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Passend onderwijs voor leerlingen met een hoogbegaafdheidsprofiel
Stichting passend primair onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Managementsamenvatting
Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Haaglanden (SPPOH) stelt zich ten doel om
een samenhangend aanbod voor passend onderwijs te realiseren. De scholen binnen het
samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor de realisatie van passend onderwijs, de
bureauorganisatie van SPPOH ondersteunt de scholen.
Sinds de start van passend onderwijs in 2014 is er meer aandacht voor hoogbegaafde leerlingen in de
basisscholen. Een aantal basisscholen binnen het samenwerkingsverband heeft een specifiek aanbod
ontwikkeld voor deze groep leerlingen. In het ondersteuningsplan 2017-2021 is de ambitie
uitgesproken om het aanbod aan hoogbegaafde leerlingen te versterken en uit te breiden. Begin
2018 is het samenwerkingsverband in overleg met de scholen en specialisten gestart met onderzoek
naar de behoefte aan passend onderwijs voor deze doelgroep en het (gewenste) aanbod in de regio.
Op basis van een nadere definitie van de doelgroep (zie 2.) is geconcludeerd dat er nog onvoldoende
sprake is van een samenhangend aanbod van passend onderwijs. De ambitie is om dit binnen vier
jaar te realiseren. Om te komen tot een dekkend aanbod van passend onderwijs voor de HB
leerlingen in onze regio, investeren we op alle drie de niveaus: basisondersteuning, extra
ondersteuning en gespecialiseerde ondersteuning in de vorm van specialistisch onderwijsaanbod in
een school voor speciaal basisonderwijs. (zie 4.)
Het plan van aanpak omvat de volgende doelen en activiteiten:
1. Het ontwikkelen van een nieuwe stedelijke groepsaanpak voor met name dubbel bijzondere
HB leerlingen op een sbo-school. Leerlingen ontvangen in een kleine groep (tijdelijk) voltijds
passend onderwijs. (zie 5.1)
2. Het ontwikkelen van integrale onderwijs-zorg arrangementen voor de doelgroep HB
leerlingen met complexe onderwijsbehoeften. Dit in de specialistische voorziening gekoppeld
aan het SBO en in de basisscholen in de vorm van OJA’s. (zie 5.2)
3. Het realiseren van een steunpunt hoogbegaafdheid waar experts werkzaam zijn die scholen
ondersteunen bij vraagstukken op leerlingniveau en bij vraagstukken rond
schoolontwikkeling. Ook heeft het steunpunt een centrale rol bij kennisuitwisseling en
expertisedeling binnen het samenwerkingsverband. (zie 5.3)
4. Het stimuleren van de ontwikkeling en het ondersteunen van ca. 50 basisscholen die zich
ontwikkelen tot HB expertschool waarin specialistische kennis en een passend aanbod voor
hoogbegaafde kinderen in de basisschool aanwezig is. (zie 5.4)
5. Zorgdragen voor een doorgaande ontwikkelingslijn en vloeiende overgang van PO naar VO.
Dit in samenwerking met het samenwerkingsverband VO in Haaglanden. (zie 5.5)
Het plan is in overleg met de scholen ontwikkeld en zal ook in samenwerking tot stand worden
gebracht. De projectsturing vindt plaats vanuit SPPOH, bij de samenstelling van de projectorganisatie
zal gebruik gemaakt worden van de specialisten in het werkveld.
De totale projectbegroting omvat € 2.643.900,-- Deze wordt voor 50% gedekt uit de
subsidieregeling van OCW en voor 50% aangevuld vanuit de begrotingen van het
samenwerkingsverband en de scholen.
Een aantal activiteiten krijgt een structureel karakter en wordt in de jaren 2023 en verder voortgezet.
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1.

Inleiding

Binnen het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Haaglanden (SPPOH) wordt passend
onderwijs vormgegeven door de scholen uit de gemeenten Den Haag, Rijswijk en LeidschendamVoorburg. Het samenwerkingsverband gaat uit van de kansen en mogelijkheden van kinderen, zoals
de slogan ook zegt: ‘ieder kind een kans’. De missie van het samenwerkingsverband is dat elk kind op
de meest passende plek het best passende onderwijs krijgt. Hierbij draait om behoeften en aanbod,
thuisnabij en welbevinden, dat wil zeggen regulier als het kan en passend als het nodig is. Met de
invoering van passend onderwijs in 2014, is in het basisonderwijs meer specifieke aandacht gekomen
voor hoogbegaafdheid bij leerlingen1. Een groot aantal basisscholen in Haaglanden heeft zich in de
afgelopen jaren verder ontwikkeld om (meer en beter) aan de onderwijsbehoeften van de doelgroep
hoogbegaafde (HB) leerlingen tegemoet te komen. Leraren hebben zich geprofessionaliseerd en
gespecialiseerd in passend onderwijs aan HB leerlingen en op verschillende scholen zijn specifieke
programma’s ontwikkeld voor (meer- en) HB leerlingen. Daarnaast hebben enkele besturen in onze
regio de afgelopen periode eigen netwerken ingericht over het thema ‘passend onderwijs aan
(hoog)begaafde leerlingen’.
In 2015 is op het niveau van het samenwerkingsverband een multidisciplinaire onderzoeksgroep
gestart om de behoeften van HB leerlingen helder te krijgen. Vanaf 2018 is expliciet aandacht voor
passend onderwijs aan leerlingen die (hoog)begaafd zijn. In de periode februari tot juni 2018 is
onderzoek naar passend onderwijs voor HB leerlingen uitgevoerd, zowel door literatuuronderzoek als
in het veld. De aanleiding voor dit onderzoek was tweeledig:
Ten eerste de ervaring dat er voor een klein aantal leerlingen met een hoogbegaafdheidsprofiel en
extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften onvoldoende passend onderwijs beschikbaar was. In
enkele gevallen heeft dit ertoe geleid dat een leerling tussen wal en schip terechtkwam en soms zelfs
(tijdelijk) thuis kwam te zitten.
Ten tweede de constatering dat op dat moment onvoldoende helder was of er al sprake was van een
samenhangend en/of dekkend aanbod voor HB leerlingen.
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een aantal oplossingsrichtingen aan het dagelijks
bestuur voorgesteld om een continuüm in onderwijs en ondersteuning te realiseren voor de doelgroep
HB leerlingen. Deze voorstellen zijn geaccordeerd in juni 2018. De mogelijkheid om subsidie aan te
vragen voor de versterking van het passend onderwijsaanbod voor deze leerlingen en
ondersteuningsmogelijkheden sluit mooi aan bij de ingezette koers.
1.1.
Draagvlak en uitwerking aanvraag
In het afgelopen jaar hebben we vanuit het samenwerkingsverband een traject ingezet om samen met
scholen, besturen, ouders, gemeente Rijswijk, adviseurs van het samenwerkingsverband, experts HB
en het bestuur van het samenwerkingsverband bouwstenen op te halen voor het HB beleid voor de
komende jaren. In Bijlage 1 vindt u een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en het proces.

1

Dekker, S. (2014) Passend onderwijs en hoogbegaafdheid. Brief aan de Tweede Kamer, 23 april 2014.
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2.

Doelgroep

Een algemene definitie van hoogbegaafdheid is niet te geven, zo blijkt uit het literatuuronderzoek dat
in 2018 binnen ons samenwerkingsverband is uitgevoerd. Er bestaan meerdere modellen over
hoogbegaafdheid
en op basis van deze modellen kan geconcludeerd worden dat hoogbegaafdheid een
multidimensionaal en dynamisch concept is2. Er is wel overeenstemming dat hoogbegaafdheid meer
inhoudt dan alleen een hoge intelligentie. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel (IQ van 130 of
hoger) beschikken HB leerlingen over persoonlijkheidsfactoren zoals zelfvertrouwen, creativiteit en
taakgerichtheid. Om te kunnen presteren op het niveau van de ontwikkelingsmogelijkheden is een
stimulerende en rijke leeromgeving nodig, dat aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze
leerlingen.
Betts & Neihart (2010) hebben zes profielen van (hoog)begaafde kinderen opgesteld. Hiermee wordt
duidelijk dat begaafdheid op verschillende manieren tot uiting kan komen. Het concept achter deze
profielen gaat samen met de basisbehoeften van kinderen – autonomie, competentie en relatie – zoals
beschreven door Deci en Ryan (2002).3 Het gaat om de volgende zes profielen: de zelfsturend
autonome leerling, de uitdagend creatieve leerling, de aangepast succesvolle leerling, de dubbel
bijzondere leerling, de onderduikende leerling en de risico-leerlingen. Deze profielen verschaffen
informatie over gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen begaafde en getalenteerde
leerlingen. Afhankelijk van het profiel van een kind is de afstemming en stimulering op onder andere
het cognitieve, sociale en emotionele gebied verschillend. Deze profielen kunnen helpend zijn bij het
herkennen van onderwijsbehoeften. Maar dat neemt niet weg dat voor alle kinderen met extra
onderwijsbehoeften, dus ook voor HB leerlingen, geldt dat maatwerk nodig is. Elke leerling heeft
andere onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op het terrein van kennis, (levens)houding en
vaardigheden. Door handelingsgericht te werken en de bevorderende en belemmerende factoren voor
elke leerling (en diens omgeving) in kaart te brengen bieden we zo passend mogelijk onderwijs.
2.1
Meer specifiek: HB leerlingen in de regio Haaglanden
In ons samenwerkingsverband is (nog) geen eenduidige vocabulaire met betrekking tot HB leerlingen.
Dat zal zich de komende jaren, zo verwachten we, meer gaan uitkristalliseren door de kennis- en
expertise uitwisseling en professionaliseringsactiviteiten. Op dit moment maken we in ieder geval het
onderscheid tussen de HB leerlingen die voldoende hebben aan de basisondersteuning, de HB
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en de leerlingen die gespecialiseerde ondersteuning
nodig hebben. De mate van ondersteuning varieert en is intensiever bij de groep die een
gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft. Denk daarbij aan de inzet van zorg c.q. jeugdhulp naast
een passende uitdagende leeromgeving. De activiteiten die we in ons samenwerkingsverband (gaan)
ondernemen in het kader van deze subsidieaanvraag zijn bestemd voor die HB leerlingen die extra of
gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben. We hebben op verschillende manieren deze doelgroep
in onze regio kaart gebracht.
2.2
HB leerlingen met een arrangement.
Om inzicht te verkrijgen in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de groep HB leerlingen die
een arrangement hebben, is voorjaar 2018 dossieronderzoek verricht bij 17 HB leerlingen (steekproef).
Op hoofdlijnen zien we dat het gaat om HB leerlingen met de volgende kenmerken:
 een (hoog)begaafd profiel (IQ is 130 of hoger) op minimaal één schaal (performaal of verbaal),

2

Loon-Dikkers, A.L.C. van, Weijers, D., Heurter, A.M.H., Ledoux, G., & Kuiper, E.J. Onderwijsaanbod voor hoogbegaafde
leerlingen in Amsterdam en Diemen. Leerlingen met en zonder leer-, gedrags- of psychische problemen. Amsterdam:
Kohnstamm Instituut.
3 Deci, E.L. & R.M. Ryan (eds.) (2002). Handbook of Self-Determination Research. New York: University of Rochester Press.
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het leren komt onvoldoende op gang (waaronder onderpresteren/onvoldoende beheersing
van executieve functies/vaardigheden) en/of ondersteuningsbehoeften op het domein
gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bij zestien van de zeventien leerlingen die in aanmerking komen voor een arrangement wordt ingezet
op zowel didactisch gebied als het versterken/aanleren van executieve functies. Bij executieve functies
wordt met name gericht aandacht besteed aan werkhouding, taakaanpak, plannen en organiseren. Bij
dertien arrangementen is sprake van inzet op zowel didactische ondersteuning, ondersteuning op het
gebied van de executieve functies én ondersteuning ten aanzien van de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Deze groep leerlingen heeft op verschillende gebieden ondersteuning nodig, maar
kunnen met een arrangement op het reguliere onderwijs verblijven.
2.3
HB leerlingen op het speciaal (basis) onderwijs
We hebben de dossiers (geanonimiseerd) van 6 leerlingen geanalyseerd die schooljaar 2017-2018 naar
het speciaal (basis) onderwijs zijn verwezen. Bij deze groep leerlingen is in bijna alle gevallen naast een
IQ van 130 of hoger sprake van co-morbiditeit met dyslexie en/of een gedragsstoornis (veelal autisme).
Deze leerlingen hebben ondersteuning nodig op zowel didactisch – als sociaal-emotioneel gebied
(gedragsregulatie) en bij het versterken van hun executieve functies. Voor een enkele leerling is ook
ondersteuning nodig vanuit jeugdhulp. Voor de leerlingen waarbij de beperking voorliggend is, lijkt
sbo/so onderwijs wel passend in de huidige situatie, aangezien op deze scholen veel expertise
aanwezig is op het domein sociaal-emotionele ontwikkeling.
2.4
HB leerlingen met profiel dubbel bijzonder
Daarnaast hebben we vastgesteld dat er vijf HB leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn die
geen passend onderwijs kunnen krijgen op één van onze basisscholen, ook niet op de school in ons
samenwerkingsverband met een vastgesteld hoogbegaafdheidsprofiel. Dit zijn veelal HB leerlingen
met het profiel dubbel bijzonder.
Door de ouders van deze leerlingen is heel nadrukkelijk de wens geuit dat er een passende
onderwijsvoorziening komt in de eigen regio van Haaglanden voor deze groep kinderen. In de
afgelopen jaren zijn deze leerlingen naar passend onderwijs verwezen buiten het eigen
samenwerkingsverband, in Gouda of Rotterdam. Dat is ver van huis en voor zowel ouders als leerling
niet gewenst.
2.5
Leerlingen die (dreigen) thuis (te) zitten met een HB profiel
Eén van de aanleidingen om onderzoek te doen naar passend onderwijs aan HB leerlingen, was de
constatering dat er in 2018 enkele HB leerlingen waren die thuis zaten/dreigden thuis te komen zitten.
Op het moment van onderzoek betrof het 6 leerlingen: één leerling zat daadwerkelijk thuis en vijf
leerlingen zaten gedeeltelijk thuis (deeltijd onderwijs/thuiswerkpakket/vorm van dagbesteding). Deze
vijf leerlingen vallen officieel niet onder de definitie van thuiszitter, maar het zijn wel leerlingen
waarvoor in onze ogen geen optimaal passend onderwijs beschikbaar is, in combinatie met jeugdhulp.
Ook dit zijn dubbel bijzondere leerlingen die zeer gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben vanuit
jeugdhulp. In deze groep gaat het om zowel leerlingen waarbij de beperking voorliggend is als
leerlingen waarbij de zorg voorliggend is.
2.6
Aantallen HB leerlingen
Het totaal aantal leerlingen in ons samenwerkingsverband is 59.034 (teldatum 1-10-2018). Volgens de
normaalkromme heeft 2,3% van de Nederlandse bevolking, en daarmee dus ook 2,3% van de Haagse
basisschoolleerlingen een IQ>130. Vertaald naar onze regio zou het dan om 1358 HB leerlingen gaan,
als we alleen uitgaan van de cognitieve benadering (smalle definitie van hoogbegaafdheid).
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Het is vervolgens de vraag welk percentage van deze 1358 leerlingen extra ondersteuning nodig heeft.
We weten van een kleine groep HB leerlingen dat ze extra ondersteuning nodig hebben in de vorm van
arrangementen/gespecialiseerd onderwijsaanbod. In totaal gaat dat om zo’n 25 leerlingen. Er zullen
veel meer HB leerlingen in ons samenwerkingsverband zijn die extra ondersteuning nodig hebben of
al krijgen, alleen hebben we die op dit moment niet concreet in beeld. Uit onderzoek4 blijkt dat een
empirisch ondersteunde schatting van het percentage hoogbegaafde leerlingen met leer-, gedrags- of
psychische problemen er niet is, gezien de moeilijkheden rondom het herkennen van deze leerlingen.
We weten wel, op basis van een globale analyse van de schoolondersteuningsprofielen van alle
basisscholen, dat niet op alle scholen al voldoende basiskennis aanwezig is over passend onderwijs aan
HB leerlingen. Dat kan impliceren dat een deel van de HB leerlingen nog niet (h)erkend wordt en er
meer HB leerlingen zijn waarvoor extra ondersteuning gewenst is. Daarnaast zijn er HB leerlingen met
extra ondersteuningsbehoeften aanwezig op die basisscholen die zich al meer gespecialiseerd hebben
in een passend aanbod voor HB leerlingen. Het betreft hier in ieder geval een deel van de leerlingen
op de Fonteinschool (sinds kort een school met een begaafdheidsprofiel), Kronenburgh en een aantal
scholen die extra ondersteuning bieden (aanwezige HB deskundigheid, plusklas, beleidsplan HB enz.).
Concrete aantallen hebben we echter niet.
Dat we hierop in onze eigen regio slechts in beperkte mate zicht hebben heeft verschillende redenen.
De eerste reden is dat we in ons samenwerkingsverband extra ondersteuning bieden op basis van
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en niet op basis van kindkenmerken, zoals
hoogbegaafdheid. Dat betekent dat lang niet altijd een IQ test is afgenomen en dus niet bekend is of
de leerling een IQ van 130 of hoger heeft. Een tweede reden is dat tot twee jaar geleden geen extra
ondersteuning kon worden aangevraagd voor een HB leerling. Dat was indertijd het beleid van het
samenwerkingsverband. Een derde reden is dat ons registratiesysteem (Onderwijs Transparant) nog
niet alle gewenste data rondom extra ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen inzichtelijk maakt.
Voorlopig gaan we ervan uit dat globaal 350 HB leerlingen extra of gespecialiseerde ondersteuning
nodig heeft, dat is zo’n 25% van de HB leerlingen.

