deze brief 
wordt deze groep kinderen verder aangeduid met 'begaafde leerlingen'. Wanneer een leerling daarnaast kenmerken 
van leer-, ontwikkelings- of gedragsproblemen laat zien, wordt de term 'dubbel bijzonder' gehanteerd. 

https://zoek.officielebekendmakincien.nl/stcrt-2019-57499.html,  artikel 22 en 23 
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samenwerkingsverband, voor alle leerlingen die er staan ingeschreven, € 19,17 per 
leerling beschikbaar is voor de ondersteuning van begaafde leerlingen. Wetende 
dat niet alle leerlingen in een samenwerkingsverband deze ondersteuning nodig 
hebben, bieden deze aanvullende middelen een mooie impuls om de ontwikkeling 
van passend onderwijs ook voor begaafde leerlingen verder te stimuleren. 

Er bereiken mij nog steeds berichten van ouders van begaafde kinderen dat zij een 
(forse) eigen bijdrage moeten betalen om hun kind onderwijs te laten volgen dat 
aansluit bij hun behoeften. Ondanks het budget dat er is en het felt dat ik, net als 
mijn voorganger, al meermaals heb aangegeven dat het onderwijs aan begaafde 
leerlingen toegankelijk moet zijn zonder afhankelijk te zijn van ouderbijdragen. 
Ook krijgen ouders te horen dat zonder ouderbijdrage het betreffende onderwijs 
aan hun begaafde kind niet kan blijven voortbestaan. Hierdoor wordt de 
ouderbijdrage allerminst als vrijwillig ervaren. Dit vind ik onaanvaardbaar. 

Het is aan het bevoegd gezag van de school, en het samenwerkingsverband waar 
zij deel van uit maakt, om het onderwijs zo in te richten dat dit uit de daarvoor van 
overheidswege verstrekte middelen kan worden bekostigd. Wanneer scholen en 
samenwerkingsverbanden zich niet houden aan de wettelijke vereisten rondom de 
ouderbijdrage zal ik de Inspectie van het Onderwijs vragen handhavend op te 
treden. Passend onderwijs vraagt om een dekkend aanbod in de regio, niet op elke 
school. Daarbij roep ik scholen en samenwerkingsverbanden nogmaals op om 
samen in de regio, ook met gemeenten, te kijken welke mogelijkheden er al zijn 
om aan te sluiten op behoeften van de diverse groepen begaafde leerlingen. Hierbij 
is het van belang om te onderzoeken of er efficientere manieren zijn om de 
ondersteuning vorm te geven en om dit in samenwerking, ook met gemeenten, te 
bekostigen zodat er voor dit noodzakelijke aanbod geen bijdrage aan ouders 
gevraagd hoeft te worden. 

Het onderwijs aan begaafde leerlingen hoeft daarbij niet duur te zijn. Uit de 
inmiddels ruime praktijkervaring met onderwijs aan begaafde leerlingen blijkt 
bijvoorbeeld dat het bieden van passende cognitieve uitdaging geen aanschaf van 
dure materialen vraagt. Ik attendeer u hierbij graag op de informatie, 
praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen op het landelijke platform talentstimuleren.nl 
en op de specifieke informatie die hierover door het Steunpunt Passend Onderwijs 
PO-V03  is gedeeld. 

Ik vertrouw er op dat met deze brief scholen en samenwerkingsverbanden met 
elkaar in gesprek gaan om de ondersteuning aan begaafde leerlingen in te richten 
zodat deze uit de rijksmiddelen kan worden gefinancierd en het vragen van een 
ouderbijdrage or een passend aanbod voor begaafde leerling niet meer aan de 
orde is. 

Met vri 

d 

Ari 

sis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 

3  Zie de documenten ( og)begaafdheid en 'dubbel bijzonder': https://www.steunpuntpassendonderwils-
povo.nl/knowledge-  m/documenten-hoodbegaafdheid-en-dubbel-biizonder/ en de samenvatting van de 
inspiratiebijeenk. sten in het kader van de subsidieregeling: https://www.steunpuntpassendonderwijs-
povo.nl/know  . ge-item/samenvatting-inspiratiebijeenkomsten-subsidieregeling-hoogbegaafdheid 
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