
Het label voorbij
Excellente leerlingen, topprest-
eerders, hoogbegaafden: er z�n
verschillende termen en defi-
nities voor uitblinkers. Volgens
staatssecretaris Dekker is de
uitdaging echter niet om exact
te bepalen wie de toptalenten
z�n (en hoeveel het er z�n),
maar om het onderw�s zó in te
richten dat talent de volle ruimte
kr�gt. De ervaring leert dat
talent dan vanzelf naar boven
komt: 
you’ll see it, when you do it. 

Conferentie meer - en
hoogbegaafde leerlingen 

Voor begaafde leerlingen compacten
en verr�ken groeps-leerkrachten de
reguliere lesstof en vullen ze deze
aan.”, aldus Peter de Jong, een van de
projectleiders. Voor leerlingen voor
wie dat niet voldoende is, worden
specifieke arrangementen samen-
gesteld, z� gaan b�voorbeeld een deel
van de week naar een plusklas. Hier
kan een vorm van lichte onder-
steuning geboden worden, onder
meer op het gebied van ‘leren leren’
en andere belangr�ke (levens)-
vaardigheden. Op het derde niveau
kr�gen leerlingen intensievere
individuele begeleiding en/of nemen
ze (t�del�k) deel aan volt�ds 
begaafdenonderw�s of een andere
vorm van speciaal onderw�s. 
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Naar een gedeelde aanpak voor 
meer- en hoogbegaafde leerlingen

Samenwerking ten behoeve van meer-
en hoogbegaafde  leerlingen.
Dat is de uitdaging die we z�n
aangegaan in het project ‘een gedeelde
aanpak voor het PO en VO’. Middels de
aanpak in het project streven we ernaar
dat scholen in de regio Noord-Limburg
een dekkend netwerk van voorzieningen
vormen voor hoogbegaafde leerlingen.
Elke reguliere school moet basis-
ondersteuning kunnen bieden. Voor de
meeste (hoog)begaafde leerlingen zal dit
voldoende z�n. Een kleinere groep zal
behoefte hebben aan aanvullende lichte
ondersteuning, een nog kleinere groep
aan zware ondersteuning. “In de basis-
ondersteuning is het belangr�k om
structureel onderw�sbehoeften te
signaleren, zodat begaafde kinderen
sneller in het vizier komen, en om te
differentiëren.

T�dens de conferentie kunnen leerkrachten, intern begeleiders en
schoolleiders uitwisselen en inspiratie opdoen over een gericht
onderw�saanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.  
Meer informatie volgt.

CONTACTGEGEVENS
PROJECTGROEP EN
PROJECTLEIDERS

16 feb.
13.00 - 16.30 uur



van beeldvorming, uitwisseling en
visievorming. "Het spreken van
dezelfde “taal” en het uitdragen van
de regionale visie is belangr�k. Het
fundament is gelegd, nu gaan we
door naar meer concretisering.
Uiteindel�k willen we een duurzaam,
stevig netwerk creëren. Een netwerk
waar professionals elkaar weten te
vinden en waar ruimte is voor
creativiteit, flexibiliteit en
diversiteit.", aldus Ilse Dewael.
Beiden benadrukken tevens dat de
rol van ouders en leerlingen hierin
steeds meegenomen moet worden.
Hiertoe zal een ouder- en een
leerlingenklankbordgroep ingericht
worden.

 De leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden PO en VO aan het woord

"Vanuit de samenwerking komen tot succes"

Ilse Dewael
directeur SWV VO 

Yvonne Thijssen
directeur-bestuurder SWO PO

Yvonne Th�ssen (directeur-
bestuurder SWVPO) en Ilse Dewael
(directeur SWVVO) sturen het
project hoogbegaafdheid in regio
Noord-Limburg aan. Ze z�n een spin
in het web tussen alle lagen die met
het project te maken hebben. Zo
bewaken ze o.a. de uitrol en de
voortgang van het project. 
"Het belangr�kste is dat we de
expertise van de leerkrachten
versterken. De leerling moet gezien
en gehoord worden. Met dit project
willen we bereiken dat onderw�s in
Noord-Limburg steeds beter
aansluit b� de onderw�s- en de
ondersteuningsbehoefte van alle
hoogbegaafde leerlingen.", aldus
Yvonne Th�ssen.

Meer aandacht
Door het project staat
hoogbegaafdheid b� de scholen
beter op de agenda. Middels het
project ontmoeten mensen elkaar en
dagen elkaar uit om hier samen in
door te ontwikkelen. Het project
stond in de eerste fase in het teken 

Oproep
Yvonne Th�ssen en Ilse Dewael
hopen dat er door middel van de
projectaanpak kruisbestuiving
ontstaat. "Gezamenl�k z�n we
verantwoordel�k voor de vlekkeloze
overstap van PO naar VO. Voor ons
als Samenwerkingsverbanden PO
en VO in Noord-Limburg is het
vanzelfsprekend dat we hierin
samenwerken en dit in
gezamenl�kheid oppakken, landel�k
bl�kt dit vr� uniek. W� hebben een
verbindende rol in het project en dat
kan alleen slagen als alle
samenwerkingspartners elkaar goed
weten te vinden en tot echte
samenwerking komen.", aldus beide. 
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Wordt er op jouw school iets moois ontwikkeld omtrent hoogbegaafdheid? Deel dit via
de mail of telefonisch met de projectleiders (contactgegeven staan op de laatste
pagina). Mooie voorbeelden worden in deze nieuwsbrieven gedeeld, zodat anderen
hier inspiratie uit kunnen halen. 



