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Project hoogbegaafdheid 

Suze Barels, projectleider hoogbegaafdheid 
  
Netwerk HB-specialisten 
Binnen deze netwerkgroep, die bestaat uit HB-
coördinatoren vanuit de verschillende school-
besturen van ons samenwerkingsverband, 
worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Door 
middel van een ‘self assessment’  is bij de 
meeste schoolbesturen inmiddels zicht ontstaan 
op de eigen basisondersteuning m.b.t. het 
onderwijs aan hoogbegaaf-
den. De komende tijd 
zullen de resultaten en de 
analyses daarvan met 
elkaar worden gedeeld. Op 
basis van deze resultaten 
zal worden bekeken op 
welke gebieden we moge-
lijk gezamenlijk kunnen 
optrekken wat betreft 
scholing en verbetering. 
  
Maatwerktraject SO-HB (UnIQ) 
Zoals bekend is in schooljaar 2020-
2021 een pilotgroep gestart voor 
‘dubbelbijzondere’ leerlingen, een 
samenwerking tussen voltijds HB-
onderwijs en cluster-4 onderwijs. 
Doel van deze pilot is het realiseren 
en ontwikkelen van een onderwijs-
ondersteuningsaanbod voor deze specifieke 
doelgroep.  
De UnIQ- groep is gevestigd in OBS Kloosterveen 
en bestaat op dit moment uit 7 leerlingen die op 
maximaal acht dagdelen in de week onderwijs 
genieten. Het onderwijsaanbod is afgestemd op 
het individuele cognitieve niveau (HB) van de 
leerlingen en richt zich daarnaast structureel op 
het versterken van de executieve en sociale 
vaardigheden die nodig zijn om binnen een meer  
 

reguliere vorm van onderwijs te kunnen functio-
neren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
expertise vanuit het voltijds HB-onderwijs en het 
cluster-4 onderwijs. Naast de leerkracht(en) is, 
mede dankzij financiële ondersteuning vanuit de 
gemeente Assen, op alle dagen extra pedago-
gische ondersteuning aanwezig. Tevens is  
voor één dagdeel in de week een orthopedagoog 
vanuit RENN4 betrokken. Voor plaatsing in de 
UnIQ-groep is een toelaatbaarheidsverklaring 
(arrangement SO-HB) noodzakelijk. Zolang de 
groep zich nog in de pilot-fase bevindt, blijven de 

leerlingen ingeschreven 
staan op de school van 
herkomst.  
Door coronaperikelen en 
problemen met de perso-
nele bezetting staat de 
stabiliteit van het onder-
wijsaanbod regelmatig 
onder druk. Ondanks dit 

gegeven ontstaat er steeds meer 
zicht op wat deze specifieke doel-
groep nodig heeft, waarbij communi-
catie en samenwerking met ouders 
en eventueel andere betrokkenen 
van cruciaal belang is. Door de grote 
diversiteit binnen de groep, zowel 
qua niveau als leeftijd wordt op 
cognitief niveau gewerkt met een 
individueel maatwerkprogramma. 

Voor de sociale en executieve vaardigheden 
wordt daar waar mogelijk meer op groepsniveau 
gewerkt. Inmiddels zijn het afgelopen schooljaar 
twee leerlingen uitgestroomd naar het voort-
gezet onderwijs en is dit schooljaar een aantal 
nieuwe leerlingen gestart. Afgaande op de hui-
dige ervaringen lijkt voortzetting van het maat-
werktraject voor ‘dubbelbijzondere leerlingen’ 
zeer gewenst. De komende tijd zal in overleg 
met de betrokken schoolbesturen gekeken wor-

Het samenwerkingsverband ontvangt 
subsidie voor het project Hoogbegaafdheid, 

dat loopt van 1 augustus 2019 tot 1 
augustus 2023. De gemeenten hebben een 

ondersteunende verklaring getekend en 
participeren in de stuurgroep van het 

project.  
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den of en hoe UnIQ een structurele plek binnen 
ons samenwerkingsverband kan krijgen. Daarbij 
wordt ook de mogelijkheid onderzocht van 
structurele inzet van ‘zorg op school’. 
  
