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Inleiding 
In maart schreven we nog dat de inhoud van de nieuwsbrief zich zal richten op de voortgang 
van de activiteiten van het samenwerkingsverband en de aangesloten scholen, niet wetende 
dat de scholen aan de vooravond van Onderwijs op Afstand stonden. Voor iedereen een 
heftige periode; in het bijzonder voor hen die ziek geweest zijn of verliezen hebben geleden. 
Door de aandacht die op de scholen nodig was voor de nieuwe situatie, hebben we ons als 
stuurgroep meer- en hoogbegaafdheid naar de achtergrond verplaatst; er lagen andere 
prioriteiten. In juni zijn de contacten geïntensiveerd en hebben we wat (re)acties om te delen.  
 
Reacties                                                                                                                      

- Het is mooi om te zien dat het denkproces op een aantal scholen is doorgegaan en 
heeft vorm gekregen in beleid, dat soms wijzigt t.o.v. de eerdere aanvraag en 
begroting. Aandachtspunt is dit ook met ons te delen, met het oog op de subsidieverstrekking!  

- Een aantal scholen is actief aan de slag met het opleidingsplan, dat resulteert in een behoorlijk 
aantal aanmeldingen voor Talentbegeleider én een gereduceerd tarief bij Novilo. Ook is een aantal 
‘in school’ trainingen gevolgd in het voorjaar en heeft een aantal collega’s gekozen voor de 3-
daagse Medilexopleiding afgelopen cursusjaar. 

- Als stuurgroep zijn we actief betrokken bij (de expertgroepen van) Berseba; dit geeft veel weder-
zijdse (h)erkenning, informatie en biedt volop kansen voor optimalisatie van het dekkend netwerk 

- Teleurstellend was de reactie op de aanvraag om opdrachten aan te leveren en te delen voor 
meer- en hoogbegaafde leerlingen in het vo om thuis mee aan de slag te gaan tijdens de periode 
van Onderwijs op Afstand; het waren er 0…..   

- Zorgelijk is de bijna unanieme reactie dat deze leerlingen (en hun ouders) in deze periode niet of 
nauwelijks begeleid en uitgedaagd zijn. Onder deze groep leerlingen zien we een scherp contrast 
tussen een eenzaam welbevinden, je kunt je eigen ding doen op je eigen tijd en wijze, en een 
lusteloze, depressieve houding; leerlingen redden het niet om mee te bewegen op de route voor 
de gemiddelde leerlingen, waar vaak voor gekozen is in de OoA-periode 

- Een reactie die ons als samenwerkingsverband weer opscherpte was de brief van het ministerie 
waarin we werden herinnerd aan het jaarlijkse bedrag van €13,43 per leerling dat wordt 
uitgekeerd aan de vo-scholen, zij het niet geoormerkt, maar wel bestemd voor deze leerlingen. 
Brengt het totale bedrag op €19,17!  De letterlijke passage luidt treft u aan het eind van de 
nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 



 

PS. De nieuwsbrieven zijn bestemd voor alle bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen. We vragen u 
vriendelijk de informatie te delen met directies, personeelsleden, medezeggenschapsraden en andere betrokkenen. 

 

Agenda 2020 
Medio september  Vergadering stuurgroep RefSVO 
8 oktober   Symposium ‘Heeft een christelijke leerlijn voor hoogbegaafden zin?’ 
   15.00 – 20.15 uur Van Lodenstein College Barneveld; aanmelden via 

https://chb-beleid.nl/ of http://www.degoede-advies.nl/hb-symposium  
28 , 29, 30 oktober Congres Novilo ‘Het hoogbegaafde kind tot bloei’ 

https://www.novilo.nl/congres-hoogbegaafde-kind-tot-bloei/  
29 oktober   Jaarlijks congres Hoogbegaafdheid, 5e editie 

https://www.congresburo.com/aanbod/300/hoogbegaafdheid-5e-editie 
3 november  2e verplichte bijeenkomst RefSVO voor deelnemende vo-scholen 
 
 
Onderwerpen 
Stand van zaken en acties 
 

 De evaluerende juni-bezoeken aan scholen en hun locaties verschuiven naar de laatste week 
september, 1e week oktober;  uitnodiging volgt 1e week september 

 De gelden over 2020 worden uitgekeerd in september 2020 en hebben dezelfde hoogte als de 
gelden van 2019. 

 Het 2e overleg met de regiomanagers van Berséba heeft plaats gevonden op 26 juni jl. 