Actieplan: beoogde opbrengsten 21-22

F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

Voor dit schooljaar is in samenspraak met de projectgroep een actieplan opgesteld. we
willen dit jaar 'echt goed' uit de startblokken komen. Met nieuwe energie richten we ons
op de volgende punten:

Versterking van de basisondersteuning en extra ondersteuning in de scholen.
Beoogde opbrengst: professionaliseringsbehoefte is in kaart gebracht en er
z�n verschillende vormen van professionalisering aangeboden aan alle
scholen in onze regio. B�voorbeeld via de conferentie en verschillende
masterclasses.

In kaart brengen bestaand ondersteuningsaanbod voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen. 
Beoogde opbrengst: vernieuwingen z�n in beeld.

Op ondersteuningsniveau 4 (PO) en op het niveau van extra ondersteuning
(VO) wordt een plan opgesteld voor de inrichting van hotspots.
Beoogde opbrengst: er is een plan uitgewerkt voor 4 á 5 hotspots in regio
Noord-Limburg. 

Op het niveau van een gespecialiseerde ondersteuning kr�gt de t�del�ke
voorziening een structurele positie/plaats in de regio. 
Beoogde opbrengst: Voor leerlingen met een dubbel b�zondere
ondersteuningsvraag wordt een structurele voorziening gerealiseerd. 

Het subsidieproject 'naar een gedeelde aanpak voor meer- en hoogbegaafde leerlingen' is in het voorjaar 2020
langzaam op gang gekomen., mede door de belemmering van de de corona-crisis. 
In het project z�n een aantal rollen te onderscheiden:

Projectstructuur

Stuurgroep Projectgroep Specialistennetwerk

Leidinggevenden:
▪Yvonne Th�ssen
▪Ilse Dewael

Projectleiding:
▪Peter de Jong 
▪Rob van den Broek 

Deelnemers van de
verschillende besturen
PO/VO die mee
invulling geven aan
deelonderwerpen en
acties. B�voorbeeld op
het gebied van
professionalisering.

▪ Uitwisseling van good practice tussen specialisten van  alle 
     betrokken scholen, met als doel leren van elkaar en toepassen van 
     goede ideeën in de eigen school. 
▪ De specialist is de ‘verbindingsofficier’ naar de eigen organisatie 
    (bestuur-school). 
▪ In het netwerk wordt gereflecteerd op de rol en positie met als doel 
    de ‘specialist’ sterker te maken op het gebied van kennis en 
    veranderkundige expertise om collega’s mee te nemen en te 
    ondersteunen in het werken met meer- en hoogbegaafde 
    leerlingen. 

nov 2021

▪ Klankbordsessies ouders
▪ Professionaliseringsbehoefte basis - en   
     extra ondersteuning

dec 2021 jan 2022 feb 2022 mrt 2022 apr 2022

▪ Uitwerking concept 'hotspots'
▪ Aanbod professionalisering

16 februari
Conferentie 

meer- en hoogbegaafdheid
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1
basisondersteuning en uitgebreide

ondersteuning

2extra ondersteuning

3
speciale

ondersteuning
(indien nodig)

Voortgezet onderw�s

Ondersteuningsniveaus leidend principe voor het actieplan

1
basisondersteuning (niv. 1)

2 basisondersteuning (niv.2)

3 extra ondersteuning

4 speciale ondersteuning
(niv. 4 SBO)

5
speciale

ondersteuning
(niv. 5 SO)

 

Primair onderw�s

bestuursniveau
regionaal niveau

schoolniveau

Inventariseren voor hoeveel leerlingen op
samenwerkingsverbandsniveau een fulltime voorziening
passender zou z�n. 

Doorgaande lijn PO-VO  

Duidel�kheid over w�ze van
overdracht.

Communicatie en
informatie over voortgang

project 

Alle betrokkenen t�dig en
aantrekkel�k informeren over de
voortgang van het project.  

Klankbord ouders-
leerlingen 

Ophalen behoeften en visie
leerlingen en ouders.

Communicatie –
aanmelding ouders via

SWV - website 

Binnen de aangepaste website is
er een apart onderdeel met
betrekking tot hoogbegaafdheid
beschreven voor zowel
leerlingen/ouders als voor
leerkrachten/docenten. 

Visie op
voorzieningenniveau voor
hoogbegaafde leerlingen 

De projectgroep
Angélique Vermeulen 

Frank Tellings 

José Vervoort

Jos Rutten

Judith Ketelaers - Vossen

Joaney Lemmens 

Marly Fleuren 

Petra van Me�el 

a.vermeulen@ogbuitengewoon.nl

ftellings@gmail.com

j.vervoort@ikcdekoperwiek.nl

jos.rutten@fortior.nl
 

j.ketelaers@stichtinglvo.nl

j.lemmens@l�n83po.nl

Marly.Fleuren@dynamiek.nu

p.vanme�el@spovenray.nl

sistevens@ogvo.nl

De projectleiding

Peter de Jong
senior adviseur
06 558 309 69
peterdejong@bco-onderwijsadvies.nl

Rob van den Broek
senior adviseur - GZ-psycholoog
06 533 789 33
robvandenbroek@bco-onderwijsadvies.nl

Sjors G�sbers

De volgende
nieuwsbrief

versch�nt begin
december. 

 

O K T O B E R  2 0 2 1 N U M M E R  0 2

mailto:a.vermeulen@ogbuitengewoon.nl
mailto:ftellings@gmail.com
mailto:j.vervoort@ikcdekoperwiek.nl
mailto:jos.rutten@fortior.nl
mailto:j.ketelaers@stichtinglvo.nl
mailto:Marly.Fleuren@dynamiek.nu
mailto:p.vanmeijel@spovenray.nl
mailto:sistevens@ogvo.nl

