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Inleiding 
Met dankbaarheid kijken we terug op de eerste maanden van het cursusjaar 2020-2021. 
Dankbaar in eerste instantie omdat we weer in de gelegenheid waren om onze leerlingen en  
collega’s op school te ontmoeten. Dankbaar voor de gezondheid die veel van ons ontvangen; 
dankbaar ook voor het enthousiasme en de motivatie die we bij collega’s zien om zich 
bijzonder in te zetten voor de begaafde leerling in het voortgezet onderwijs.  
Is de lucht dan alleen maar blauw? Nee, we weten ook van leerlingen en collega’s voor wie 
lichamelijke en/of psychische gezondheid niet gewoon is. We weten ook van leerlingen en 
collega’s voor wie het omgaan met begaafdheid een dagelijkse zorg is en die veel liever 
‘gewoon’ willen zijn. Laat dat dan onze gezamenlijke zorg zijn; een passende plek door 
erkenning, herkenning, begeleiding en acceptatie. 
 
ReActies                                                                                                                      

- In september hebben we als stuurgroep een constructieve vergadering gehad in Gouda.                            
Ook deze keer was de agenda groter dan het tijdslot lang was. We merken de voordelen van                                
de taakverdeling binnen de stuurgroep, maar de voortschrijdende implementatie brengt ook          
meer taken!  

- In september en oktober heeft Hanneke contact gehad met 6 van de 7 scholen in het kader van 
evaluatie en het evt. aanpassen van plannen en begrotingen. Het is verheugend dat we op die 
scholen een duidelijk waarneembare intensivering van het beleid m.b.t. de begaafde leerling zien. 
Bij de ene school ligt de nadruk wat meer op leerlingbegeleiding, een andere school is druk aan 
het professionaliseren, weer een andere school haalt de banden met het po aan. De subsidie 
draagt duidelijk bij aan een steviger fundament, alhoewel de bouwfases nog verschillen. 

- In oktober vond het symposium voor christelijk po en vo plaats waar we als RefSVO bij betrokken 
waren. Op afstand en met een korter en kleiner programma dan we oorspronkelijk gepland 
hadden. Het onderwerp, een doorlopende christelijke leerlijn, heeft nog wel wat voeten  in de 
aarde; we merken bij veel deelnemende scholen dat het zeker  geen 1e prioriteit heeft 

- Bij de RefSVO-scholen merken we een toenemende betrokkenheid op het po en v.v.; de contacten 
met Berseba zijn zeer waardevol. Door de bewustwording die gaande is, is het aantal begaafde 
leerlingen dat tijdig in beeld komt groter. 

- Op 3 november vond de 2e verplichte bijeenkomst RefSVO voor deelnemende scholen plaats. Het 
ochtendprogramma richtte zich op de HB-coördinatoren, de middag was gereserveerd voor een 
lezing en workshop voor HB- en zorgcoördinatoren over hoogbegaafde pubers. Helaas kon het 
middagprogramma niet doorgaan i.v.m. een sterfgeval in de familie van de workshopleider.  

- 3 december namen we als RefSVO deel aan een presentatiebijeenkomst van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. In het voorjaar hebben we een onderzoekenquête ingevuld 
m.b.t. de besteding van de subsidiegelden; na 3 december hebben we een beeld waar we staan 
t.o.v. de andere samenwerkingsverbanden.  De link naar het onderzoeksresultaat vindt u op de 
laatste pagina van deze 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 2020/2021 
 
11 december        Vergadering stuurgroep RefSVO in Veenendaal 
5  februari  Inspiratiebijeenkomst bestuurders en directies 
12 februari  2e bijeenkomst RefSVO-expertgroep (1 van 3/kalenderjaar) 
Medio maart        Vergadering stuurgroep RefSVO  
18 maart  Symposium voor christelijk po en vo 
21 mei    3e bijeenkomst RefSVO-expertgroep (2 van 3/kalenderjaar) 
Medio juni   Vergadering stuurgroep RefSVO 
2 november   4e bijeenkomst RefSVO-expertgroep (3 van 3/kalenderjaar) 
 
Onderwerpen 
 

 Organigram RefSVO meer- en hoogbegaafdheid:                                                                                                                              
De onderstaande afbeelding geeft aan hoe de implementatie  georganiseerd is.                                                    
We gebruiken deze nieuwsbrief om wat activiteiten toe te lichten.

