
Aanvullende informatie expertschool 
 

Binnen Haaglanden bestaat de komende vier jaar (2019-2022) de mogelijkheid voor 50 scholen 
om zich te ontwikkelen tot expertschool voor hoogbegaafde leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften. Deze mogelijkheid wordt ons mede geboden door de subsidie vanuit het 
Rijk. De ontwikkeling tot expertschool is een cofinanciering van € 10.000,- per jaar voor twee jaren, 
50% vanuit de subsidie en 50% door de school. Ongeveer honderd deelnemers uit de scholen 
hebben input geleverd op deze ontwikkeling en meegegeven wat voor ons in Haaglanden een 
expertschool moet zijn. De input is verwerkt in deze leidraad. Zie de volledige subsidie aanvraag 
op SPPOH.nl.  
 

Waarom expertscholen? 
Het is belangrijk dat alle leerlingen zo goed mogelijk passend onderwijs volgen op de basisschool, 
zo ook hoogbegaafde leerlingen. Binnen ons samenwerkingsverband is er veel kennis en expertise 
op de scholen over deze doelgroep, maar nog niet altijd wanneer leerlingen iets extra’s nodig 
hebben. Door expertscholen binnen ons samenwerkingsverband te creëren bieden we (bijna) alle 
leerlingen met een begaafdheidsprofiel goed passend onderwijs op een reguliere basisschool, 
thuis nabij. Voor leerlingen die niet genoeg hebben aan de extra ondersteuning op de reguliere 
basisschool, wordt een maatwerk oplossing geboden. 
 

Wat is een expertschool? 
Een ‘expertschool’ is een school die specifieke kennis en expertise heeft over hoogbegaafde 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De expertschool heeft aanbod in de extra 
ondersteuning en kijkt met een brede blik (capaciteiten, persoonlijkheid, omgeving) naar deze 
leerlingen.  
Binnen elke expertschool is lokaal gekeken wat er nodig is, binnen de eigen school en in de wijk. 
De wijze waarop de extra ondersteuning is ingericht, is aan de school zelf. Geen expertschool is 
hetzelfde.  
De school heeft aantoonbaar beleid hoogbegaafdheid in de basisondersteuning en heeft een 
duidelijke aanpak voor signalering, differentiatie en begeleiding. In twee jaar tijd heeft de school 
zich doorontwikkeld in aanbod in de extra ondersteuning. De naam expertschool staat niet voor 
een predicaat, een tegeltje aan de wand of een beeld naar ouders. Het verwoordt dat een school 
zich heeft doorontwikkeld en dat ze vraagbaak kunnen zijn voor alle scholen in Haaglanden.  
 

Hoe word je expertschool?  
Je kunt expertschool worden door het indienen van een aanvraag voor een project binnen de 
subsidie. Voor dit project gelden specifieke richtlijnen, denk daarbij aan duurzaamheid, inrichting 
extra ondersteuning, ontwikkeling van het hele team, functie voor de wijk enz. De volledige 
richtlijnen voor de projectaanvraag, vind je in de inhoudsopgave van de projectaanvraag (pagina 2 
van het format). Jouw aanvraag wordt mede door collega’s uit het veld bekeken en beoordeeld.  
 
Vier keer per jaar worden de projectaanvragen voorzien van een reactie door drie collega’s. De 
aanvragen worden op volgorde van binnenkomst bekeken. De komende vier jaar is in de begroting 
rekening gehouden met de volgende verdeling van middelen, 5 scholen starten in 2019, 20 
scholen in 2020, 20 scholen in 2021 en 5 scholen in 2022 (let op het gaat hier om kalenderjaren).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sppoh.nl/


De data waarop de aanvragen in het schooljaar 2020-2021 worden beoordeeld: 

Aanvraag aanleveren voor Bespreking commissie  Reactie op aanvraag 

9 oktober 2020 Eind oktober 2020  Week van 2 november 2020 

30 november 2020 Begin december 2020  Week van 14 december 2020 

17 maart 2021 Eind maart 2021 Week van 5 april 2021 

12 mei 2021  Eind mei 2021  Week van 7 juni 2021 

 
 
De reactie op de projectaanvraag kan zijn: 

- De aanvraag wordt voorlopig afgewezen omdat het aanbod in de basisondersteuning nog niet 
duidelijk is; 

- Er is feedback op de aanvraag en zaken kunnen worden aangescherpt; opnieuw indienen 
volgende ronde 

- Er is direct een bevestiging dat het project van start kan. 
 

Toekomst van de expertscholen  

Over vier jaar zijn er ongeveer 50 scholen waarvan wij binnen ons samenwerkingsverband weten 
dat zij meer kunnen bieden aan deze groep leerlingen dan de basisondersteuning. Onderling wordt 
in de wijk gebruik gemaakt van deze scholen, zodat leerlingen altijd optimaal en thuis nabij 
ondersteund worden. De expertscholen vervullen een functie in de wijk en delen kennis met 
andere scholen. De bureau-organisatie van SPPOH ondersteunt en faciliteert bij het verbinden van 
vraag en aanbod en bij het organiseren van netwerkbijeenkomsten.  
 