Voor meer informatie over aanmelding en het 
onderwijsaanbod kan contact opgenomen wor-
den met de coördinator van UnIQ; Barbara Beers 
(b.beers@ckcdrenthe.nl) of de projectleider Suze 
Barels (s.barels@swv2201po.nl)   
  
Onderzoek naar passend onderwijsaanbod  
Louise Jansen, orthopedagoog bij CKC-Drenthe, 
heeft in het kader van haar studie schoolpsycho-
loog, bij de UnIQ-groep onderzoek gedaan naar 
onderwijs aan ‘dubbelbijzondere kinderen’. In 
het onderzoek legt ze de verbinding tussen de 
theorie (literatuuronderzoek) en de werkelijk 
ervaren behoeften van leerlingen, ouders en 
professionals binnen de UnIQ-groep. Dit leidt tot 
aanbevelingen ten aanzien van het onderwijs-
aanbod aan de doelgroep. Benieuwd naar het 
onderzoek, klik hier. 
 
 

Toelaatbaarheidsverklaringen 

 
Tijdig aanvragen voor de zomer 
Bij verwijzing naar speciaal (basis) wordt de over-
stap vaak bij de start van het nieuwe schooljaar 
gemaakt. Om ervoor te zorgen dat zowel de leer-
ling, als de ontvangende school, zich goed kunnen 
voorbereiden, is het zaak om tijdig met het verwij-
zingsproces te starten. Daarbij hanteren we ‘dead-
lines’. Dit schooljaar is 19 mei 2022 de datum 
waarop de volledige aanvraag binnen moet zijn. 
Voor aanvragen die na deze datum binnenkomen 
bij de CvT, kan geen garantie worden gegeven op 
plaatsing na de zomervakantie. 

Extra beveiliging Indigo 
Binnen het samenwerkingsverband wordt infor-
matie over leerlingen gedeeld en geregistreerd 
in de beveiligde omgeving Indigo. Om ervoor te 
zorgen dat deze informatie optimaal beschermd 
is, wordt begin februari voor alle gebruikers van 
Indigo 2FA identificatie aangezet. Iedere gebrui-
ker zal hierover een mail ontvangen met instruc-
tie. 
 
Wijziging in secretariele ondersteuning 
Vanaf de start van passend onderwijs in 2014 is 
Natascha van Rooij de drijvende kracht geweest 
achter de Commissie van Toelaatbaarheid en de 
Commissie van Advies van de samenwerkings-
verbanden passend onderwijs. De laatste jaren 
ondersteunde zij eveneens de OPR. Natascha 
gaat verhuizen en zet tegelijk een loopbaanstap 
naar de zorg. Per 1 maart a.s. neemt Brigitte 
Hoving de werkzaamheden over. 
 
 

 
Themabijeenkomst basisondersteuning 

 

NT2 en nieuwkomers 
23 maart 2022 

Op woensdagmiddag 23 maart 2022 
organiseert het samenwerkingsverband PO 
22.01 de jaarlijkse themabijeenkomst voor 
professionals binnen het swv, met dit jaar als 
thema NT2/Nieuwkomers. 

Aanmelden kan vanaf 28 februari t/m 10 
maart 2022 via de website van het 
samenwerkingsverband.  