 

 Stuurgroep 

In de eerste 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. Vanwege 
de 1,5 meter maken we geen groepsfoto, maar staan we nog wel even op een rijtje:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 

Taken: 
Begeleiding leerlingen: 

• we adviseren de scholen in het gebruik van tests en het omgaan met de resultaten 
• we denken mee in de vraag of het zin heeft een christelijke leerlijn te ontwikkelen 
• we willen toe naar een uitwisseling van opdrachten die de scholen ontworpen hebben 

Professionalisering:  
• we zijn nauw betrokken bij de uitwisseling van kennis en ervaring die er op dit moment plaats 

vindt tussen de 7 scholen voor vo. Onder het kopje expertgroep beschrijven we de opdracht die 
deze expertgroep heeft  

• we adviseren in de begeleidingsstructuur die past binnen een school 
• we adviseren en bemiddelen m.b.t. offertes vanuit opleidingsinstanties 

Contacten po:  
• vanuit onze praktijkervaring met meer- en hoogbegaafdheid in het po en vo nemen we deel aan 

de expertgroepen van Berseba, regio Noord, Midden, Randstad en Zeeland 
• we stimuleren de contacten tussen de HB-coördinatoren van po en vo 

 
 Expertgroep 

Deze groep bestaat uit de HB-coördinatoren van de verschillende schoollocaties voor vo en de 
bovengenoemde stuurgroep. Jl. 3 november was deze groep bijna compleet bijeen via Teams. 

Het programma startte met een voorstelronde, waarna 3 scholen, de Pieter Zandt, de Gomarus en 
het Calvijn College een korte presentatie gaven over resp. de nieuwe aanmeldingsflyer, het portfolio 
en het Pascalproject voor de bovenbouw; uiteraard allemaal gericht op de begeleiding van de 
begaafde leerling. Door het reageren op een aantal stellingen, constateerden we dat niet alles 
zwart/wit is! Input genoeg om de HB-coördinatoren 2 opdrachten mee te geven, die moeten worden 
uitgevoerd vóór de vergadering op D.V. 12 februari. 

Opdracht 1: iedere school heeft een onderwerp waarop hij een andere school moet bevragen; bij 
voorkeur door een bezoek te brengen aan de betreffende school. RefSVO heeft de scholen 
gekoppeld en de onderwerpen bepaald 

Opdracht 2: de coördinatoren kiezen n.a.v. wat ze 3 november gehoord hebben op basis van hun 
behoefte zelf een onderwerp en een school 

We zien dat er heel actief gereageerd, afgesproken en gedeeld wordt! De uitkomsten leest u in de 
volgende nieuwsbrief. Het doel om contacten te leggen dan wel te intensiveren is alvast voor 80% 
gehaald! 

 Netwerk 

Dit wordt de volgende stap: behalve de ontmoeting op het (digitale) symposium, willen we ook 
graag de collega’s die dagelijks het dichtst bij de begaafde leerling staan actief met elkaar in contact 
brengen door hen nog een 2e keer in het (school) jaar als kleine groep vanuit de reformatorische 
scholen uit te nodigen. We denken aan specifieke informatie vanuit het basisonderwijs, m.b.t. 
signaleren en begeleiden, maar het eerste doel blijft de kennismaking; weten waar en waarvoor je 
elkaar kunt vinden. 

 

 



 

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. 

 

Wijziging in regiotaken 
In het schema uit de vorige nieuwsbrief is een kleine wijziging gekomen qua gekoppelde personen; sommige 
leden van de stuurgroep dragen anders teveel petten ����.  

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 
leerlingenbehoeftes (conform 
regio-indeling Berseba):  

Gerdien Rouwendal 
 

Noord Jacobus Fruytier sg 
Pieter Zandt sg 

 Annemarie de Jong 
 

Midden Van Lodenstein 
College 

 Hanneke Smits 
Heleen van de Bos 
 

Randstad Gomarus sg 
Driestar College 
Wartburg College 

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

Hanneke Smits   

*Globale indeling; per regio zal een kleine groep leerlingen vanuit een regio po, een vo school bezoeken in 
een ander regio 
 
Ingekomen  
Voor de resultaten van de enquête van Oberon, die zij in opdracht van het ministerie uitvoerde dit voorjaar, 
verwijzen we u naar deze link:  https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-
files/Tussenrapportage%20monitor%20(hoog)begaafden%20in%20het%20primair%20en%20voortgezet%
20onderwijs%20(meting%202019-2020).pdf 
 
En verder… 
…een site met bruikbare tests: 
http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/ 
 
 
…weer eens even lezen wat het ministerie biedt: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pass
end-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-krijgt-
mijn-hoogbegaafde-kind-onderwijs 
 

…een boekje dat nog maar met moeite nieuw te 
koop is: ‘Hoogbegaafd geloven’ van Ria Havinga-
Brand, voorheen voorzitter van CHOOCHEM, een 
christelijke vereniging van (ouders van) 
hoogbegaafden 

…het boek dat we gaven aan HB- en 
zorgcoördinatoren: ‘Hoogbegaafde pubers’ van 
Janneke Breedijk en Noks Nauta

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.  Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente 
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