3.

Visie

Passend onderwijs is dat elk kind op de meest passende plek het best passende onderwijs krijgt.
Centraal staat wat het kind nodig heeft. Hierbij draait het om behoeften en aanbod, thuisnabij en
welbevinden. Passend onderwijs is ook voor HB leerlingen. Het overkoepelende doel is dat er voor alle
HB leerlingen (met extra ondersteuningsbehoeften) in ons samenwerkingsverband een passend
onderwijsaanbod is. Maatwerk is nodig om de leerling optimaal te kunnen laten ontwikkelen en waar
nodig wordt samengewerkt. We hebben de ambitie dat er een continuüm ontstaat aan
ondersteunings- mogelijkheden voor HB leerlingen, evenwichtig verdeeld over de scholen in ons
4 Zie onderzoek bij voetnoot 2
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samenwerkingsverband. Meer specifiek, evenwichtig verdeeld over de 10 werkgebieden5 in ons
samenwerkingsverband.
We streven ernaar dat zoveel mogelijk HB leerlingen passend onderwijs volgen op de eigen reguliere
basisschool. Daarvoor is het allereerst nodig dat alle scholen voldoen aan de afspraken over het niveau
van de basisondersteuning (voor HB leerlingen).
Om de basis van het continuüm te verstevigen willen we een impuls geven aan de ontwikkelomgeving
die inspeelt op de begaafdheidskenmerken van leerlingen. Dit willen we doen vanuit de scholen die in
principe de basisondersteuning voor HB leerlingen op orde hebben en zich verder willen versterken op
dit domein. Deze impuls is vooral gericht op het leren van en met elkaar. Centraal aandachtspunt is
het versterken van de vormgeving en inhoud van de leerrijke omgeving voor HB leerlingen in
plusklassen of een vergelijkbare setting in het kader van preventie.
Daarnaast zien we het als een gezamenlijke ontwikkeling van besturen, scholen en
samenwerkingsverband om op termijn, verspreid over de regio, basisscholen te hebben die veel
expertise in huis hebben over deze doelgroep, en tevens in staat zijn diverse vormen van extra
ondersteuning aan te bieden. Deze scholen noemen we verder in deze notitie ‘HB expertscholen’. Door
deze specialisatie, verspreid over de drie gemeenten, is het mogelijk om voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, toch redelijk thuisnabij onderwijs te blijven volgen. Bovendien kunnen
we op deze manier leerlingen met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften clusteren. Dit is niet alleen
in het voordeel van deze leerlingen (onderwijs met gelijkgestemden), maar daardoor ontstaat ook een
meer efficiënte inzet van middelen en bundeling van expertise. Op termijn streven we naar minder
‘losse’ arrangementen voor HB leerlingen met extra onderwijsbehoeften en naar meer groepjes van
gelijkgestemde leerlingen die passend onderwijs krijgen op de HB expertscholen.
Een beperkte groep HB leerlingen met complexe ondersteuningsvragen die ook op het domein van
gedrag liggen, heeft een meer gespecialiseerde voorziening/aanpak nodig. In de komende jaren
ontwikkelen we voor deze leerlingen een groepsaanpak, verbonden aan een sbo-school. Bij deze
groepsaanpak is de koppeling tussen onderwijs en andere betrokken professionals, waaronder
jeugdhulp, uitgangspunt. Waar mogelijk verblijven de leerlingen daar tijdelijk en kunnen ze vervolgens
de overstap maken naar een passende school die meer thuisnabij is.
3.1
Analyse samenhangend en dekkend aanbod
Mede op basis van het onderzoek dat we in 2018 hebben uitgevoerd stellen we vast dat de huidige
situatie in ons samenwerkingsverband er als volgt uit ziet:
 Nog niet alle reguliere basisscholen voldoen aan het niveau van de basisondersteuning voor
HB leerlingen. Zie voor nadere toelichting hoofdstuk 4.1.
 In de doorgaande lijn van voorschools naar het primair onderwijs (PO) is geen specifieke
aandacht geweest voor HB kinderen (met extra ondersteuningsbehoeften).
 In het samenwerkingsverband zijn experts beschikbaar met gedegen en actuele kennis over
HB. Dit zijn experts die verbonden zijn aan één van onze scholen, experts verbonden aan de
schoolbegeleidingsdienst (HCO) en experts met een eigen adviespraktijk. Deze beschikbare
expertise wordt niet voldoende benut op leerlingniveau en in het kader van kennisdeling ten
behoeve van schoolontwikkeling.
 Een passend aanbod voor dubbel bijzondere HB leerlingen, en meer in het algemeen HB
leerlingen die in hun ontwikkeling zijn vastgelopen, ontbreekt. Het gaat vooral om leerlingen
die meer nodig hebben dan alleen onderwijs. Een aantal van deze leerlingen vormt een
risicogroep als het gaat om thuiszitten.

5 Ons samenwerkingsverband is opgedeeld in 10 werkgebieden, te weten: Leidschendam-Voorburg, Leidschenveen-

Ypenburg, Rijswijk, Scheveningen, Centrum, Haagse Hout, Laak, Segbroek, Escamp en Loosduinen.

Subsidieaanvraag Hoogbegaafdheid definitief 280319.docx

9






In de doorgaande lijn van PO naar VO is tot nu toe geen specifieke aandacht geweest voor de
overstap van HB leerlingen (met extra ondersteuningsbehoeften) en dubbel bijzondere HB
leerlingen.
De samenwerking tussen de gemeenten, jeugdhulp en onderwijs is nog sterk in ontwikkeling.
Op gemeentelijk niveau bestaan geen beleidsuitspraken over de wijze van integraal werken
tussen onderwijs en zorg. Er zijn wel enkele HB leerlingen waarvoor op individueel niveau een
onderwijs-zorg arrangement is ontwikkeld. Uit de huidige arrangementen voor HB leerlingen
is onvoldoende inzichtelijk op welke wijze de afstemming en samenwerking tussen onderwijs
en zorg in de praktijk handen en voeten krijgt. Een passend aanbod voor HB leerlingen waarbij
zorg voorliggend is, ontbreekt.
Door de wijze waarop ons registratiesysteem (OnderwijsTransparant) is ingericht, kunnen we
op dit moment nauwelijks kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzamelen over de groep
HB leerlingen en de extra ondersteuning die wordt geboden.

3.2
Toekomst regio Haaglanden
Als we de ambitie om een samenhangend aanbod te realiseren voor de hoogbegaafde leerlingen
koppelen aan de analyse, dan ziet het toekomstplaatje er als volgt uit:

Extra ondersteuning

Basisondersteuning:

Niveau van de school (groepsleraar en ib),
leerlingbespreking en inzet interventies

Niveau van de klas: groepsleraar - basisaanbod

Niveau
Basisondersteuning
Basisaanbod

Doelgroep (globaal)
(hoog)begaafde leerlingen

Interventies
Signalering
Differentiatie
Begeleiding op drie niveaus
In het ondersteuningsplan staat hierover het volgende:

Op alle scholen kunnen leerkrachten een afgestemd aanbod
inzetten voor deze leerlingen.

De school beschikt over een protocol om leerlingen te
herkennen die meer- of hoogbegaafd zijn.

De school beschikt over opdrachten om de leerling creatief en
kritisch uit te dagen.
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Basisondersteuning
Preventieve en licht
curatieve interventies
Extra ondersteuning:

Hoogbegaafde leerlingen

Gespecialiseerde
ondersteuning:

Hoogbegaafde leerlingen met
complexe
onderwijsen
ondersteuningsbehoeften,
waaronder dubbel bijzondere HB
leerlingen.
Hoogbegaafde leerlingen met
complexe zorg- , - onderwijs en
ondersteuningsbehoeften

Gespecialiseerde
ondersteuning

Hoogbegaafde leerlingen die
extra ondersteuning nodig
hebben.

Begeleiding op drie+ niveaus (extra compacten, verrijken en verdiepen)
Het bieden van en ontwikkelen van een rijke leeromgeving. Vormen van
een plusklas maken onderdeel uit van de interventies op dit niveau.
Er ontstaan HB Expertscholen die extra ondersteuning bieden, in de vorm
van een arrangement en/of een groepsaanbod. Extra ondersteuning is
ook mogelijk in de vorm van arrangementen via het
samenwerkingsverband. Op dit niveau van extra ondersteuning creëren
we oplossingsrichtingen
voor HB leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften die een ander onderwijsaanbod nodig hebben
tussen PO en VO in.
Voltijds tijdelijk groepsaanbod op een SBO school voor HB leerlingen die
dreigen vast te lopen binnen het reguliere aanbod met extra
ondersteuning.

(Individuele) zorg-onderwijsarrangementen, samen met de gemeenten
en gespecialiseerde instellingen ontwikkelen, voor die leerlingen
waarvoor het groepsaanbod op de sbo school niet passend blijkt.

3.3
Ambitie en doelstellingen
We hebben met elkaar; schoolbesturen, scholen, bestuur en bureau van het samenwerkingsverband
en ouders, de ambitie om een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod te realiseren voor alle HB
leerlingen. Om deze ambitie te realiseren hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:
 Over vier jaar voldoen alle scholen aan het afgesproken niveau van de basisondersteuning (zie
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband).
 Er is een afgestemd aanbod (tussen schoolbesturen en samenwerkingsverband) gerealiseerd
voor de versterking van de basisondersteuning en extra ondersteuning voor HB kinderen.
 Over vier jaar hebben 40 à 50 basisscholen zich verder ontwikkeld tot HB expertschool. We
streven ernaar dat deze expertscholen evenwichtig zijn verdeeld over Haaglanden. Daarmee
ontstaat een dekkend netwerk aan passende voorzieningen in elk werkgebied en realiseren
we onze opdracht van thuisnabij onderwijs voor deze doelgroep.
 In het schooljaar 2019-2020 wordt een steunpunt hoogbegaafdheid opgericht met als doel
verdere kennisontwikkeling te stimuleren over HB leerlingen en hun ondersteuningsbehoeften. Het steunpunt biedt altijd maatwerk, zowel voor de vragen rondom het individuele
kind als voor de vragen omtrent schoolontwikkeling.
 De afspraken over een doorgaande lijn tussen PO en VO zijn geconcretiseerd voor de HB
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, zodat deze leerlingen een ononderbroken
overstap kunnen maken naar passend VO onderwijs.
 Over vier jaar beschikt ons samenwerkingsverband over een gespecialiseerd voltijds aanbod
voor dubbel bijzondere HB leerlingen/HB leerlingen, waarbij de beperking voorliggend is, in de
vorm van een groepsaanpak op één van onze sbo-scholen. Daarbij willen we een integrale
manier van samenwerken ontwikkelen tussen onderwijs, het voorliggende veld en de
gespecialiseerde jeugdhulpinstellingen om snel en adequaat onderwijs-zorg arrangementen
op te stellen voor individuele leerlingen. Bij het inzetten van onderwijs-zorg arrangementen
wordt altijd nauw samengewerkt met de leerling en de thuissituatie.
 Over vier jaar zijn er geen thuiszittende leerlingen met een HB profiel. Zie ook de afspraken in
het kader van het thuiszitterspact 6.
 Als onderdeel van onze kwaliteitszorg ontwikkelen we een monitorsysteem dat inzicht
verschaft in de relevante data inzake passend onderwijs voor HB leerlingen.