 

mailto:b.beers@ckcdrenthe.nl
mailto:s.barels@swv2201po.nl
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/documenten/project-hoogbegaafdheid/105-onderzoek-naar-passend-onderwijs-dubbel-bijzondere-leerlingen


 
 

 
 
 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs P.O. 22-01 | Laak 1, 9406 HX  Assen | tel. 06-26634694 
www.passendonderwijs-po-22-01.nl 

 

Januari 2022 

Nummer: 36 

p.3 NIEUWSBRIEF 

 

 
Uit het netwerk orthopedagogen 
Door Ingrid Greijer 

Alle orthopedagogen die werkzaam zijn in 
Samenwerkingsverband 22.01 PO en in dienst 
zijn bij een schoolbestuur, komen drie keer per 
jaar bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. 
Inmiddels is dit een vaste groep van ongeveer 
15-20 mensen. Door met orthopedagogen van 
verschillende schoolbesturen èn uit verschil-
lende schoolsoorten bij elkaar te komen is er 
sprake van een mooie uitwisseling van kennis op 
vakinhoudelijk gebied en op procesniveau, bij-
voorbeeld bij een TLV aanvraag. Bovendien we-
ten we elkaar makkelijker te vinden om te spar-
ren over casuïstiek of af te stemmen over 
bepaalde leerlingen. Daarnaast komen ook rele-
vante ontwikkelingen vanuit het samenwerkings-
verband aan bod. Een voorbeeld daarvan is dat 
we door de toename van vluchtelingenkinderen 
op onze scholen steeds vaker te maken krijgen 
met leerlingen met een trauma. Naar aanleiding 
van dit speerpunt hebben we in november een 
zeer boeiende bijeenkomst gehad over trauma: 
hoe herken je een leerling met trauma in de klas, 
welk gedrag laat hij/zij zien en hoe kunnen wij 
vanuit onze rol de leerkracht versterken om hier-
mee om te gaan. Drie uur lang hingen we aan de 
lippen van de spreeksters, die vanuit hun ruime 
kennis en ervaring de theorie in verband brach-
ten met de onderwijspraktijk. Daarbij vond er 
een mooie uitwisseling plaats met de orthopeda-
gogen. Iedereen ging zeer geïnspireerd naar 
huis. 

Na de start van het netwerk in 2017 zijn we 
inmiddels ruim 4 jaar verder en kunnen we stel-
len dat we via het netwerk elkaar aanvullen en 
versterken en een brug slaan tussen de verschil-
lende schoolbesturen, schoolsoorten en de 
Commissie van Toelaatbaarheid. Kortom: een 
waardevolle aanwinst voor het samenwerkings-
verband! 

Ingrid Greijer is orthopedagoog bij Kits Primair, 
lid van de Commissie van Toelaatbaarheid van 
het samenwerkingsverband en voorzitter van het 
netwerk orthopedagogen. Contactgegevens: 
i.greijer@swv2201po.nl 

 
Ondersteuningsplanraad bijna weer 
op volle sterkte 

Ouders gezocht 
  
Afgelopen jaar heeft de OPR actief leden gewor-
ven en gelukkig met resultaat. Inmiddels hebben 
we Anne-Marie Koster (Plateau), Sietske Postma 
(Plateau) en Geesje Weggen (Kits Primair) wel-
kom mogen heten en zij zijn inmiddels actief 
binnen de OPR aan de slag gegaan. 
De OPR heeft in januari het concept ondersteu-
ningsplan ontvangen met hierin de plannen voor 
de toekomst voor wat betreft Passend Onder-
wijs. 
De OPR is nog op zoek naar ouders van kinderen 
die naar een sbo of so school gaan. De leden van 
de OPR zijn actief aan het werven binnen deze 
populatie. 
We hopen met een OPR die op volle sterkte is in 
het voorjaar instemming te kunnen geven aan 
het nieuwe Ondersteuningsplan van het SWV 
22.01 PO. 
 
Contact met de OPR: via cvt@swv2201po.nl of 
info@swv2201po.nl 
 

Woensdag 9 maart wordt er van 9-13 uur 
weer een terugkomdag Lansbrekers 

georganiseerd. Vanaf half januari kun je je 
hiervoor opgeven via de site van het 

samenwerkingsverband. 

mailto:i.greijer@swv2201po.nl
mailto:cvt@swv2201po.nl
mailto:info@swv2201po.nl

