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Contactgegevens samenwerkingsverband 
Bezoekadres: Het Kanaal 211, 9402 AG Assen   
Postadres: Postbus 109, 9410 AC Beilen  
  

Algemeen info@swv2201po.nl  

Coördinatie r.schenk@swv2201po.nl 

CvT cvt@swv2201po.nl 

OPR opr@swv2201po.nl   

 
 
Hoogbegaafdheid: 
 ‘You’ll see it when you do it’ 
 
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
ontvangen extra budget met de opdracht om 
passend onderwijs voor hoogbegaafde leer-
lingen te realiseren. Op 1 februari 2016 
organiseerde het samenwerkingsverband een 
oriënterende themabijeenkomst voor 
schoolbesturen. Tijdens deze middag hield 
Desirée Houkema (SLO) een inspirerende 
lezing over goed onderwijs en ondersteuning 
aan hoogbegaafde leerlingen. Een belangrijke 
stellingname is dat de begaafdheid van een 
leerling pas zichtbaar wordt als de leerling op 
de juiste manier wordt aangesproken en 
uitgedaagd. ‘You’ll see it when you do it’.  
 
Nadat de deelnemers klassenbezoeken op de 
Leonardo-afdeling van cbs de Kloostertuin 
hadden gebracht, vertelde de locatieleider 
Barbara Beers over de wijze waarop het team  
tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften 
van hun leerlingen. Vervolgens lichtten Jan 
Hartlief en Eva Moock de werkwijze binnen 
Plateau toe. Op iedere school werkt een in tijd 
gefaciliteerde hoogbegaafdheidspecialist om 
de deskundigheid van leraren en het onder-
wijsaanbod op de reguliere scholen te ver-
sterken. Daarnaast neemt een groep leer-
lingen deel aan de bovenschoolse plusklassen. 
In de plusklas groep 8 wordt er samengewerkt 
met het voortgezet onderwijs.  
 

Tenslotte leverde de discussie de volgende 
uitkomsten op: 

 Schoolbesturen willen streven naar 
een hoog niveau van basis-
ondersteuning, waarbij meer- en 
hoogbegaafde leerlingen op de regu-
liere basisscholen echt verrijkend 
passend onderwijs volgen, uitgaande 
van hun onderwijsbehoeften en 
gericht op persoonlijke groei.  

 Om dit te realiseren hebben leraren, 
scholen en schoolbesturen nog een 
flinke verbeterslag te maken. 

 Kwaliteitsverbetering kan een flinke 
impuls krijgen als schoolbesturen 
onderling kennis uitwisselen en geza-
menlijk professionalisering organise-
ren.  

Met deze uitkomsten gaan schoolbesturen en 
het samenwerkingsverband verder aan de 
slag. De powerpointpresentaties zijn te vinden  
op de website van het samenwerkings-
verband. Voor meer informatie en 
mogelijkheden over onderwijs & 
hoogbegaafdheid:  http://talentstimuleren.nl/ 
 
 
Aanschuifbijeenkomst 24 maart 2016 voor 
expertiseteams en ib-ers  
 
Hoe zorg ik voor een goed deskundigenadvies  
bij een toelaatbaarheidsaanvraag? Hoe krijg ik 
een betere afstemming tussen school-ouders-
behandelaar Accare voor elkaar? Wat kan ik 
verwachten van het CJG in een bepaalde 
situatie? 
 
Met deze en andere vragen kunnen  ortho-
pedagogen en gedragsspecialisten van de 
expertiseteams en intern begeleiders terecht 
op de ‘aanschuifbijeenkomst’ van 24 maart 
2016 van 15.00-17.00 in het Schakelveld te 
Assen. 
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De Commissie van Toelaatbaarheid, het CJG, 
Accare en Yorneo geven een korte presenta-
tie, waarna er volop gelegenheid is om tijdens 
de speeddatesessie contacten te leggen, 
vragen te stellen en informatie uit te wisselen. 
 
Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij 
Natascha Knoeff info@swv2201po.nl 
onder vermelding van: 

- Schoolbestuur 
- Naam 
- Functie 
- E-mail-adres 

  
 
Solidariteit vervangt het principe ‘de 
verwijzer betaalt’ 
 
Vanaf 2016 betalen de schoolbesturen 
gezamenlijk de kosten van deelname aan sbo 
en so 3 en 4. Het zogenaamde 
‘solidariteitsprincipe’ vervangt de werkwijze 
waarbij het schoolbestuur dat de leerling 
verwijst, betaalt voor de extra kosten die 
verbonden zijn aan deelname aan s(b)o.  
Deze maatregel, die het samenwerkings-
verband vanaf de start van passend onderwijs 
toepaste, was bedoeld als stimulans voor 
scholen/schoolbesturen om meer werk maken 
van passend onderwijs op reguliere 
basisscholen. Door deze werkwijze zouden 
schoolbesturen financieel geen hinder 
ondervinden van schoolbesturen die minder 
hun best doen en makkelijker over gaan tot 
verwijzing.   
 
Waarom stapt het samenwerkingsverband 
over op het solidariteitsprincipe? 

- In het swv ligt het 
deelnamepercentage aan sbo en so 
onder het landelijke gemiddelde.  

- Er zijn geen schoolbesturen die 
buitensporig veel verwijzen; de 
verschillen in verwijsgedrag zijn 
gering.  

- Schoolbesturen laten zien serieus 
werk te maken van passend onderwijs 
aan alle leerlingen. Zij ontwikkelen 
nieuwe vormen van begeleiding op de 
scholen en/of zijn op zoek naar 
verbetering hiervan. 

- Een complexe onderlinge verreken-
systematiek past niet zo goed bij de 
eenvoudige slagvaardige organisatie 
die het swv wil zijn.  

 
Om te borgen dat de trend zich doorzet 
hebben de schoolbesturen uit het swv 
afspraken gemaakt: 

- De focus ligt telkens op het doel: 
passend onderwijs voor iedere 
leerling, zoveel mogelijk op een 
reguliere basisschool.  

- Verwijzingscijfers en deelnamecijfers 
worden gemonitord en regelmatig 
met elkaar besproken. Het effect van 
de wijziging wordt geëvalueerd. 

- Indien sprake is van afwijkend 
verwijsgedrag en/of het niet nakomen 
van andere gezamenlijke afspraken 
wordt in gesprek gegaan met het 
betreffende schoolbestuur en volgt 
eventueel een intensiever traject.  

 
 
Particulier onderwijs is geen alternatief 
passend onderwijsaanbod 
 
Het komt voor dat ouders hun kind aanmel-
den bij een particuliere school, omdat zij van 
mening zijn dat er in het bekostigde onderwijs 
geen passend onderwijs aan hun kind wordt 
geboden. Een particuliere school, met een 
zogenaamde B-3 status, kan een goede oplos-
sing zijn. Vanwege de B-3 status (erkenning 
door onderwijsinspectie) voldoen ouders aan 
de leerplichtwet. De setting, die vaak anders is 
dan op het bekostigde onderwijs, kan voor 
een kind een prettige leeromgeving zijn. Het is 
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belangrijk om, voordat deze keuze wordt 
gemaakt, bewust te zijn van de consequenties. 
 
Particuliere scholen hebben een aparte 
positie. Zij horen niet bij een samenwerkings-
verband passend onderwijs en voor hen geldt 
geen zorgplicht. Aan ouders wordt een relatief 
hoge financiele bijdrage gevraagd om de kos-
ten van het onderwijs (dat op een aantal 
particuliere scholen draait op vrijwilligers) te 
dekken. Het is van belang dat ouders zich 
realiseren dat zij zelf verantwoordelijk zijn en 
blijven voor deze kosten, als zij hun zoon of 
dochter inschrijven bij een particuliere school.  
Het samenwerkingsverband en de school-
besturen mogen geen middelen overdragen 
aan niet-bekostigde instellingen. Een school-
bestuur kan een plaats op een particuliere 
school dan ook niet aanbieden als alternatief 
passend onderwijsaanbod. Staatssecretaris 
Sander Dekker heeft aangekondigd dat hij 
onderzoek gaat doen naar het verruimen van 
deze mogelijkheid. Echter, vooralsnog zijn 
schoolbesturen gehouden passend onderwijs 
te bieden in het bekostigde onderwijs, even-
tueel in samenwerking met zorg. 
 
 
Aanmelden nieuwsbrief 

 
Veel collega’s en overige belangstellenden 

hebben zich inmiddels aangemeld voor het 
rechtstreeks ontvangen van deze nieuwsbrief. 
Aanmelden kan via de website: 
www.passendonderwijs-po-22-01.nl  
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