6 In het Thuiszitterspact verbinden gemeenten, samenwerkingsverbanden en de Rijksoverheid zich aan de ambitie dat in

2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.
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4.

Dekkend aanbod en basisondersteuning

Om te komen tot een dekkend aanbod van passend onderwijs voor de HB leerlingen in onze regio,
investeren we op alle drie de niveaus: basisondersteuning, extra ondersteuning en gespecialiseerde
ondersteuning in de vorm van specialistisch onderwijs aanbod: speciaal (basis) onderwijs. De
investeringen op het niveau van de basisondersteuning maken geen onderdeel uit van de subsidieaanvraag. De basisondersteuning vormt echter wel de basis van ons dekkende aanbod voor deze
doelgroep leerlingen. Vandaar dat we dit onderdeel wel meegenomen hebben in ons totale
activiteitenplan.
4.1.
Basisondersteuning en hoogbegaafde leerlingen
Uit een globale analyse van de schoolondersteuningsprofielen van de basisscholen (156 van de 175
basisscholen, september 2018) is gebleken dat ruim 40% van de scholen een verrijkend aanbod heeft
voor HB leerlingen. Dat varieert van een specifiek aanbod, talentgroepen, begeleiding buiten de klas
door de HB-specialist tot een (tijdelijk) passend onderwijsaanbod in een plusklas. Er zijn op dit moment
32 basisscholen die een plusklas hebben en er is één bovenschoolse plusklas (twee scholen werken
hierin samen). Twee scholen in onze regio (Kronenburgh en de Fontein) hebben een specifiek aanbod
gericht op HB leerlingen. Eén van deze scholen, basisschool de Fontein, heeft een landelijk erkend
begaafdheidsprofiel.
Op 57 basisscholen zijn één of meer HB specialisten werkzaam (dit varieert van leerkrachten die één
of meer cursussen hoogbegaafdheid hebben gevolgd tot collega’s die de Master SEN hoogbegaafdheid
hebben afgerond).
Een deel van de HB specialisten biedt niet alleen een specifiek
onderwijsprogramma aan de HB leerlingen op school, maar werkt tevens aan de professionalisering
van collega’s en aan schoolontwikkeling op het terrein van hoogbegaafdheid. Over het algemeen zien
we dat de aanwezige expertise zich vooral richt op de didactiek en lesstof (verrijken, verdiepen,
complexe opdrachten, meer onderzoekend leren) en in mindere mate op het aanleren van executieve
functies (waaronder het leren leren) en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
We stellen vast dat nog niet alle basisscholen in staat zijn om passend onderwijs te bieden aan HB
leerlingen. Vanuit overleg met het werkveld komt naar voren dat veel scholen nog geen
signaleringsinstrumenten inzetten om zicht te krijgen op de (hoog)begaafdheid van leerlingen. Ook
benutten niet alle scholen in voldoende mate de bronnen die beschikbaar zijn over onderwijs aan HB
leerlingen.
4.2.
Verantwoordelijkheid voor de basisondersteuning
Het niveau van de basisondersteuning is door de gezamenlijke besturen in het samenwerkingsverband
vastgesteld (zie het ondersteuningsplan 2017-2021). Schoolbesturen en scholen zijn zelf
verantwoordelijk om aan het afgesproken niveau van basisondersteuning te voldoen. In ons
samenwerkingsverband is afgesproken dat het samenwerkingsverband wel, aanvullend op de eigen
inzet van besturen en scholen, faciliteert in kennisontwikkeling en professionalisering. Hier hebben we
immers een gezamenlijk belang en een gedeelde verantwoordelijkheid, aangezien extra ondersteuning
alleen goed gerealiseerd kan worden wanneer de basisondersteuning voldoende op orde is.
De investering vanuit het samenwerkingsverband bestaat uit:
a. Professionaliseringsaanbod 2018-2019: diverse cursussen HB voor individuele deelnemers
van scholen, gericht op basiskennis en op verdiepende kennis, door Eleonoor van Gerven (HB
expert).
b. Het organiseren van netwerken/themabijeenkomsten voor intern begeleiders (2018-2019),
zowel vanuit een wijkgerichte aanpak als op het niveau van Haaglanden breed.
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5.

Activiteiten

Zoals hierboven geschetst, willen we de komende jaren een aantal activiteiten inzetten, uitwerken en
implementeren om een samenhangend en dekkend aanbod te creëren op het niveau van de extra en
gespecialiseerde ondersteuning. Hieronder een beknopt overzicht van de activiteiten. Voor enkele
activiteiten, zoals de groepsaanpak en het steunpunt, verwijzen we naar afzonderlijke bijlagen (bijlage
2, groepsaanpak en bijlage 3, steunpunt hoogbegaafdheid).

A. Activiteit

B. Tijdsperiode

C. Betrokkenen

D. Resultaat/product

5.1. Ontwikkelen van een
nieuwe stedelijke groepsaanpak voor met name
dubbel bijzondere HB
leerlingen op een sbo-school.
Leerlingen ontvangen in een
kleine groep tijdelijk voltijds
passend onderwijs.

De voorbereiding vindt
plaats in de periode
najaar 2018-juli 2019. De
groepsaanpak start in
het schooljaar 20192020

Betrokken partijen
eerste fase: projectgroep
groepsaanpak, waarin
vertegenwoordigd: sboscholen, experts HB, lid
stuurgroep HB.

Een voltijdse groepsaanpak
voor met name dubbel
bijzondere HB leerlingen,
waardoor deze leerlingen
(tijdelijk) passend onderwijs (en
zorg) krijgen. De groepsaanpak
is aanvullend (verbredend en
verdiepend) op het bestaande
aanbod.

Sbo de Bonte Vlinder
gaat de groepsaanpak
aanbieden. Er is een
denktank gestart, voor
de inhoudelijke
vormgeving van de
groepsaanpak.
Daarnaast een
projectgroep met daarin
ouder, denktank,
projectgroeplid
samenwerkingsverband
en extern deskundige.
Daarnaast blijft de groep
van sbo-scholen bestaan
die in het voortraject
hebben meegedacht. Zij
vormen een consultatiegroep.

(zie bijlage 2, groepsaanpak)

5.2. Onderdeel van de aanpak
is het ontwikkelen van
integrale onderwijszorg
arrangementen voor de
doelgroep HB leerlingen met
complexe
onderwijsbehoeften. Bij deze
activiteit maken we
onderscheid in:
a. maatwerk voor HB
leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben
vanuit jeugdhulp.

Vanaf schooljaar 20192020

b. onderzoeken of, en zo ja in
welke vorm, behoefte bestaat
aan meer vaste zorgonderwijs arrangementen
voor een hele beperkte groep
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- stuurgroep HB
- collega’s gemeenten,
- voorliggende
voorzieningen
- schoolmaatschappelijk
werk
- gespecialiseerde
jeugdhulp
- experts HB
- ouders en leerlingen

a. Opbrengst van deze activiteit
is dat er afspraken zijn gemaakt
met de gemeente Den Haag,
voorliggende voorzieningen en
de gespecialiseerde jeugdhulp
over specifieke onderwijs-zorgarrangementen voor de HB
leerlingen op de sbo HB school
en breder. Er is duidelijkheid
over de manier van integraal
samenwerken en bekostiging
van de arrangementen.

b. Het onderzoek levert inzicht
in de hulpvragen van deze
specifieke doelgroep leerlingen,
om daarmee vast te kunnen
stellen of er behoefte is aan een
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A. Activiteit

B. Tijdsperiode

C. Betrokkenen

HB leerlingen met complexe
ondersteuningsvragen,
waarbij zorg voorliggend is.

5.3 Realiseren van een
steunpunt hoogbegaafdheid.
Het steunpunt wordt bij
voorkeur gekoppeld aan een
school. Een andere
mogelijkheid is om het
steunpunt te koppelen aan
een bestaand loket (waar
andere expertise beschikbaar
is voor alle scholen van ons
samenwerkingsverband).
Vanuit dit steunpunt zijn twee
experts HB werkzaam. Het
steunpunt werkt samen met
andere experts HB in ons
samenwerkingsverband, die
flexibel worden ingezet t.b.v.
arrangementen en
kennisdeling. De
werkzaamheden van de twee
steunpunt-collega’s richten
zich op:
a. leerlingniveau: het
inbrengen van expertise
middels consultaties op de
scholen en aansluitend bij de

D. Resultaat/product
vast arrangement/aanpak,
waarbij zorg voorliggend is.
Mocht er behoefte aan zijn dan
gaan we in samenwerking met
betreffende gemeente deze
integrale zorgonderwijsarrangementen
ontwikkelen.

Dit steunpunt wordt
ingericht tussen
september 2019 en
januari 2020.
Het is voorlopig de
bedoeling om een
tijdelijk steunpunt in te
richten.
Indien uit de evaluatie
blijkt dat er behoefte
blijft aan een steunpunt
dan zal hierover nader
besloten worden.
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Betrokken partijen:
- projectleider
- experts HB in ons
samenwerkingsverband
- adviseurs
samenwerkingsverband
- stuurgroep HB
- ouder
(ervaringsdeskundige en
tevens OPR-lid)

Daarnaast is de opbrengst van
deze activiteit:
c. Er ontstaat nauwe
samenwerking tussen de SBOHB school en de zorgpartners.
De opgebouwde kennisdeling
en ervaring met integraal
samenwerken kan op termijn
ook ten goede komen aan de
‘reguliere’ sbo leerlingen op de
school.
d. Het steunpunt HB, de
experts, de HB expertscholen
en de adviseurs van het
samenwerkingsverband
beschikken over een breed
netwerk van zorgpartners die
zowel preventief als licht
curatief ingezet kunnen
worden.
Door de expertise-uitwisseling
met scholen en adviseurs van
het samenwerkingsverband
verkrijgen meer collega’s kennis
over het signaleren van HB
leerlingen, het in kaart brengen
van de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften en
het bieden van passend
onderwijs aan deze leerlingen.
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A. Activiteit

B. Tijdsperiode

C. Betrokkenen

D. Resultaat/product

De activiteit vindt plaats
in de periode 2019-2023.
We gaan uit van een
groeimodel: we starten
met 1 HB expertschool in
2019-2020 en in de jaren
daarna kunnen jaarlijks
diverse scholen een
project indienen.

Betrokken partijen zijn:
- groep scholen en hun
besturen
- projectleider
- experts HB in ons
samenwerkingsverband
- steunpunt HB
- stuurgroep HB
- adviseurs
samenwerkingsverband
- Eleonoor van Gerven
(expert HB onderwijs)
- SBO school met veel
expertise rond
gedragsregulatie/sociaalemotionele ontwikkeling
van leerlingen.

In 2023 zijn er minimaal 40 HB
expertscholen in de regio
Haaglanden. Deze scholen
bieden zelf extra ondersteuning
aan de doelgroep HB leerlingen.
De vorm waarin de extra
ondersteuning wordt geboden
kan onderling verschillen, maar
daar waar mogelijk wordt
gestreefd naar groepsinzet.

2019-2023.
Het tijdpad zal in overleg
met het

Betrokken partijen:

bestaande werkwijze van het
samenwerkingsverband.
b. ondersteuning van en
advisering bij de verdere
schoolontwikkeling van de
scholen die zich verder willen
ontwikkelen tot HB
expertschool.
c. Het steunpunt, in
samenwerking met de overige
HB experts, heeft een rol bij
de verdere kennisuitwisseling
en expertise-deling.
(zie verder notitie steunpunt
HB, bijlage 3)
5.4. Verspreid over de regio
Haaglanden zullen we scholen
die al veel expertise in huis
hebben tav HB leerlingen en
die tevens in staat zijn om
extra ondersteuning te bieden
aan deze leerlingen,
stimuleren om zich te
ontwikkelen tot een HB
expertschool. Scholen kunnen
hiervoor een projectplan
opstellen.
De activiteiten die we hierbij
uitvoeren zijn:
a. expertbijeenkomsten
organiseren voor deze
scholen, samen met experts
HB
b. deze scholen ontwikkeltijd
bieden om met elkaar
activiteiten voor leerlingen te
ontwikkelen, gericht op een
brede ontwikkeling
c. scholen ontvangen vanuit
het samenwerkingsverband
ondersteuning door de
collega’s van het steunpunt
c.q. experts HB bij de gerichte
schoolont-wikkeling voor de
doelgroep HB leerlingen met
extra
ondersteuningsbehoeften

5.5 Zorgdragen voor een
doorgaande ontwikkelingslijn
voor HB leerlingen met extra
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A. Activiteit

B. Tijdsperiode

C. Betrokkenen

ondersteuningsbehoeften bij
de overstap van PO naar VO.
Ook in Haaglanden zijn er HB
leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften
waarvoor de overstap naar
het VO niet vloeiend verloopt
en er geen ononderbroken
schoolloopbaan volgt.
Deze doelgroep hebben we
nog onvoldoende scherp in
beeld. Dus de eerste activiteit
die we samen met het
samenwerkingsverband VO
gaan ondernemen is om hier
met de PO- en VO scholen
over in gesprek te gaan en
deze kinderen goed in kaart te
brengen. Afhankelijk van de
uitkomst van dit onderzoek
gaan we vervolgtrajecten
concreter uitwerken. We gaan
ons in ieder geval richten op
de volgende activiteiten:

samenwerkingsverband
VO worden
vormgegeven

- projectleider
- diverse PO- en VO
scholen
- samenwerkingsverband
PO en
samenwerkingsverband
VO
- SBO-HB school
- BOVO Haaglanden
- Stichting brede
buurtschool Den Haag
(relatie met de diverse ‘
zomerscholen’.

a. De huidige POVOprocedure verder uitwerken
en meer specifiek op maat
maken voor de doelgroep HB
leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften. In
de procedure wordt expliciet
aandacht besteed aan de
overstap van de HB leerlingen
die vanuit de SBO-HB groep
doorstromen. Door een
zorgvuldige overstap is het
mogelijk om een doorgaande
ontwikkelingslijn voor deze
leerlingen te realiseren op het
VO.

b. In de werkgebieden gaan
we PO- en VO scholen die al
beleid ontwikkeld hebben
voor de doelgroep HB
leerlingen met elkaar
verbinden, met als doel om te
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D. Resultaat/product

We nemen het initiatief
om een werkgroep POVO HB leerlingen in het
leven te roepen, die niet
alleen de taak heeft om
mee te denken over een
goede overdracht, maar
ook in de jaren daarna
een signaleringsfunctie
behoudt.
a. De opbrengst is een heldere
procedure voor HB leerlingen
met extra ondersteuningsbehoeften die de overstap
maken naar passend VO
onderwijs. In de procedure is in
ieder geval aandacht voor de
brede ontwikkeling van de
leerlingen (ook executieve
functies en (levens)houding),
invulling van de warme
overdracht en afspraken over
een terugkoppeling van het vo
gedurende twee jaar om na te
gaan of de overstap ook
succesvol was.
Door het gebruik van deze
verbeterde POVO procedure
verloopt de overgang voor HB
leerlingen soepel en sluit het
onderwijs- en
ondersteuningsaanbod VO goed
aan bij de behoeften van de
leerling.
b. Er zijn netwerken ontstaan
van een aantal PO- en VO
scholen die concrete
plannen/projecten gaan
ontwikkelen, met name gericht
op de jonge HB leerlingen met
extra ondersteuningsbehoeften
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A. Activiteit

B. Tijdsperiode

komen tot een passender
onderwijsaanbod voor met
name de jonge HB leerlingen
(groep 6 en 7) die cognitief al
toe zijn aan de overstap naar
het VO.
c. We creëren netwerken POVO, het liefst wijkgebonden
en/of op basis van expertise
en ontwikkeling. We zorgen
dat ouders goed worden
geïnformeerd door de POschool over de mogelijkheden
in het VO.
d. In Haaglanden bestaan
verschillende initiatieven om
leerlingen een extra
onderwijsaanbod te bieden
gedurende de zomer en/of
weekenden (Zomerschool, de
Schilderswijk university). In
overleg met deze scholen, en
omringende PO- en VO
scholen willen we kijken op
welke manier we aan deze
zomerscholen een extra HB
aanbod kunnen toevoegen.
Het neveneffect kan zijn dat
door dit extra aanbod
gedurende de zomerwerken
de zomerdip wordt
voorkomen.

