
 

Bezoekadres: 

Plesmanstraat 72 

3905 KZ Veenendaal 

 

Postadres: 

Plesmanstraat 72 

3905 KZ Veenendaal 

 

Online: 

info@refsvo.nl 

www.refsvo.nl 

 

Nieuwsbrief meer- en 

hoogbegaafdheid in het vo 
Jaargang 2-nummer 2- december 2021 
 
Inleiding 

De eerste nieuwsbrief van dit cursusjaar, maar ook de laatste van dit kalenderjaar! 

Dat betekent dat een belangrijk deel van het cursusjaar achter ons ligt; het deel waarin  

nieuwe leerlingen op school komen, klassen en groepen gevormd worden, gewenning plaats 

vindt en we normaliter naar een stabielere periode gaan. Die tweede periode is er een waarin 

resultaten nog weleens wat inzakken om zo vanaf april weer een stijgende lijn te laten zien. 

Hoe dat dit jaar zal gaan is uitermate onzeker; we zien overal om eens heen dat de leerlingen 

de achterliggende anderhalf jaar geleden hebben. Verliezen in hun omgeving, ziek geweest, in 

quarantaine, onregelmatig les; teveel om op te noemen dat anders was dan anders waardoor 

hun mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen zijn beperkt. 

Dit geldt maar ten dele voor de begaafde leerlingen; we zien nl. juist een categorie begaafde 

leerlingen floreren; los van het school(se)systeem gaan ze hun eigen weg binnen of buiten de 

school. Leg uw oor eens te luister bij deze leerlingen en doe er uw voordeel mee met 

betrekking tot passend onderwijs aan deze groep leerlingen! 

 

In deze nieuwsbrief kijken we terug op een bijeenkomst met de expertgroep en vooruit naar   

voorjaar 2022 in vertrouwen en met verwachting!  

  

ReActies    

 

- Op 27 september en  10 december vergaderde de stuurgroep RefSVO, waarbij we de vaste 

agendapunten bespraken: o.a. de voortgang binnen het vo, gerelateerd aan de subsidieaanvraag 

en de stand van zaken m.b.t. de netwerken tussen scholen voor vo en met scholen voor po. 

- Het symposium, gepland voor 14 oktober, is helaas opnieuw verzet. Hopelijk hebben we op 12 mei 

de  gelegenheid om als begaafdheidsspecialisten po en vo bij elkaar te komen. 

- 2 november was de vierde bijeenkomst van de RefSVO-expertgroep (3 van 3/kalenderjaar).                      

Het is het vermelden waard dat we elkaar voor het eerst in levende lijve ontmoetten in dit 

verband; de voorgaande drie keren was dit via Teams.  

 

 

Agenda 2022 (Reserveert u de data vast in uw agenda?) 

 

14 januari  t/m 18 februari Schoolbezoeken door Hanneke en Heleen  

11 februari      Bijeenkomst netwerk- en expertgroep                                                                                                                          

14 maart   Vergadering stuurgroep RefSVO    

25 maart    2e (jaarlijkse) bijeenkomst bestuurders/leidinggevenden  

12 mei    Symposium (en tevens bijeenkomst netwerk- en expertgroep)                                                                                                                         

20 juni    Vergadering stuurgroep RefSVO          

 

                                                                                                           



 

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. 

 

Onderwerpen 
 

✓ Expertgroep 

Op de bijeenkomst van 2 november dit keer geen spreker, maar samen in gesprek over de plek  

van de begaafdheidscoaches en -coördinatoren binnen de school en dan met name in relatie              

tot de zorgteams. De scholen hadden cases aangeleverd, waarvan we een deel hebben besproken.   

Een verhelderende start door eerst even met elkaar te bespreken wat de namen, taken en 

contacten zijn van de teams die zich bezighouden met Passend Onderwijs; IZO, ZAT, etc., 

verschillende namen, maar duidelijk eenzelfde doel voor ogen! 

