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Inleiding 

 

Aan alles is te merken dat we het laatste jaar van de subsidieperiode zijn ingegaan.                                             

Op vijf van de zeven scholen van het samenwerkingsverband neemt IMAGE namens het 

ministerie leerlingenenquêtes af. RefSVO heeft een vervolgenquête van Oberon, een 

onderzoeksinstituut, ingevuld waarin expliciet gevraagd wordt naar voortgang en resultaten. 

De schoolbezoeken staan, nog meer dan eerder, in het teken van evaluatie van de ingeleverde  

plannen. Ook spreken we met de scholen, binnen het samenwerkingsverband en met partners 

nadrukkelijk over het vervolg. We hebben voor(ui)tgang geboekt de afgelopen jaren, maar we 

zijn nog niet op een punt om achterover te leunen; sterker nog: het lijkt dat de problematiek 

rondom meer- en hoogbegaafdheid toeneemt, de diversiteit groter wordt en meer dan ooit 

ondersteuning nodig is voor deze leerlingen. We voelen het als onze verantwoordelijkheid de 

scholen dan ook blijvend te ondersteunen door middel van advies en het aanbieden van 

mogelijkheden tot intervisie en uitbreiding van expertise.  

 

 

ReActies    

 

- 11 februari jl. was de vijfde bijeenkomst van de RefSVO-expertgroep (1 van 3/kalenderjaar).  We 

ontmoetten elkaar in Gouda rondom het thema ‘Begaafde meiden’.  

- Op 14 maart vergaderde de stuurgroep RefSVO, waarbij we ook gebrainstormd hebben over de 

betrokkenheid van RefSVO op meer- en hoogbegaafdheid na afloop van het subsidietraject. 

Sowieso blijft het voorlopig een onderdeel van passend onderwijs en dus in onze portefeuille. 

- Vrijdag 25 maart was er een Teamsbijeenkomst met bestuurders/leidinggevenden van de 

aangesloten scholen voor VO. Aan de scholen was gevraagd middels een pitch van plm. 5 minuten 

te vertellen wat er tijdens de subsidiejaren veranderd is in de begeleiding van begaafde leerlingen. 

Een mooi moment om van elkaar te horen waar de scholen op dit gebied mee bezig zijn. Duidelijk 

werd dat de subsidie daadwerkelijk verandering gebracht heeft, maar ook dat er nog plannen 

liggen die om nadere uitwerking vragen.  

- Het symposium, gepland voor D.V. 12 mei gaat door! Met ruim 70 deelnemers, twee inleiders en 

een aantal workshopleiders verwachten we ’s middags en ’s avonds als begaafdheidsspecialisten 

po en vo bijeen te zijn en verschillende thema’s uit het spectrum aan de orde te stellen. Ook zullen 

er diverse (aanbieders van) opleidingen, tijdschriften, boeken en spellen aanwezig zijn.  

 

 

Agenda 2022/2 

 

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 11 februari gaf Elly Gerritsen-Cornet (Novilo) ons een inkijkje in de 

problematiek rondom begaafde meiden. Problematiek die anders, maar voor velen van ons 

herkenbaar, is. De bijeenkomst vraagt om een vervolg, maar dat wordt nog lastig; het symposium 

op 12 mei geldt nl. als de 2e bijeenkomst van dit jaar en de 1e week van november staat in het 

teken van evaluatie, afronding en mogelijk afscheid.  

✓ Netwerk 

Tijdens het symposium op 12 mei verwachten we ook een deel van ons netwerk te ontmoeten.            

De 2e bijeenkomst van dit jaar wordt gepland in het 4e kwartaal. Het onderwerp/thema van de 

bijeenkomst  willen we na het symposium vast stellen. 

✓ Pilot AB’er basisonderwijs mee naar het voortgezet onderwijs 

We zijn voornemens de pilot AB’er po mee naar het vo, uit te breiden. We stellen de zeven scholen 

in de gelegenheid leerlingen hiervoor aan te melden.                                                                                                                      

De AB’er die een leerling in het po (vaak met een arrangement) begeleidde gaat mee naar het vo, 

om daar de mentor(en) en de docenten mee te nemen in de begeleiding. Financiering vindt plaats 

door RefSVO. 

✓ Pascalproject 

De gesprekken over eventuele financiering door RefSVO zijn nog niet geweest; hopelijk kunnen we 

daar in de volgende nieuwsbrief meer over zeggen.  

 

✓ Subsidie-aanvraagr 

Via diverse kanalen wordt er aan het ministerie om een volgend subsidietraject gevraagd. 

Vooralsnog weten we alleen dat we meer tijd krijgen om het geld van de huidige subsidie te 

besteden en te verantwoorden. 

 

✓ 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 rapportagemomenten van Oberon en het 

Kohnstamminstituut. 

Ook deelname aan de Masterclasses van het team van Ondersteuning Voor Talent keert met regelmaat 

terug op de agenda. 

 

 
 

mailto:info@refsvo.nl


 

Bezoekadres: 

Plesmanstraat 72 

3905 KZ Veenendaal 

 

Postadres: 

Plesmanstraat 72 

3905 KZ Veenendaal 

 

Online: 

info@refsvo.nl 

www.refsvo.nl 

 

En verder… 

…om te kijken:                                                                            

‘Ongewoon hoogbegaafd’ 

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

 

…weer eens even verdiepen: 

https://wij-leren.nl/kenmerken-

hoogbegaafdheid.php 

 

                   

…het 

boek: ‘Pakkend onderwijs voor begaafde 

leerlingen’, Anouke Bakx, Eleonoor 

van Gerven en Annemieke 

Weterings-Helmons 

 

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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