C. Betrokkenen

D. Resultaat/product
die eerder een overstap kunnen
maken naar het VO.

c. De overgang PO-VO is in
bepaalde wijken versoepeld en
ouders zijn op de hoogte van de
extra
ondersteuningsmogelijkheden
op een VO school thuis nabij. d.
Aan minimaal één van de
bestaande zogenaamde ‘
zomerscholen’ zijn extra
programma’s /activiteiten
verbonden, gericht op de brede
ontwikkeling van HB leerlingen
met extra
ondersteuningsbehoeften.

5.1
Structurele activiteiten thema hoogbegaafdheid na 2022
De netwerken tussen de scholen en meer specifiek in de tien werkgebieden maken nu al deel uit van
de overlegstructuur in ons samenwerkingsverband. Deze netwerken zullen specifiek worden benut
voor het thema ‘hoogbegaafdheid’, maar ook andere onderwerpen zullen in die bijeenkomsten
worden behandeld. We verwachten dat deze netwerken tot de basisstructuur van het
samenwerkingsverband blijven behoren, ook in de jaren 2023 en verder.
De groepsaanpak SBO die we gaan inzetten (en door-ontwikkelen) vanaf augustus 2019 zal, zo is de
verwachting, voorzien in een blijvend aanbod voor de omschreven specifieke doelgroep HB
leerlingen. In de begroting van ons samenwerkingsverband is voor de jaren 2023 en verder een
budget opgenomen voor deze groepsaanpak.
HB leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kunnen ook nu een beroep doen op een
arrangement dat door het samenwerkingsverband wordt bekostigd. In de werkwijze van het
samenwerkingsverband blijft niet alleen de komende jaren, maar ook daarna de mogelijkheid van
een arrangement bestaan. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat, door hetgeen we met elkaar de
komende jaren leren en ontwikkelen, de vorm en inhoud van de arrangementen geleidelijk zal
veranderen (bijvoorbeeld korter en/of meer gerichte inzet vanuit de jeugdhulp).
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Ook voor de projecten geldt dat dit een onderdeel is van de bestaande structuur in ons
samenwerkingsverband en dit dus blijft voortbestaan na 2022.
De ervaring met andere steunpunten (autisme, hersenletsel en trauma ) in ons
samenwerkingsverband leert dat de scholen hier vooralsnog behoefte aan hebben. Vanuit dit
oogpunt kiezen we er vooralsnog voor om ook het steunpunt HB nog een aantal jaren te laten
voortbestaan na 2022.
In de begroting is een raming voor 2023 en verdere jaren opgenomen.

6.

Samenwerkingsstructuur

De uitgangspunten van ons samenwerkingsverband zijn: vertrouwen, verbinden en verantwoorden.
Vanuit deze rol zullen we de samenwerking met de scholen uitbouwen ten aanzien HB leerlingen. We
willen aansluiten bij wat in het veld wordt en is ontwikkeld. Het samenwerkingsverband SPPOH is
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van gezamenlijk beleid voor de doelgroep HB leerlingen. Het
samenwerkingsverband heeft daarbij in het algemeen een stimulerende en faciliterende functie.
Het samenwerkingsverband wordt gevormd door het netwerk van scholen, besturen en het bureau
van het samenwerkingsverband. Bij de uitwerking van het beleid voor HB leerlingen sluiten we
vanzelfsprekend zoveel mogelijk aan bij de al bestaande samenwerkingsstructuren in het
samenwerkingsverband. Denk daarbij o.a. aan de netwerkbijeenkomsten en het overleg tussen
beleidsmedewerkers van schoolbesturen en het samenwerkingsverband. Schoolbesturen en scholen
hebben de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs aan alle leerlingen die op de
scholen zijn ingeschreven, inclusief de HB leerlingen. De opdracht voor het samenwerkingsverband om
een samenhangend en dekkend aanbod te realiseren voor de leerlingen die hoogbegaafd zijn kan
alleen gerealiseerd worden in goed overleg en afstemming met zowel scholen als besturen.
6.1
Rollen van het samenwerkingsverband Haaglanden
Het samenwerkingsverband heeft bij dit traject verschillende rollen:
a.
Regie op de processen van kennisverwerving en kennisdeling
Vier keer per jaar vindt overleg plaats tussen de beleidsmedewerkers van de schoolbesturen
en de beleidsmedewerkers van het bureau van het samenwerkingsverband om te voorzien in
afstemming en samenhang in het professionaliseringsaanbod voor leerkrachten en intern begeleiders.
In 2018 is gestart met gerichte afspraken over de scholing over het thema hoogbegaafdheid. Rondom
het steunpunt hoogbegaafdheid hebben we de afspraak dat de beleidsmedewerkers van de besturen
betrokken zijn bij de rol en werkwijze van het steunpunt hoogbegaafdheid. In dit overleg zullen we de
komende jaren ook de aansluiting voorschools- primair onderwijs agenderen, specifiek gericht op HB
leerlingen (of een vermoeden van HB bij jonge kinderen).
Organiseren van professionalisering rondom passend onderwijs aan HB leerlingen, netwerken
voor intern begeleiders (bestaand), intervisie-bijeenkomsten voor experts HB, leerbijeenkomsten voor
de scholen die expertschool willen worden.
b.
Communicatie over de opbrengsten
De diverse activiteiten op samenwerkingsverband- en schoolniveau communiceren we zowel op de
diverse leerbijeenkomsten, netwerken als via nieuwsbrieven.
c.
Makelaar in expertise
Het steunpunt hoogbegaafdheid valt onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband
en vanuit dit steunpunt wordt expertise ingezet voor zowel individuele leerlingen als voor
schoolontwikkeling. Daarnaast scholing van enkele eigen adviseurs op het thema hoogbegaafdheid.
Hierdoor kunnen deze adviseurs ook gericht worden ingezet bij vragen (tijdens een multidisciplinair
traject) over passend onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Door de
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samenwerking met de gemeenten en de gespecialiseerde jeugdhulpinstellingen kan vanuit het
samenwerkingsverband, op termijn, snel geschakeld worden naar de juiste partners in de jeugdhulp.
d.
Deelname aan onderzoek en monitoring
De projectleider i.s.m. de stuurgroep coördineert de deelname aan het NRO onderzoek en zal daar zelf
ook een bijdrage aan leveren. Op het niveau van het samenwerkingsverband wordt een evaluatiekader
uitgewerkt, waar het monitorsysteem OnderwijsTransparant onderdeel van uitmaakt.
e.
Penvoerder van het project Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.
De stuurgroep HB vervult de rol van penvoerder namens het samenwerkingsverband.
Voor de specifieke groepsaanpak die op SBO De Bonte vlinder wordt ontwikkeld, zijn zowel het
samenwerkingsverband als het bestuur van de sbo-school verantwoordelijk. Een nadere uitwerking
van deze verantwoordelijkheidsverdeling zal plaatsvinden in overleg met deze sbo-school.
6.2
Stuurgroep en projectgroep
Om dit project vorm en inhoud te geven is een projectgroep ingesteld. De projectgroep bestaat uit
medewerkers van de bureauorganisatie van het samenwerkingsverband. Deze projectleden
raadplegen en vragen voortdurend het veld en de betrokkenen om input.
6.2.1 Projectteam en taken
Stuurgroep
De stuurgroep is in ons geval het MT van SPPOH, in dit project vertegenwoordigt de manager team en
werkgebieden het MT. De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het projectresultaat ligt bij
deze stuurgroep. De verantwoordelijkheid is het bewaken van het budget, de kwaliteit en de
resultaten. De manager rapporteert deze in het MT en rapporteert terug in het projectteam.
Projectgroep
Deze projectgroep bestaat uit twee beleidsmedewerkers/orthopedagogen van het bureau van het
samenwerkingsverband, één van de managers team en werkgebieden van het samenwerkingsverband
en een extern adviseur.
Hieronder leggen we de rollen van de projectgroep uit.
De projectleiding
De projectleiders zijn de twee orthopedagogen/beleidsmedewerkers. Zij zijn gedurende het gehele
project aanspreekpunt van de stuurgroep. Alle werkzaamheden van alle betrokken partijen worden
door hen gecoördineerd. De projectleiders hebben de dagelijkse projectleiding en leveren input voor
de stuurgroep. Daarnaast geven de projectleiders leiding aan deelprojecten. Zij zijn bevoegd
beslissingen te nemen aangaande tijd en geld binnen de gestelde toleranties.
Projectborging / externe adviseur
De projectborger is een extern betrokkene, zij heeft in dit project vier rollen:
 de voorzitter als bewaker en aanjager van het proces en het tijdpad
 monitoring van de kwaliteit van geleverde producten
 die van secretaris; agenda opstellen, verslaglegging en uitwerking rapportage
 expert passend onderwijs waardoor kennis en een breed netwerk ingezet kunnen
worden.
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Projectondersteuning
De project ondersteuner is de management assistent, zij ondersteunt het project administratief. Zij
verzorgt de communicatie naar derden, nodigt partijen uit, plant afspraken in, zorgt voor document
archivering enz. Zij stelt documenten en mails ter ondersteuning aan het project op en verwerkt deze.
Projectmedewerker
Voor de concrete uitvoering van de activiteiten wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 een
projectmedewerker aangesteld voor 0.4 FTE. De projectmedewerker heeft goede inhoudelijke kennis
van de extra ondersteuning aan HB leerlingen in het basisonderwijs en is in staat om de gestelde
doelen verder vorm en inhoud te geven. De projectmedewerker heeft een netwerk van deskundigen
om zich heen die kan worden geraadpleegd. Voor de komende vier jaar wordt de projectmedewerker
(expert HB, bij voorkeur vanuit een van de scholen) aangesteld voor 2 dagen in de week. Deze
projectmedewerker gaat deel uitmaken van de projectgroep HB.
6.3
Rollen voor de scholen
Scholen nemen het initiatief om een projectvoorstel in te dienen bij het samenwerkingsverband
wanneer zij beogen hun extra ondersteuning te ontwikkelen. De scholen leveren kennis en
vaardigheden uit de praktijk bij bijeenkomsten en netwerken. Hierbij is sprake van consultatie en
uitwisseling tussen scholen onderling en tussen scholen en het samenwerkingsverband. Dit komt
specifiek terug in de bijeenkomsten in de werkgebieden. Scholen hebben de regie over hun eigen
ontwikkeling. Bovendien zijn zij mede-eigenaar van het vergroten van de kennis en expertise in hun
werkgebied/in het veld.
Onderdeel van een projectaanvraag van een school kan gemeenschappelijke teamscholing van een
school binnen de eigen organisatie zijn om zo draagvlak binnen de school aan te jagen. Daarnaast
hebben de leerkrachten, intern begeleiders en directeuren de mogelijkheid om gebruik te maken van
een individueel nascholingsaanbod aangeboden door Slim! Educatief van Eleonoor van Gerven.
De scholen die specifieke projecten uitvoeren hebben de verantwoordelijkheid om mee te doen met
het extern onderzoek en de (externe) monitoring.
6.4
Samenwerking en afstemming met ouders en leerlingen
De projectgroep heeft in de afgelopen periode op verschillende manieren contacten gehad en
onderhouden met diverse ouders van HB leerlingen, waaronder ook leden van de OPR (zie voor
contacten met ouders tot dusver, schema bij paragraaf 1.1.). In de komende vier jaren willen we,
passend bij de verschillende deelprojecten, samenwerkingsafspraken maken met ouders van HB
leerlingen en HB leerlingen zelf. We willen deze vormen van overleg/klankbord een vast onderdeel
laten zijn van de samenwerkingsstructuur. Ouders van (HB)leerlingen hebben vanzelfsprekend belang
bij passend onderwijs aan hun kinderen en zij hebben bovendien aanvullende expertise in te brengen
over de ondersteuning die hun zoon/dochter nodig heeft.
Daarbij beogen we tevens structurele koppeling te maken met de oudergeleding uit de OPR. In het
formele en informele overleg dat plaatsvindt tussen het MT van het samenwerkingsverband en de OPR
zal het HB beleid en de relevante ontwikkelingen regelmatig onderwerp van gesprek zijn. De OPR is
positief gestemd over de ingeslagen weg en de gekozen oplossingsrichtingen.
6.5
Samenwerking met de gemeenten en jeugdhulp
In het overleg vanuit het samenwerkingsverband met de gemeenten Den Haag, Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg is passend onderwijs aan de specifieke doelgroep HB leerlingen nog
nauwelijks onderwerp van overleg geweest. Het is de ambitie om de drie betrokken gemeenten (Den
Haag, Rijswijk en Leidschendam) mee te nemen in deze ontwikkeling en hierbij ook de partner te
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betrekken die de aanbesteding schoolmaatschappelijk werk toegewezen heeft gekregen. We zullen
ons, in overleg met deze partner, gezamenlijk verdiepen in de wijze van kennisontwikkeling over HB
leerlingen en onderzoeken welke preventieve en licht curatieve ondersteuning mogelijk is vanuit
onder andere het CJG.
Voor de leerlingen waar gespecialiseerde jeugdhulp nodig is wordt gekeken of dit gekoppeld aan
onderwijs gerealiseerd kan worden of dat er maatwerk geboden kan worden per individuele vraag.
Met alle drie de gemeenten is sprake van een bestaande overlegstructuur, onder andere over de
ketensamenwerking tussen (preventieve) jeugdhulp, integrale zorg-onderwijsarrangementen en
onderwijs. Binnen deze structuur worden ondersteuningsbehoeften van HB leerlingen onderdeel van
gesprek. Met als doel om toe te werken naar concrete samenwerkingsafspraken voor deze doelgroep:
maatwerk voor individuele leerlingen en/of een vast zorg-onderwijs arrangement.