 Met 3 van 4 Bersebaregio’s is een bijeenkomst met de expertgroep geweest, fysiek of via Teams 

 De pilot met het overdrachtsformulier po-vo is gestart, maar heeft door de OoA-periode 
onvoldoende opvolging gehad; het wordt een agendapunt tijdens de september/oktober 
bespreking op de scholen. 

 Er is een gesprek geweest met Driestar Educatief over mogelijkheden voor implementatie en 
(vervolg)opleiding. 

 De 2e vergadering met de stuurgroep is uitgesteld en zal fysiek pas weer plaats vinden in 
september; tussentijds maken we gebruik van Teams en mail���� 

 We zijn ‘on speaking terms’ met de LVO-opleidingen van CHE, Driestar Educatief en Windesheim; 
er is een vraag geweest van een student, maar ook dat is allemaal wat anders gelopen en vraagt 
om een nieuwe ontmoeting in het najaar 

 We zijn voornemens in het voorjaar 2021 een bijeenkomst te organiseren met besturen en 
locatiedirecteuren/-managers om hen nog meer te betrekken 

 
Stuurgroep 
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van de stuurgroep bestaande uit Johan Flier, directeur-
bestuurder RefSVO, Hanneke Smits-van Doorn, coördinator meer- en hoogbegaafdheid RefSVO, Heleen van 
de Bos-Korpershoek, beleidsondersteunend medewerker RefSVO, Annemarie de Jong-de Wit, namens het 
Wartburg College en Gerdien Rouwendal-van Oost namens de Pieter Zandt scholengemeenschap en stelden 
Heleen en Gerdien zich aan u voor. 
 
 

https://chb-beleid.nl/
http://www.degoede-advies.nl/hb-symposium


 

PS. De nieuwsbrieven zijn bestemd voor alle bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen. We vragen u 
vriendelijk de informatie te delen met directies, personeelsleden, medezeggenschapsraden en andere betrokkenen. 

 

Hieronder stellen Annemarie en Hanneke zich aan u voor en geven we een overzicht van de regio’s en taken. 
 
Annemarie de Jong- de Wit  

 
Graag stel ik me in deze nieuwsbrief aan jullie voor.                                                                               
Mijn naam is Annemarie de Jong-de Wit, getrouwd met Wouter en moeder van drie 
kinderen in de leeftijd van 15, 17 en 19 jaar. Met veel plezier doe ik mijn werk op de 
Guido de Brès in Rotterdam, onderdeel van het Wartburg College. Ik ben daar 
teamcoördinator van de vwo-onderbouw en geef een aantal lessen geschiedenis. 
Sinds een paar jaar ben ik lid van de werkgroep hoogbegaafdheid, en begeleid ik 
leerlingen bij het project GenialiTijd. Een project waarbij we voor de klassen 2 en 3 
dankbaar gebruik maken van samenwerking met de Erasmus Universiteit.                             
Zowel thuis als op school zie ik dat kinderen die begaafd zijn het niet altijd even 

makkelijk hebben in ons onderwijssysteem. Zorg voor deze kinderen is zeer op zijn plaats. Voor deze zorg 
wil ik me graag inzetten, ook binnen de stuurgroep hoogbegaafdheid van het RefSVO. 
 
Hanneke Smits-van Doorn 
 

Voor de meeste lezers van de nieuwsbrief geen onbekende, doordat ik vanaf de 
start van het aanvraagproces bij de subsidie voor vo betrokken ben; eerst als 
coördinator van de aanvraag en nu als coördinator t.b.v. de uitvoering van het 
project. Daarnaast als docent godsdienst, mentor en Talentbegeleider verbonden 
aan het havo-/vwoteam van het Van Lodenstein College. Een prachtige 
combinatie van taken waardoor ik vanuit verschillende invalshoeken zorg aan de 
meer- en hoogbegaafde leerlingen kan geven, stimuleren en ontwikkelen. 

 
Regio’s en taken 
Gezien de nauwe samenwerking met Berseba, het reformatorisch samenwerkingsverband po, hebben we 
besloten de regio-indeling van Berseba als leidraad te nemen voor onze regio- en taakverdeling.  
 