Uitkomst van onze gesprekken was dat: 

a) We meer aanmeldingen zien van begaafde leerlingen vanuit het po 

b) Meer leerlingen dan voorheen in hogere leerjaren ‘boven komen drijven’ 

c) Er regelmatig sprake is van ‘twice exceptional’ of dubbele labeling, waarbij niet altijd 

helder is wat voorliggend is 

d) Ouders soms moeite hebben om  voor hun begaafde kind een ‘zorg’aanvraag te doen. 

e) Er binnen de scholen nog meer duidelijkheid mag komen naar collega’s en ouders wie 

welke verantwoordelijkheid heeft t.o.v. de begaafde leerling 

We gingen die middag allemaal met wat huiswerk, maar ook met extra bagage  terug naar school!                                  

 

✓ Netwerk 

Omdat het symposium niet doorging, missen we een netwerkmoment, dat we juist wel heel erg 

wenselijk vinden. We overwegen om die reden om op 11 februari ook een programma te bieden 

voor het netwerk, maar zijn nog bezig het organisatorisch rond te krijgen. 

✓ Pilot AB’er po mee naar het vo 

We zijn dit cursusjaar gestart met een pilot om de AB’er die een leerling op het po (vaak met een 

arrangement) begeleidde mee te laten gaan naar het vo, om daar de mentor(en) en de docenten 

mee te nemen in de begeleiding. Het betreft in deze pilot 4 leerlingen, 3 scholen en 2 ambulant 

begeleiders. De eerste reacties en evaluaties zijn uiterst positief! We verwachten in het voorjaar de 

beslissing te nemen over voortzetting van deze wijze van overdracht; e.e.a. afhankelijk van de 

financiering. 

✓ Pascalproject 

Recent is er een bijeenkomst geweest met meerdere reformatorische vo-scholen over het 

Pascalproject dat zijn oorsprong vindt op het Calvijn College in Goes. Het betreft een project 

waarin begaafde leerlingen in de bovenbouw van het vo competentiegestuurd werken.                               

Vanuit die bijeenkomst heeft ons de vraag bereikt of dit project een onderdeel kan zijn of worden 

dat mede door RefSVO georgansieerd wordt. Onze eerste reactie is positief;  Annemarie zal 

namens RefSVO de gesprekken met het Calvijn College initiëren. 

 



 

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. 

 

✓ Subsidie-aanvraag 

Met enige regelmaat ontvangen we vragenlijsten van het ministerie om de voortgang van het 

traject te rapporteren. De instanties die zich hier mee bezig houden, het Kohnstamminstituut            

en Oberon, hebben aangegeven een vervolgenquête binnen de deelnemende scholen te gaan 

uitzetten.  

Omdat we daar niet op willen wachten, zullen we bij de a.s. bezoeken in januari en februari al een 

meting doen o.b.v. de originele aanvraag. Ook komt dan de vraag aan de orde hoe de betreffende 

school na afloop van de subsidieperiode verder gaat. Naast de plannen en de bijbehorende 

financiering is het voor ons van belang te weten of ondersteuning vanuit RefSVO wenselijk is. 

 

✓ Communicatie 

Hoe en waar vinden we elkaar?  

Ik herhaal mijn oproep uit de vorige nieuwsbrief: wanneer u ongewenst informatie ontvangt of                    

iemand weet die de informatie onterecht niet ontvangt, dan graag een mail naar info@refsvo.nl. 

 

 

Ingekomen  

O.b.v. de uitnodigingen neemt één van ons deel aan de, tot nu toe digitale, rapportagemomenten van 

Oberon en het Kohnstamminstituut. 

Ook deelname aan de Masterclasses van het team van Ondersteuning Voor Talent is nog steeds digitaal. 
 

En verder… 

…om te kijken:                                                                            

‘Samen Debatteren: Ziek van School’ 

https://www.youtube.com/watch?v=-

t9peQWHYKQ 

 

…weer eens even lezen wat ouders vinden op de 

website van het ministerie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pass

end-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-krijgt-

mijn-hoogbegaafde-kind-onderwijs 

  

…het boek: ‘Misdiagnose en dubbeldiagnose bij 

hoogbegaafdheid van Webb en Amend 

 

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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