7.

Expertise ontwikkeling

Onze overtuiging is dat de versterking van de ondersteuning aan HB leerlingen alleen succesvol kan
zijn wanneer de scholen en dus de leerkrachten voldoende kennis en kunde hebben. Op basis van deze
kennis wordt er beter gesignaleerd en kan er adequate ondersteuning geboden worden. Dit start al bij
binnenkomst op de basisschool. Daarom zetten we de komende jaren in op de expertise ontwikkeling.
7.1
Expertise ontwikkeling in de basisondersteuning
In het schooljaar 2018-2019 is gestart met een professionaliseringsaanbod vanuit het
samenwerkingsverband voor leerkrachten en intern begeleiders van basisscholen die zich willen
verdiepen in passend onderwijs voor HB leerlingen. De scholing is gericht op het versterken van de
basisondersteuning. De module wordt verzorgd door Eleonoor van Gerven (Slim! Educatief). In totaal
hebben 18 deelnemers zich ingeschreven voor deze basismodule.
7.2

Expertise ontwikkeling in de extra ondersteuning

7.2.1 Netwerk samenwerkende HB expertscholen
Voor de scholen die zich willen ontwikkelen tot een HB expertschool wordt een lerend netwerk
ingericht. Aan dit netwerk worden HB experts verbonden. Deze HB experts hebben niet alleen de taak
om de scholen te ondersteunen bij hun schoolontwikkeling, maar hebben ook de taak om samen met
deze scholen de opgedane ervaringen en kennis te verspreiden binnen de werkgebieden. Of het
voldoende is om daar de bestaande netwerken van intern begeleiders voor te benutten, die we
uitbreiden met leerkrachten met specifieke HB kennis, bepalen we op een later moment.
7.2.2 Reguliere netwerken
Jaarlijks komen de intern begeleiders van de afzonderlijke werkgebieden tweemaal bij elkaar. Deze
reguliere bijeenkomsten zullen de komende jaren zeker worden benut voor expertise-uitwisseling
rondom passend onderwijs voor HB leerlingen. Bij deze kennisdeling maken we zowel gebruik van de
aanwezige en opgedane kennis op scholen als de deskundigheid van de experts in ons
samenwerkingsverband. Afhankelijk van het thema zullen we ook de HB specialisten op de scholen
de gelegenheid bieden om deze netwerken bij te wonen.
7.2.3 Netwerk intervisie HB experts
Aansluitend op de verdiepende cursus van Eleonoor van Gerven is de behoefte uitgesproken om
intervisiegroepen op te starten. Er zijn twee deelnemers van de cursus die deze taak op zich nemen.
Het samenwerkingsverband faciliteert waar nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een ruimte of
intervisiebegeleiding door Eleonoor van Gerven. Het doel hiervan is dat de reeds aanwezige experts
verder blijven leren en gestimuleerd worden om de ontwikkeling te blijven aanjagen.
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7.2.4 Netwerk adviseurs en extern deskundigen samenwerkingsverband
Er zijn nog twee groepen collega’s waarvan we het belangrijk vinden dat ze deel uitmaken van de
kennisinfrastructuur die we gaan opzetten. Allereerst enkele adviseurs, werkzaam bij het bureau van
ons samenwerkingsverband, die niet alleen affiniteit hebben met de doelgroep, maar tevens over
extra kennis en deskundigheid beschikken. Dat een aantal adviseurs zich specialiseert in een specifieke
doelgroep maakt onderdeel uit van het HR beleid van het samenwerkingsverband. Niet alleen scholen,
maar ook collega-adviseurs kunnen een beroep doen op de groep adviseurs met HB deskundigheid.
Een tweede groep collega’s die we nauw willen betrekken bij de verdere kennisontwikkeling HB zijn
de gedragsdeskundigen en de orthopedagogen van de scholen voor speciaal (basis) onderwijs
7.2.5 Netwerk beleidsmedewerkers schoolbesturen
Jaarlijks ontmoeten de managers van het samenwerkingsverband en de beleidsmedewerkers van de
schoolbesturen elkaar om de ontwikkelingen te monitoren. Kansen en knelpunten worden besproken
en er wordt gezocht naar vormen van samenwerking om kennis en expertise uit te wisselen.
7.2.6 Scholing verdiepende module
De verdiepende module van Eleonoor van Gerven, voor leerkrachten en intern begeleiders die al
geruime kennis van HB leerlingen hebben, is gestart in oktober 2018. Er doen 15 deelnemers aan mee.
Deze deelnemers hebben aangegeven toe te willen werken naar een breder netwerk op
samenwerkingsverband niveau in de vorm van begeleide intervisie. Deze intervisie zal eveneens door
Eleonoor van Gerven worden verzorgd. De kosten voor deze scholing worden uit het reguliere budget
van het samenwerkingsverband betaald.
In april 2019 is er een afspraak om te kijken op welke wijze de nascholing en netwerken elkaar verder
kunnen versterken. Zoals hierboven beschreven streven we ernaar om de kenniskringen/expertisekringen over HB, die de verschillende besturen zelf hebben opgezet, te verbinden aan de
netwerken/intervisie bijeenkomsten HB op het niveau van de werkgebieden cq het
samenwerkingsverband. De netwerken ib maken een vast onderdeel uit van het lerend netwerk
binnen het samenwerkingsverband.
7.3
Steunpunt hoogbegaafdheid
Dit steunpunt vervult vanzelfsprekend een belangrijke rol als het gaat om kennisdeling en het
uitbreiden van expertise. Zie hiervoor de aparte bijlage 3.

8.

Evaluatie

De komende vier jaar zal de projectgroep HB, samen met de projectmedewerker, blijvend een rol
spelen bij de uitwerking van deze ontwikkeling om passender onderwijs te bieden aan HB leerlingen.
De projectgroep heeft als taak om de ontwikkelingen en activiteiten die in deze periode worden
uitgezet te monitoren en te evalueren, zowel kwantitatief als kwalitatief. De projectgroep doet dit
vanuit de uitgangspunten van plan-do-check-act.
Het projectplan wordt jaarlijks tussentijds en aan het einde van het desbetreffende schooljaar
geëvalueerd. In de evaluatie-rapportages wordt zowel de voortgang van de diverse activiteiten
beschreven in relatie tot de doelstellingen als de uitputting van de begroting. De rapportages worden
gedeeld met de stuurgroep . Daarna komt het ter tafel in het dagelijks bestuur. Ook tijdens het overleg
met de beleidsmedewerkers van de verschillende schoolbesturen wordt de voortgang van het project
(kwalitatief en kwantitatief) besproken.
In het kader van de evaluatie van projecten gaan we uit van ons bestaande beleid, waarbij plan-docheck-act het uitgangspunt is. In het komende jaar willen we dit verder ontwikkelen en implementeren
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specifiek voor dit HB project. De (nog aan te stellen) projectleider vervult hierbij een belangrijke taak.
Hieronder een korte weergave van de verschillende evaluatievormen die we op dit moment voor ogen
hebben.
8.1
Evaluatie groepsaanpak sbo (extern)
Voor de evaluatie van de groepsaanpak op de sbo school wordt een apart onderzoekstraject uitgezet.
Een HB expert vanuit het veld onderzoek doen. Het onderzoek kent twee doelen: de kwaliteit van de
groepsaanpak in kaart brengen en de groepsaanpak verbeteren/bijstellen op basis van de bevindingen
in het onderzoek. De onderzoeker/procesbegeleider is voor twee jaar aan de groepsaanpak
verbonden. Eenmaal in de acht weken vindt een projectbijeenkomst plaats waarin continue wordt
geëvalueerd en bijgesteld.
Daarnaast zullen we op basis van de uitkomsten van het onderzoek de informatie delen in het
samenwerkingsverband, met name met die scholen die zich ontwikkelen tot HB expertscholen. Deze
scholen kunnen immers de passende scholen zijn voor een HB leerling die de overstap maakt na de
gespecialiseerde groepsaanpak naar een school die meer thuisnabij is.
8.2.
Evaluatie groepsaanpak door projectgroep
De projectgroep die de groepsaanpak heeft ontwikkeld is verantwoordelijk voor de evaluatie, samen
met de projectleider. Voor de evaluatie worden verschillende instrumenten ingezet, zoals
evaluatiemetingen bij ouders, leerlingen, betrokken leerkrachten en experts, waaronder de
gedragsdeskundige van de school. Indien jeugdhulp is betrokken, zal de evaluatie zich ook richten op
gesprekken met deze collega’s. Op leerlingeniveau wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), de
lengte van de toelaatbaarheidsverklaring en de overstap naar het regulier onderwijs in de evaluatie
meegenomen.
Een ander onderdeel van de evaluatie is gericht op de toelating en toeleiding van leerlingen naar deze
groepsaanpak. Deze evaluatie (kwantitatief en kwalitatief) wordt uitgevoerd door een van de
beleidsmedewerkers van SPPOH die deel uitmaakt van de projectgroep.
Door voortdurende monitoring en evaluatie wordt de kwaliteit van de groepsaanpak versterkt en
krijgen we ook steeds meer zicht of deze groepsaanpak daadwerkelijk passend is voor (alle)
dubbelbijzondere HB leerlingen. De evaluatie biedt ons ook kennis over een passende brede aanpak
die we vervolgens kunnen delen met zowel het regulier als speciaal onderwijs.
8.3.
Evaluatie aanbod professionalisering HB
Voor het professionaliseringsaanbod vanuit het samenwerkingsverband vindt tussentijds een gesprek
met alle deelnemers plaats en een schriftelijke evaluatie per individu na afloop van de laatste module.
De evaluatie is gericht op zowel de inhoud als de begeleiding. De uitkomsten worden vanzelfsprekend
met Eleonoor van Gerven besproken. Op basis van deze evaluatie wordt het
professionaliseringsaanbod jaarlijks opnieuw afgestemd en aangepast.
8.4.
Evaluatie steunpunt
De opbrengsten van het steunpunt gaan we op de volgende manieren evalueren:
 tevredenheid van scholen en ouders (en leerlingen) over de inhoudelijke bijdrage van de
experts aan de MDO’s op school (multidisciplinair overleg) en de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan de begeleiding van leerlingen binnen een arrangement;
 tevredenheid van scholen over de wijze waarop het steunpunt de school ondersteunt om zich
door te ontwikkelen tot een HB expertschool;
 Aan de hand van gesprekken met de steunpunt medewerkers over de kwantitatieve en
kwalitatieve inzet vanuit het steunpunt.
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8.5
Evaluatie overige punten
De evaluatiestructuur, zoals deze op dit moment is opgezet binnen het samenwerkingsverband, wordt
gecontinueerd en specifiek gemaakt voor de facetten van het HB project. Dit houdt onder andere in
dat de evaluatie van projecten van expertscholen wordt vormgegeven door twee keer per jaar te
evalueren met de betrokken beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband. In de evaluatie
staan aanscherping en de opbrengsten van een project centraal.
Als het gaat om het evalueren van arrangementen: momenteel wordt een evaluatiemodule in
onderwijstransparant vormgegeven. Met de ingang van het schooljaar 2019/2020 zal de toegevoegde
waarde van arrangementen en de besteding van de middelen worden geëvalueerd. Dit zal voor
arrangementen in het geheel worden gedaan en dit wordt specifiek gemaakt voor arrangementen die
gericht zijn op HB leerlingen.
Eens in de twee jaar voert het samenwerkingsverband een onderzoek uit in samenwerking met DUO.
Hieruit komt naar voren hoe leerbijeenkomsten en netwerken worden ervaren. Waar het goed gaat
en welke mogelijkheden er zijn voor ontwikkeling. Op basis van deze informatie kunnen we de
leerbijeenkomsten en de netwerken gericht op HB evalueren. Er zal in de komende jaren steeds
aandacht zijn voor het specifiek maken van de huidige werkwijze.

9.