Taken Stuurgroepleden Regio’s  Scholen* 
Algemene verantwoordelijkheid Johan Flier   
Beleidsondersteuning Heleen vd Bos   
Contacten ministerie Johan Flier en Hanneke 

Smits 
  

Financiën:  Johan Flier   
Contacten t.b.v. dekkend netwerk 
 tussen po en vo en advies inzake 
leerlingbehoeftes:  

Gerdien Rouwendal 
 

Noord Jacobus Fruytier sg 
Pieter Zandt sg 

 Hanneke Smits 
 

Midden Van Lodenstein 
College 

 Hanneke Smits 
 

Randstad Gomarus sg 
Driestar College 
Wartburg College 

 Annemarie de Jong Zeeland Calvijn College 
Opleidingen Hanneke Smits   
Organisatie en planning t.b.v.  
projectimplementatie  

Hanneke Smits   
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*Globale indeling; per regio zal een kleine groep leerlingen vanuit een regio po, een vo school bezoeken in 
een ander regio 
 
 
Ingekomen 
Onderdeel uit de brief van het ministerie: 
 
Samenwerkingsverbanden krijgen een budget voor de ondersteuning van leerlingen. In dit bedrag zitten ook de 
middelen voor de ondersteuning van begaafde leerlingen. Deze middelen zijn niet geoormerkt. In de artikelsgewijze 
toelichting van de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019-2020 en vaststelling bedragen voor 
ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019-2020 meld ik welk bedrag samenwerkingsverbanden krijgen voor 
de ondersteuning van begaafde leerlingen.2 Het gaat voor dit schooljaar om een bedrag van € 13,43 per leerling. Hier 
komt vanuit de subsidieregeling voor de komende vier jaar nog een bedrag bovenop van € 5,74 per leerling. Dit 
betekent dat er per 1 Het is niet mogelijk om een strikt onderscheid te maken tussen 'begaafd' en 'hoogbegaafd', aangezien dit een continuum betreft. Daarom 
word de term '(hoog)begaafdheid' gehanteerd (zie ook talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid). Dit verwijst naar de circa 10% kinderen met begaafdheidskenmerken 
(die al dan niet zichtbaar kunnen zijn, mede afhankelijk van persoonlijkheids- en omgevingsfactoren). In deze brief wordt deze groep kinderen verder aangeduid met 
'begaafde leerlingen'. Wanneer een leerling daarnaast kenmerken van leer-, ontwikkelings- of gedragsproblemen laat zien, wordt de term 'dubbel bijzonder' gehanteerd. 
https://zoek.officielebekendmakincien.nl/stcrt-2019-57499.html, artikel 22 en 23 Pagina 1 van 2  
Onze referentie 24801483 samenwerkingsverband, voor alle leerlingen die er staan ingeschreven, € 19,17 per leerling 
beschikbaar is voor de ondersteuning van begaafde leerlingen. Wetende dat niet alle leerlingen in een 
samenwerkingsverband deze ondersteuning nodig hebben, bieden deze aanvullende middelen een mooie impuls om 
de ontwikkeling van passend onderwijs ook voor begaafde leerlingen verder te stimuleren. 
 
 
En verder… 
…zijn er wel diverse links met tips en opdrachten 
vanuit de OoA-tijd; zie https://chb-beleid.nl/ 
 
…een opscherpende ‘dwarsligger’(door het 
formaat����) 
https://www.kpcgroep.nl/media/1085/handr
eiking-hoogbegaafdheid-vo.pdf 

 

…een aanrader om te lezen voor de link met het 
po: Werken met begaafde kinderen in de klas van 
o.a. Anouke Bakx 

… een aanrader om te lezen voor de link met vo 
en volwassenen: Meer dan intelligent van Tessa 
Kieboom 
 
 

Ten slotte 
Voor de inhoud van de genoemde evenementen, opleidingen, boeken, websites, etc. dragen wij geen 
inhoudelijke verantwoordelijkheid; dit is aan de lezer/deelnemer zelf om dit te beoordelen. 
De nieuwsbrief mag vrijuit doorgestuurd worden naar/gedeeld worden met collega’s waarvan u denkt dat 
ze behoefte hebben aan deze informatie; graag met een c.c. aan ons (info@refsvo.nl)  zodat we een 
volgende keer de brief rechtstreeks kunnen versturen.    
Wij krijgen ontvangen graag tips over nuttige boeken en bijeenkomsten! 
Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente 

https://chb-beleid.nl/
https://www.kpcgroep.nl/media/1085/handreiking-hoogbegaafdheid-vo.pdf
https://www.kpcgroep.nl/media/1085/handreiking-hoogbegaafdheid-vo.pdf
mailto:info@refsvo.nl