Risico’s

Tot slot brengen we een aantal risico’s in kaart en de wijze waarop we de risico’s in het oog houden
om daarmee tijdig te kunnen (bij)sturen.
9.1
Groepsaanpak op de sbo-school
Door een specifieke groepsaanpak te ontwikkelen voor (dubbel bijzondere) HB leerlingen bestaat het
risico van aanzuigende werking. Dat zou kunnen betekenen dat er meer leerlingen voor de
groepsaanpak in aanmerking komen dan dat we plaatsen beschikbaar hebben. Om de toeleiding goed
te monitoren nemen een adviseur en een orthopedagoog van het samenwerkingsverband deel aan de
projectgroep groepsaanpak. Maandelijks wordt aan de directeur van het samenwerkingsverband
gerapporteerd over het aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor de groepsaanpak.
Het samenwerkingsverband financiert de extra ondersteuning die nodig is voor individuele leerlingen
(zoals in het geval van groepsaanpak). Hierin is samenwerking met het bestuur noodzakelijk die een
groepsaanpak voor dubbel bijzondere HB leerlingen binnen de schoolmuren heeft. In de komende
maanden zullen concrete afspraken gemaakt worden welke financiële bijdragen het sbo-bestuur en
de gemeente leveren.
9.2
Onvoldoende investering in de basisondersteuning
Het project is op dit moment grotendeels ingezet op het ontwikkelen en het verstevigen van de extra
ondersteuning. Juist het signaleren en creëren van draagvlak binnen een school en daarbuiten is van
groot belang voor het vergroten en verstevigen van het samenhangend aanbod voor HB leerlingen.
Scholen en schoolbesturen zullen zich in de komende periode nog meer in moeten zetten om in alle
gevallen te voldoen aan het afgesproken niveau van de basisondersteuning. Dit is zodat niet alleen bij
een deel van de scholen, maar bij alle scholen, leerlingen op tijd worden gekend en erkend.
Door het project HB verwachten we meer zicht te krijgen op de huidige situatie. Daarnaast staan er
gesprekken met schoolbesturen en scholen gepland. In deze gesprekken zal er aandacht zijn voor de
aanscherping van de basisondersteuning en wat ervoor nodig is om in de basis te kunnen voldoen aan
de behoeften van een HB leerling. Ook zal er binnen het samenwerkingsverband in de komende jaren
verder verhelderd worden wat de basisondersteuning nu precies inhoudt.
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9.3
Toename arrangementen
Het belang van het signaleren en het vergroten van kennis staat steeds centraal als het gaat om HB.
Door een toename van kennis bij scholen, intern begeleiders en leerkrachten worden meer HB
leerlingen gesignaleerd. Het is waarschijnlijk dat dit leidt tot meer arrangementen voor HB leerlingen
met extra ondersteuningsbehoeften worden gesignaleerd. Voor passend onderwijs kunnen deze
leerlingen een beroep doen op een arrangement dat door het samenwerkingsverband wordt
bekostigd. In het samenwerkingsverband is afgesproken dat er geen maximum wordt gehanteerd voor
de aanvraag van arrangementen, omdat dit maatwerk betreft.
Hierdoor kan druk op de begrotingspost voor arrangementen komen te staan. Dit betekent in ieder
geval een adequaat monitorsysteem rondom de aanvraag van arrangementen om tijdig te kunnen
bijsturen. De realisatie van HB expertscholen kan behulpzaam zijn om de middelen efficiënter en
doelmatiger in te zetten en de druk op de post ‘arrangementen’ te verminderen. Door een versterking
van de basisondersteuning zal het aantal arrangementen mogelijk tijdelijk toenemen maar ook weer
op langere termijn af kunnen nemen.
9.4
Lerarentekort
Gelet op het huidige lerarentekort in Haaglanden bestaat de kans dat de aanwezige kennis van
leerkrachten (zoals leerkrachten met een master opleiding hoogbegaafdheid ) onvoldoende wordt
benut in de scholen. Bij het maken van plannen en vervolgstappen hebben we hier als
samenwerkingsverband steeds rekening mee te houden. Hierbij gaan we uit van de vraag wat is
ideaal en wat is haalbaar in de huidige situatie en rekening houdend met het in de projectperiode
voorspelde tekort aan leraren.
9.5
Nieuw ondersteuningsplan
In 2021 wordt een nieuw ondersteuningsplan vastgesteld. In de aanpak binnen het project is zoveel
mogelijk aangesloten bij de huidige werkwijze zoals beschreven in het ondersteuningsplan 20172021. De aanvragen voor arrangementen, projecten en de inzet van netwerken zijn hier voorbeelden
van. We hebben er voor de continuïteit van het project belang bij dat soortgelijke onderdelen ook in
het ondersteuningsplan 2021-2025 worden opgenomen. Een risico kan zijn dat er gedurende het
project aanpassingen moeten worden gedaan in de gekozen vorm(en) en dit kan vertragend werken.
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Bijlagen
Bijlage 1 Voorbereiding, Proces en draagvlak
In het afgelopen jaar hebben we vanuit het samenwerkingsverband een traject ingezet om samen
met scholen, besturen, ouders, gemeente Rijswijk, adviseurs van het samenwerkingsverband,
experts HB en het bestuur van het samenwerkingsverband bouwstenen op te halen voor het HB
beleid in het samenwerkingsverband de komende jaren. In de tijd gezien zag dit traject er als volgt
uit:
Datum
Februari 2018

Met wie
Projectgroep HB

Maart 2018

Aanbieders HB zorg en onderwijs in
Rijswijk en omgeving

Maart 2018
April 2018
April 2018

Leden projectgroep
Projectgroep HB en dagelijks bestuur
Carolijn van Antwerpen en Anouk
PPO Delfland en SPOW Westland
Ineke Weterings (onafhankelijk cliënt ondersteuner) en ouders.

April 2018

Mei 2018

Inez Kreuk (IB SBO HB de Vuurvogel)

Mei 2018

Samenwerkingsverband Groningen (PO
20.01)
Ouder uit de ouderraad van basisschool
Kronenburgh
Eleonoor van Gerven (expert HB)

Mei 2018
Mei 2018
Juni 2018
Juni 2018

Project groep HB en dagelijks bestuur
Bouline Lindemulder (directeur Junior
Academie)

Augustus
2018

Sharon Pisam (lid ouderraad
Kronenburgh)

Augustus
2018

Ouder dreigende thuiszitter HB
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Inhoud
Onderzoek naar samenhangend
aanbod Haaglanden
Netwerk en uitwisselen van wat er op
het gebied van HB is in de omgeving
van Rijswijk
Literatuuronderzoek
Projectplan is vastgesteld
Good-practices verzamelen van
andere samenwerkingsverbanden
Ouderavond hoogbegaafdheid en
extra ondersteuningsbehoeften op
het CJG in Rijswijk
Werkbezoek SBO HB de Vuurvogel
(onderdeel van SBO de Oostvogel in
Gouda)
Good practices verzamelen bij andere
samenwerkingsverbanden
Oudergesprek met moeder van een
dreigende thuiszitter (HB)
Scholing voor leerkrachten en IB’ers
samen vormgeven
Oplossingsrichtingen vastgesteld
Werkbezoek Junior Academie
Veenendaal Hoogbegaafdheidsonderwijs binnen
een reguliere school
Zienswijze Kronenburgh en
onderwijsaanbod HB leerlingen in
Haaglanden
Oudergesprek met moeder van een
dreigende thuiszitter (HB)
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Datum
September
2018

Met wie
Experts HB van 40 scholen in Haaglanden

September
2018

Experts HB van externe organisaties in
Haaglanden (bijeenkomst 1)

Oktober 2018

Experts HB van externe organisaties in
Haaglanden (bijeenkomst 2)

Okt/Nov 2018

Intern begeleiders Haaglanden

November
2018

SBO directie-overleg

November
2018

Intern begeleiders van vijf werkgebieden

November
2018
November
2018
November
2018

Sima de Bruijn (oprichter IQ+)

November
2018
November
2018
November
2018
December
2018
December
2018

Conferentie SLO begaafdheid

December
2018
Januari 2019

Ouders OPR SPPOH

Januari 2019

Jeroen van Tongeren, Tijl Koenderink

Mirjam Frank (SBO Pastoor van Ars)
Samenwerkingsverband PO de Meierij

Katja Tas (orthopedagoog HCO,
specialisme HB)
Vijf SBO scholen en experts (ouders en
HB) (bijeenkomst 1)
Linda de Wekker (expert HB basisschool
Fontein)
Intern begeleiders van vijf werkgebieden

Beleidsmedewerker passend onderwijs
Gemeente Den Haag
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Inhoud
Oplossingsrichtingen HB binnen het
samenwerkingsverband bespreken en
input ophalen
Oplossingsrichtingen HB binnen het
samenwerkingsverband bespreken en
input ophalen
Oplossingsrichtingen HB binnen het
samenwerkingsverband bespreken en
input ophalen
Informeren over en bespreken van
het projectplan en de
oplossingsrichtingen
Oplossingsrichtingen bespreken en
interesse vragen van scholen om een
groep te starten
Huidige stand van zaken met
betrekking tot HB project delen en
input ontvangen
Good-practice in het Westland vanuit
Stichting IQ+
Gesprek: hoe HB leerlingen nu een
plek krijgen binnen het onderwijs
Good practices verzamelen bij andere
samenwerkingsverbanden (project
DOEN!)
De laatste inzichten en good practices
verzamelen vanuit het land
Mogelijke inzet en rol als expert
Realisatie SBO-HB groep
Afstemmen kennis HB en werkwijze
Huidige stand van zaken met
betrekking tot HB project delen en
input ontvangen
Klankbordgroep ouders met kind met
HB over hun visie
Stand van zaken beleid HB zowel bij
het samenwerkingsverband als bij de
gemeente
Masterclass HB subsidiebijeenkomst
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Datum
Januari 2019

Met wie
Verschillende basisscholen met kennis
over HB

Januari 2019

Vijf SBO scholen en experts (bijeenkomst
2)
Samenwerkingsverband VO Haaglanden
(SAMENWERKINGSVERBANDZHW)

Februari 2019

Februari 2019
Maart 2019
Maart 2019

Vijf SBO scholen en experts (bijeenkomst
3)
Samenwerkingsverband VO Haaglanden
(SAMENWERKINGSVERBANDZHW)
Denktank SBO HB groep de Bonte Vlinder
(directeur, adjunct-directeur en drie
leerkrachten)

Maart 2019

Verbinding (gemeente Rijswijk, stichting
IQ+, onafhankelijk cliëntondersteuner,
ouder HB kind)

Maart 2019

Verschillende basisscholen met kennis
over HB

Maart 2019

Brigitte de Niet van de Gemeente Rijswijk

Maart 2019

Externe experts HB en basisscholen met
kennis (bijeenkomst 1)
Specialist(en) uit het veld

Maart 2019
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Inhoud
Gesprekken over het mogelijk
vormgeven van projecten in de extra
ondersteuning
Realisatie SBO-HB groep
Brainstorm over de overgang PO-VO
bij HB en hoe dit samen vorm te
geven
Realisatie SBO-HB groep
Brainstorm over de overgang PO-VO
bij HB
De SBO HB groep vorm en inhoud
geven. Welke informatie hebben we
nodig om te kunnen starten? Waar
kunnen we dat halen? We maken een
tijdpad
Huidige stand van zaken met elkaar
delen en samen kijken waar de
volgende stap te maken is.
Vervolgafspraak wordt gepland
Gesprekken over het mogelijk
vormgeven van projecten in de extra
ondersteuning
Stand van zaken en brainstorm als
het gaat om het samenbrengen van
zorg en onderwijs rondom HB
leerlingen
Vormgeven Steunpunt
Hoogbegaafdheid
Start werving projectmedewerker
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Bijlage 2 Begroting
Begroting ontwikkeling extra ondersteuning aan hoogbegaafden
2019

HFD 5:
Activiteiten
5.1
SBO HB groep

Uitgaven

2021
Uitgaven

2022

Project

Uitgaven

Totaal

Projectleiding en opstart school

1 WTF/4 maanden

€

26.500 €

15.000 €

15.000 €

15.000

Extern advies

40 wk x 8 uur x € 70

€

22.400 €

5.000 €

5.000 €

5.000

Groep midden leerlingen 1-ste jaar bekostiging

8 leerl. 1/8/19

€

96.000

Groep midden leerlingen 1-ste jaar bekostiging

+ 7 leerl. 1/1/20

€

84.000

Groep bovenb. leerlingen 1-ste jaar bekostiging

5 leerl. 1/8/20

€

60.000

Groep bovenb. leerlingen 1-ste jaar bekostiging

+ 5 leerl. 1/1/21

€

60.000

Groep bovenb. leerlingen 1-ste jaar bekostiging

+ 5 leerl. 1/8/21

€

60.000

€

5.000 €

5.000 €

154.900 €

169.000 €

145.000 €

Onderzoek en Evaluatie
€

Aanpassen registratie OT

€

Totaal

5.3

2020
Uitgaven

5.000

10.000
25.000 €

493.900

Steunpunt Hoogbegaafden
Voorbereiding

20 wk x 8 uur x 70 euro

Uitvoering (per 1-1-2020)

12 uur per wk x 70 euro
Totaal

€

11.200
€

35.000 €

35.000 €

35.000

€

11.200 €

35.000 €

35.000 €

35.000 €

€

50.000 €

116.200

Projecten

5.4

Ontwikkeling tot expertschool duur 2 jaar

5 scholen 1/8/19

10.000 euro per school

Scholen start/vervolg 1/8/20

co financiering school 50% subsidie / 50% school

Scholen start/vervolg 1/8/21

€

50.000
200.000 €
€

200.000
250.000 €

250.000

€

50.000

Scholen start/vervolg 1/8/22

5.2

160 klokuur x € 70

Ontwikkeling Onderwijs-Zorg traject

€

11.600

80 klokuur x € 70

€

5.600 €

€

50.000 €

261.600 €

455.600 €

Scholing/netwerken t.b.v. experts in scholen

€

11.000 €

11.000 €

11.000 €

11.000

Overgang PO-VO

€

12.000 €

12.000 €

12.000 €

12.000

€

23.000 €

23.000 €

23.000 €

23.000 €

€

150.000 €

150.000 €

150.000 €

150.000

€

150.000 €

150.000 €

150.000 €

150.000 €

€

20.000 €

35.000 €

35.000 €

35.000

€

36.000 €

36.000 €

36.000 €

36.000

Totaal

€

56.000 €

71.000 €

71.000 €

71.000 €

Totaal

€

445.100 €

709.600 €

879.600 €

609.600 € 2.643.900

Inkomsten subsidieregeling OCW

€

222.550 €

354.800 €

439.800 €

304.800 € 1.321.950

Uit begroting SPPOH

€

197.550 €

229.800 €

209.200 €

149.200 €

785.750

Cofinanciering door scholen

€

25.000 €

125.000 €

225.000 €

150.000 €

525.000

€

5.600 €

5.600 €

11.200

2.500 €

2.500 €

2.500

Uitvoering ism gemeenten
Totaal

5.600
305.600 € 1.072.800

Nascholing/Netwerken

5.4 / 5.5
5.5

Totaal
Arrangementen

Extra ondersteuning individuele leerlingen
Totaal

Projectondersteuning

Projectmedewerker werktijdfactor 0,4
Stuurgroep / projectmanagement

Totaal Activiteiten
Dekking kosten

40 wk x 15 uur

OJA bijdrage gemeente project 5.2

80 klokuur x € 70
€

Verantwoording

2.500 €

Borging projectresultaten
2023 e.v.

Activiteiten
5.1

Uitgaven

Dekking

SBO HB groep
Reguliere bekostiging SBO plaats

Max. 30 plaatsen

€

360.000 Opgenomen in begroting SPPOH
2% regeling van toepassing

5.3

Steunpunt Hoogbegaafden
Steunpunt indien structureel

Uitvoering door school

€

35.000 Opgenomen in begroting SPPOH
Huidig tarief voor steunpunt per jaar

Nascholing/Netwerken

5.4 / 5.5

Scholing/netwerken t.b.v. experts in scholen

€

11.000 Opgenomen in scholingsaanbod SPPOH

€

90.000 Opgenomen in programma Arrangementen

Begroten op basis vraag
Arrangementen

Extra ondersteuning individuele leerlingen
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92.000

600.000

269.000

Bijlage 3 Projectplan SBO HB

Projectplan SBO HB
Hoogbegaafde leerlingen met zeer specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
Uit ons onderzoek blijkt dat een beperkt
aantal hoogbegaafde leerlingen vastloopt
in ons huidige onderwijsaanbod. Dit zijn
met name hoogbegaafde leerlingen met
zeer specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften. Voor deze
leerlingen is nog niet altijd een passend
aanbod binnen Haaglanden. Door middel
van een pilot in het SBO willen we, voor
de leerlingen in het topje van de
piramide, een passend aanbod creëren.
Tegelijkertijd wordt er door het
samenwerkingsverband in samenwerking
met de schoolbesturen ingezet op het
versterken van de basisondersteuning en
de extra ondersteuning ten behoeve van
een dekkend aanbod.

sbo/s
o
verwij
zing

extra
onder
steuni
ng
(arrange
menten,
vanuit
school
of
extern)

Basisonderste
uning
Niveau van de school (groepsleraar en ib,
leerlingbespreking en inzet interventies, bv
plusklas op schoolniveau)

Niveau van de klas: groepsleraar - basisaanbod en
intensivering basisaanbod (compacten, versnellen)

Op basis van ons vooronderzoek hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd voor passend
onderwijs aan deze doelgroep leerlingen. Hieraan liggen onder andere de zelfdeterminatietheorie
van Ryan en Deci, het handelingsgericht werken van Noëlle Pameijer en de mindsettheorie van
Dweck ten grondslag.
Doelgroep
De doelgroep van de SBO HB groep zijn hoogbegaafde leerlingen met zeer specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften. Bij deze leerlingen komt naar voren dat zij veel potentieel hebben, maar
om verschillende redenen (dreigen uit te) vallen in het onderwijs. Het kan gaan om een dubbele
diagnose zoals ADHD, autisme spectrumstoornis. Maar het kan zich ook uiten in (ernstige) faalangst
en het verliezen van motivatie voor school. Wanneer we dit koppelen aan de zes profielen van Betts
en Neihart (2010) gaat het dan met name om de risico-leerlingen en de dubbel bijzondere leerlingen.
Bij de leerlingen die binnenkomen in de SBO-groep is de beperking voorliggend aan de
hoogbegaafdheid. Dit wil zeggen dat een leerling wel toe is aan onderwijs, maar dat zijn/haar
motivatie en functioneren dusdanig in het geding is dat er meer nodig is dan het regulier onderwijs.
Integrale samenwerking is hierbij essentieel, tussen de betrokken professionals, met ouders en met
kinderen.
Ondersteuningsbehoeften doelgroep
Een hoogbegaafde leerling is niet zomaar te vangen in een definitie. Zeker niet een hoogbegaafde
leerling, waarbij sprake is van bijkomende problematiek. Ondersteuningsbehoeften verschillen per
individu. Uit literatuur en uit de praktijk komen de volgende onderdelen van de behoeften van deze
doelgroep naar voren:


Extra aandacht voor het ontwikkelen van executieve functies (leren-leren, plannen en
organiseren, taakaanpak).
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Extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling/persoonlijke ontwikkeling (growth
mindset, het leggen en onderhouden van sociale contracten, zelfstandigheid en zelfbeeld,
talentontwikkeling) en meta cognitieve vaardigheden (thema’s, projecten).



Inzet op inzicht in zichzelf en in hun handelen, door inzet psycho-educatie;



Een pedagogisch klimaat met aandacht en afstemming in relatie, competentie en autonomie;



(H)erkenning en (individuele) aandacht voor het kind;



Een homogene groep met ontwikkelingsgelijken;



Een structureel gedifferentieerd lesaanbod, afgestemd op wat een leerling nodig heeft.
Zowel gericht op:
o

Cognitieve ontwikkeling; top-downleren, compacten, verrijken en versnellen.

o

Als op het aanleren van vaardigheden (sociaal emotioneel en executieve functies),
uitleg en procesgericht werken.



Behoefte aan structuur en duidelijke kaders;



Behoefte aan uitdaging, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.

Groepsaanpak
De groepsaanpak kenmerkt zich door een homogene groep HB leerlingen, waarin kinderen kunnen
profiteren van hun peergroep. Dit is effectief gebleken bij kinderen met HB. Door het clusteren van
de groep kunnen we op aspecten als het rooster, het aanbod en de ondersteuningsbehoeften nog
beter aansluiten bij deze doelgroep. De groepsaanpak is aanvullend (verbredend en verdiepend) zijn
op het al bestaande (plus)aanbod op de scholen. Er wordt vanuit een groepsaanpak maatwerk
geleverd aan elk individu, maar er is geen sprake van individueel onderwijs. Er is sprake van een
specifieke setting met meer gelijkgestemden en/of een gespecialiseerd aanbod. In het aanbod is er
sprake van focus zowel op de didactiek als op het gedrag. Door een leerling uit de dagen met
lesmateriaal kan een deel van het gedrag afnemen.
We kiezen voor een groepsaanpak binnen het SBO. Het SBO kenmerkt zich in het bieden van
maatwerk aan individuen. Daarnaast bieden zij een veilige omgeving, waarbij er extra aandacht is
voor het pedagogische klimaat. De specialistische kennis op hoogbegaafdheid wordt gefaciliteerd.
De groep
 Er wordt schooljaar 2019-2020 gestart met één groep leerlingen (groepsgrootte 15-20) op
een SBO die qua leeftijd in de middenbouw zitten.
 Een (organische) doorgroei naar de bovenbouw is mogelijk op basis van jaarlijkse evaluatie.
 Een doorgroei naar maximaal 30 leerlingen is mogelijk. De leerlingen worden dan verdeeld
over twee groepen.
Materialen en activiteiten
Denk bijvoorbeeld aan de volgende materialen en activiteiten:
 Compacte programma van de reguliere school
 Psycho-educatie
 Talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling (meervoudige intelligentie)
 Projecten, werken met thema’s
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Growth mindset
Debat en presentatie
Gastsprekers
Gezelschapspellen
Matchen en stretchen

Arrangeren
 Alleen wanneer de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften het reguliere onderwijs, ook met
inzet van extra ondersteuning (bijvoorbeeld door OPP, HP of arrangement) overstijgen,
wordt een plaatsing in de voltijd begaafdheidsgroep overwogen.
 Er is zicht op het potentieel van een leerling. Zo nodig door middel van een IQ onderzoek.
 Bij een aanmelding wordt er altijd informatie verzameld van de school van herkomst, van de
ouder(s) en van de leerling.
 Een voorwaarde is dat er in het regulier onderwijs al is gewerkt met een OPP/HP waarin
duidelijke doelen zijn geformuleerd en geëvalueerd.


Net als in de reguliere werkwijze vindt er een MDO plaats. Voor dit MDO is er altijd een HB
deskundigen betrokken (bijvoorbeeld door observatie of deelname aan het MDO).



De TLV met bekostiging SBO wordt in principe voor één jaar afgegeven. Na dat jaar wordt er
gestreefd naar terugkeer in het regulier onderwijs.



Wanneer terugkeer naar regulier onderwijs niet mogelijk is, kan er een voorstel voor een
TLV-verlenging worden gedaan.



De stamschool blijft in het proces betrokken, zodat een gedegen terugkeer in de meeste
gevallen gerealiseerd kan worden. Betrokken blijven kan bijvoorbeeld door bij de evaluatieen MDO gesprekken aanwezig te zijn. Afstemming en maatwerk tussen de stamschool en
SBO school is hierbij van belang. Er is in ieder geval sprake van een warme overdracht.



Wanneer op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling blijkt dat
er een arrangement nodig is, dan kan dit worden voorgesteld. Dit is vaak in nauwe
samenwerking met een SO school.

Personele inzet
Intern
 Om de groep te bemannen is er één FTE voor een leerkracht
o Om voor de groep te staan heeft het personeel kennis en expertise nodig op het
gebied van gedrag, hoogbegaafdheid. Het bieden van maatwerk binnen de groep,
rekening houdend met bovenstaande ondersteuningsbehoeften, daar ligt de kracht
van een leerkracht. De leerkracht is in staat om een aanbod te bieden dat is
afgestemd op een leerling met een hoogbegaafdheidsprofiel.
o De leerkracht (en IB’er) dragen zorg voor communicatie met ouders, ze zijn hierin
duidelijk en transparant. Ook hebben ze voldoende kennis van het veld rondom zorg
en hulpverlening om ouders te wijzen op de mogelijkheden en hun hierin mee te
nemen.
 Vanuit de bestaande zorgstructuur van de SBO school worden IB-taken vormgegeven.
Extern
Dit zal gaan om een algemeen impulstraject voor de school die de voorziening start vanuit SPPOH om
de SBO-groep te starten:
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Expertise HB tijdens opstartfase, eerste twee jaar met afbouw van de financiële middelen.
Het is wenselijk om onderzoek te koppelen aan de pilot. Zodat we cyclisch evalueren en
onderbouwd keuzes blijven maken.



Orthopedagoog SPPOH blijft in de toekomst betrokken, o.a. bij toeleiding van kinderen

Materiële inzet
Denk bijvoorbeeld aan leermiddelen, diagnostisch onderzoek, bibliotheek en ICT ten behoeve van de
ontwikkeling van de kinderen.
Ouders
De afstemming tussen thuis en school is van groot belang. Er is aandacht voor de samenwerking met
ouders in het kader van educatief partnerschap. Juist bij deze leerlingen is (h)erkenning van ouders
en kind van groot belang. In de praktijk zien we bij deze doelgroep leerlingen regelmatig een verschil
zichtbaar is in het gedrag thuis en op school. Dan is het des te belangrijker dat ouders en school
intensief contact onderhouden en in dialoog blijven over de gewenste aanpak.





Bij de start van een leerling worden de verwachtingen van ouders en school uitgesproken.
De school geeft regelmatig ouderavonden te voorbereiding op wat er gaat gebeuren en om
ouders inzicht te geven in de ontwikkeling en de keuzes die er zijn gemaakt.
Ouders worden betrokken bij de overstap door in ieder geval deelname aan het MDO. Ook
worden zij betrokken bij het opstellen van het OPP en de voortgang daarvan.
Er zijn periodiek gesprekken tussen ouders en school over voortgang en afstemming

Zorg
De samenwerking tussen de zorg en de SBO HB groep zal worden opgezet vanuit de huidige structuur
van zorg en onderwijs binnen de desbetreffende SBO school. Het samenwerkingsverband verbindt
relevante partijen en werken zij vraaggericht vanuit de SBO school.



Waar nodig is ondersteuning vanuit de zorg opgestart.
Hulpverlening is in samenspraak met ouders opgezet.

Communicatie
SPPOH draagt zorg voor de communicatie met het veld. Denk hierbij aan:




Het veld meenemen en op de hoogte stellen
Traject richting bestuur
OPR informeren

Schoolvoorwaarden
 De school is bereid om zich te ontwikkelen op het gebied van HB
o

Zowel als het gaat om het brengen van kennis binnen school

o

In de tweede termijn mogelijk een rol spelen in het steunpunt HB met kennis en
expertise.



Het (pedagogisch) schoolklimaat is zo ingericht dat kan worden voldaan aan de
psychologische basisbehoeften.



Het schoolbestuur stemt in met de opstart van een SBO HB groep.
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Het schoolbestuur faciliteert ruimte voor het huisvesten van een groep.



De school heeft een netwerk als het gaat om zorgaanbieders of andere vormen van
ondersteuning.
Er wordt gestreefd naar één kind, één plan, één werkwijze.



Bekostiging
Leerlingen worden in principe bekostigd aan de hand van een TLV SBO. Zo nodig kan er een
arrangement worden voorgesteld. Bij de opstart van de HB groep is er sprake van extra
ondersteuning ter ontwikkeling van de expertise op HB, materialen en voor de opstart van de groep.

Tijdpad en verantwoordelijke projectgroep
Er wordt een werkgroep ingesteld van collega’s van vijf sbo-scholen (Pastoor van Ars,
Bonte vlinder, Merlijn en Mozaïek, Het Avontuur) twee collega’s die veel expertise hebben op het
gebied van HB leerlingen, een ouder uit de OPR en twee leden van de projectgroep HB. Eefje van der
Klauw is als projectgroeplid verantwoordelijk voor het aanjagen en nastreven van deze doelstelling.
Fasering

Tijd

Wat

Wie

Verkennende
fase
(bijeenkomst
1)

November
-december
2018

Een basisopzet voor de
groepsaanpak, met daarbij aandacht
voor:
- arrangeren
- groepsaanpak
- overstap regulier
Informeren proces projectgroep

Werkgroep +
projectgroep leden

Bespreken begroting

IrenevH

SBO-groep stelt basisopzet bij op
basis van feedback

Werkgroep +
projectgroep leden

19
december
2018
10 januari
2019

Eefje

Opleveren
eerste
concept
groepsaanpak
(bijeenkomst
2)

25 Januari
2019

Concreet
maken welke
SBO school

21
Februari
2019

SBO groep: Concreet plan voor
uitvoering per 1 augustus 2019

SBO de Bonte Vlinder

Dagelijks
bestuur
SPPOH

5 maart
2019

SBO de Bonte Vlinder wordt
goedgekeurd als SBO HB groep door
het bestuur

Bert Klompmaker
(directeur)

Extra deelname:
- Ouder: Sharon Pisam
(tevens OPR lid)
- Voorheen IB
Vuurvogel:
Inez Kreuk
- SBO Avontuur
Wilma Timmer
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Concretisering
groepsaanpak

Voorbereiding
daadwerkelijk
e start

Februari –
mei 2019

April –juni
2019

Nadere uitwerking groepsaanpak
door de school
Denktank Intern
* Werkbezoeken plannen
* Interne scholing voor de school
(draagvlak)
* Voorbereiding van de groep,
meubilair, materialen enzovoort.

SBO de Bonte Vlinder en
Eefje van der Klauw
(SPPOH)

Projectgroep denktank
* toeleidingscriteria vaststellen
* toeleidingsproces vaststellen
* toeleidingsproces opstarten

SBO de Bonte Vlinder,
externe deskundige,
ouder en SPPOH

Consultatiegroep SBO scholen
*deze groep kan bij vragen worden
geconsulteerd. Ze zijn bereid mee te
denken waar nodig.
* mei 2019 staat er een overleg
gepland.
1. Communicatie naar scholen en de
ouders (via de scholen) over de
groepsaanpak en de
toeleidingsprocedure 2. zicht krijgen
op leerlingen die hiervoor in
aanmerking kunnen komen
(aanmelding, identificatie en
toeleiding).
3. Nadere voorbereiding
daadwerkelijke uitvoering
groepsaanpak
4. Uitwerken evaluatieplan
(voortgangsevaluaties en na een jaar
een eindevaluatie)

Werkgroep SBO scholen,
ouder, externe
deskundigen, Irene van
Harten en Eefje van der
Klauw
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Bijlage 4 Projectplan steunpunt HB

Projectplan Steunpunt Hoogbegaafdheid
Aanleiding
Uit de analyse van de SOP’s blijkt dat nog niet alle scholen hun expertise voor de ondersteuning aan
HB-leerlingen hebben beschreven. Ook zijn er relatief weinig aanvragen voor extra ondersteuning in
de vorm van arrangementen. Hierdoor ontstaat de indruk dat we de HB-leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften mogelijk niet goed genoeg in beeld hebben. Met behulp van het
Steunpunt willen we de komende jaren een beter beeld krijgen van de vragen die spelen, zowel op
leerling niveau als op schoolniveau. Het doel is om verdere ontwikkeling op het gebied van extra
ondersteuning aan HB-leerlingen te stimuleren.
Procesbeschrijving
Bij het vormgeven aan het project Hoogbegaafdheid hebben verschillende gesprekken
plaatsgevonden, waaronder met andere samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverband PPO
Delfland en Westland gaven aan dat hun ervaring is dat een voorstel voor een individuele leerling
veelal aanleiding is voor schoolontwikkeling. Van hieruit is als oplossingsrichting aan het bestuur van
het samenwerkingsverband Haaglanden het Steunpunt Hoogbegaafdheid voorgelegd en
geaccordeerd. De behoefte ligt in de uitvoering, daarom heeft het Steunpunt een praktische invulling
en wordt bemand door twee experts. Om de experts zit een flexschil die in het werkveld praktische
uitwerking geven na de analyse door de medewerkers van het Steunpunt. De flexschil bestaat uit een
netwerk experts die ingezet kunnen worden bij de uitvoering van arrangementen en bij de
verschillende vormen van expertise-uitwisseling.
Doel en bedoeling
Het doel van het samenwerkingsverband is zorgdragen voor een samenhangend en dekkend aanbod
in Haaglanden. Het Steunpunt Hoogbegaafdheid draagt hieraan bij door het versterken van de extra
ondersteuning in scholen. Het Steunpunt deelt kennis en zet aan tot ontwikkeling, zowel op leerling
niveau als op schoolniveau. Daarnaast wordt (opgedane) kennis en expertise gedeeld binnen het
werkveld. Dat betekent dat de expertise binnen het Steunpunt Hoogbegaafdheid gericht moet zijn op
drie niveaus:
1. leerling ondersteuning
Het Steunpunt ondersteunt scholen die een vraag hebben omtrent een individuele, hoogbegaafde
leerling. De werkwijze van het Steunpunt sluit aan bij de huidige werkwijze van het
samenwerkingsverband (zie bijlage 4/5 ondersteuningsplan 2017-2021). Deelname en advisering in
een multidisciplinair overleg (MDO) is het uitgangspunt. Het doel is om de school beter aan te laten
sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling, een passend(er) aanbod te
realiseren en de leerkracht te versterken.
2. schoolontwikkeling
Het Steunpunt ondersteunt en faciliteert scholen die de ambitie hebben om naast de
basisondersteuning extra ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen te realiseren. Dit betreft de HB
expertscholen. Er wordt meegedacht over een project waarbij schoolontwikkeling centraal staat. Een
breder netwerk rondom het Steunpunt wordt benut in de uitvoering van het project.
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3. Kennisdeling
Daarnaast delen zij kennis en expertise tijdens bijeenkomsten (netwerk of ib).
Uitgangspunten
Het Steunpunt Hoogbegaafdheid richt zich op:
 De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een kind
 De mogelijkheden van een leerkracht en/of school
 Thuisnabij onderwijs
 Ondersteuning die plaatsvindt op de basisschool waar de leerling is ingeschreven en gaat
daarbij uit van handelingsgericht werken.
Een schematische weergave van bovenstaande is te vinden op de volgende pagina.
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Verwijzing

Arrangement

Project

SWV/
subsidie

Gesprek SPPOH
+ format

MDO

School

Leerling

Steunpunt

Input
voor

Input
voor
Versterken basisondersteuning en
basisontwikkeling:
Netwerk
Intervisie
Scholing
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Hieronder worden de leerling ondersteuning en schoolontwikkeling verder uitgewerkt.

Leerling ondersteuning
Doelgroep
Het gaat om hoogbegaafde leerlingen met onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die de
basisondersteuning van een basisschool overstijgen. Waar nodig wordt integraal samengewerkt met
jeugdhulp.
Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
De doelgroep Hoogbegaafde leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is breed. Het Steunpunt
biedt maatwerk. Wanneer onvoldoende tegemoet gekomen wordt aan de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften op de diverse domeinen (executieve functies, sociaal-emotionele
ontwikkeling/persoonlijke ontwikkeling en meta-cognitieve vaardigheden) kan een
ondersteuningsvraag ontstaan. Deze vraag kan gerelateerd zijn aan extra tijd en aandacht van een
leerkracht, aangepast lesmateriaal en/of expertise die de basisondersteuning overstijgt. De extra
ondersteuning kan zich dus richten op een of meerdere vaardigheden, zodat deze leerlingen naar
kwaliteit kunnen functioneren in het basisonderwijs en uitstroombestemming.
Activiteiten
De aanmelding van de school komt binnen bij het Steunpunt. Ouders worden vanaf de start betrokken
in het MDO. Juist bij de doelgroep Hoogbegaafde leerlingen komt het veelal voor dat kinderen thuis
andere vaardigheden en gedragingen laten zien dan op school. Afstemming tussen thuis en school is
daarom van groot belang. Het gaat hierbij om educatief partnerschap om goed maatwerk te kunnen
leveren. School, leerling, ouders en steunpuntmedewerker stemmen met elkaar de voortgang af.
School is hiervoor verantwoordelijk en ook de bewaker.
De vragen worden gescreend en daarna uitgezet op basis van expertise binnen het Steunpunt.
Vervolgens vindt consultatie plaats. Voorwaarde voor consultatie is dat de school duidelijk kan maken
wat zij binnen de basisondersteuning al zelf heeft gedaan met de leerling en de ouders.
Consultatie kan bestaan uit: een intakegesprek, observatie en verslag en een multidisciplinair overleg
gericht op kind, ouders, leerkracht en school. Bij het multidisciplinair overleg is integrale
samenwerking essentieel, waardoor mogelijk betrokken zorgprofessionals en zo nodig
schoolmaatschappelijk werk aanwezig zijn.
Uitkomsten na een consultatie kunnen zijn:
-

Adviezen om in de basisondersteuning in te zetten

-

Extra ondersteuning vormgegeven in een arrangement

-

Inzetten van externe zorg voor de begeleiding van de leerling

-

Advies tot professionalisering van het gehele team (schoolontwikkeling)

In zeer enkele gevallen kan een uitkomst ook het advies tot verwijzing zijn.
Borging
Bij deze ondersteuningstrajecten is het van belang dat het eigenaarschap bij de leerkracht ligt. De
directie is verantwoordelijk voor het proces om het geleerde ook te borgen binnen de school.
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Schoolontwikkeling
Doelgroep
Het Steunpunt is voor scholen die zich verder willen ontwikkelen als het gaat om een extra
ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen. Zij komen daarmee dus boven het aanbod van de
gestelde basisondersteuning uit. We streven ernaar dat in 2023 minimaal 40 basisscholen zich hebben
ontwikkeld tot HB expertscholen.
Project
De school heeft zicht op de eigen beginsituatie en kan op basis hiervan aangeven naar welke gewenste
situatie de school toewerkt. De ondersteuningsbehoeften van het team zijn in kaart gebracht en de
ontwikkeling van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is opgenomen in het Jaarplan van de school
(rekening houdend met het aantal extra uren van het team). De school vraagt een project of impuls
aan bij het samenwerkingsverband.
Activiteiten
Bij een vraag voor schoolontwikkeling wordt gestart met een intakegesprek. Op basis hiervan wordt
door de school een analyse van de beginsituatie gemaakt, waarbij ondersteuningsbehoeften en
hulpvraag naar voren komen. Vervolgens wordt bepaald wie hierbij ondersteunend kan zijn: het
bestuur of het Steunpunt.
Uitkomst vanuit betrokkenheid Steunpunt is maatwerk. Mogelijke uitkomsten zijn:
-

extra ondersteuning door professionalisering van het gehele team (project/impuls)

-

of het opzetten van een samenwerking tussen onderwijs en zorg

-

of tips en adviezen om als school zelf mee aan de slag te gaan.

Borging
Borging ligt bij de directie van de school. Het dient onderdeel te zijn van het jaarplan.

Algemeen en praktisch
Voorwaarden Steunpunt Hoogbegaafdheid
Het heeft de voorkeur om het Steunpunt Hoogbegaafdheid te koppelen aan een basisschool, zodat
vraag, praktijk en praktijkervaring samenvallen. De mogelijkheid hiertoe wordt onderzocht. Het plan
is om het Steunpunt te laten starten in september schooljaar 2019-2020.
-

De school is bereid zich te ontwikkelen volgens de meest recente ontwikkelingen op het gebied
van hoogbegaafdheid

-

De school is bereid een functie voor Haaglanden te vervullen

-

Het schoolbestuur van de betreffende basisschool stemt in met het opstarten van het
Steunpunt Hoogbegaafdheid

-

De school heeft een netwerk/samenwerking met zorgaanbieders of andere vormen van
ondersteuning

-

Er wordt gestreefd naar één kind, één plan en één werkwijze
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Organisatie en personele inzet
In gesprek bekijken:
- Bemensing : 2 deskundigen of meer? De deskundige(n) hebben zowel op leerlingniveau als
op schoolniveau expertise kunnen bieden.
- Hoe geven we vorm aan borging?
- Hoe geven we vorm aan expertisedeling?
Duur
Het Steunpunt heeft een aanjaagfunctie en daarmee een tijdelijk karakter. Na 2023 wil het
samenwerkingsverband nog laten bestaan. Door evaluatie kan ingezet worden op het versterken van
de scholen en daarmee een dekkend aanbod worden gerealiseerd.
Monitoring en evaluatie
- Registratie van de vragen, zodat er inzicht is in welke vraagstukken er op extra ondersteuning
zijn.
-

Het samenwerkingsverband evalueert in beginsel viermaal per jaar (met afbouw naar
tweemaal per jaar) hoeveel consultaties er nog mogelijk zijn op leerlingniveau en
schoolontwikkeling en koppelt dit terug aan het werkveld.

Communicatie
SPPOH draagt samen met het Steunpunt Hoogbegaafdheid zorg voor de communicatie met het veld.
Denk hierbij aan:
-

Het veld meenemen en op de hoogte stellen middels nieuwsbrieven

-

Traject richting bestuur, waarbij het samenwerkingsverband notities voorlegt aan het bestuur

-

OPR informeren zowel formeel als informeel

-

Bekend maken start Steunpunt via de website en nieuwsbrief

Financiële inzet en bekostiging

De acties die voortkomen uit de consultatie worden in de basis bekostigd vanuit de
basisondersteuning, tenzij een arrangement aangevraagd wordt. Op dat moment is er overleg over de
invulling van de bekostiging. Inzet vanuit de jeugdhulp wordt bekostigd door de gemeente.
Schoolmaatschappelijk werk doet de toeleiding en is daarom een belangrijke partner in het Steunpunt.
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Tijdpad en relevante partijen
Fase
Tijd
Verkennende fase
December ’18 –
januari ‘19

29-01-2019
30-01-2019
Opleveren concept

Draagvlak werkveld

Januari 2019
Februari 2019

14 maart 2019 (12.0014.00)

Wat
Een basisopzet voor
het Steunpunt, met
daarbij aandacht voor:
- Doelgroep
- Arrangeren
Gesprek Nutsschool
Boldingh
Conceptbespreking

Verzenden
datumprikker en
agenda voor draagvlak
werkveld
Bijstellen van
basisconcept met
werkveld

Wie
Irene v.d. Kaaij
Irene v. Harten
Angela de Konink

Irene v.d. Kaaij
Irene v. Harten
Irene v.d. Kaaij
Irene v. Harten
Irene v.d. Kaaij

Experts:
Veronique Swillens
Katja Tas
Janneke de Vreeze
Basisscholen:
Fontein – Linda de
Wekker
Nutsschool Boldingh –
Priscilla Ammerlaan
SBO Het Avontuur
Wilma Timmer

Concretisering
Steunpunt
Voorbereiding start

April 2019
April – juni

Subsidieaanvraag Hoogbegaafdheid definitief 280319.docx

Nadere uitwerking
met werkveld
1. Communicatie
naar het
werkveld
2. Voorbereiding
start
Steunpunt
3. Uitwerken
evaluatie
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Bijlage 5 Algemene gegevens samenwerkingsverband
Naam:

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Samenwerkingsverband:
Bestuursnummer OCW:
Nummer Kamer van Koophandel:

PO2815
21606 (BRIN EC25)
56251580

ING Bank / IBAN

NL03 INGB 0006 1366 71

Bezoekadres:
Postadres:

Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag
Postbus 32341, 2503 AA Den Haag

E-mail algemeen
Secretariaat
Telefoon
Website

info@sppoh.nl
secretariaat@sppoh.nl
070 3156349
www.sppoh.nl

Contactpersoon:

mw. I. van Harten
I.vanharten@sppoh.nl
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