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1 Inleiding 
In de bestuursvergadering van 4 oktober 2018 is het plan van aanpak ‘Versterken van onderwijs aan 

meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen het SWV Utrecht PO’ vastgesteld. Daarin staat beschreven 

dat binnen het SWV Utrecht PO gezamenlijke toelatings- en toeleidingscriteria worden geformuleerd 

op basis waarvan de toelating tot het voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Utrecht geregeld wordt.  

De afgelopen periode heeft de werkgroep MHB, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende 

besturen, in gezamenlijkheid nagedacht over deze criteria en daartoe behorende randvoorwaarden. 

Daarnaast is in het kader van leren van elkaar contact geweest met een aantal andere 

samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs. Op basis daarvan zijn we gekomen tot dit 

document.  

In paragraaf 2 staan de toelatingscriteria beschreven, uitgesplitst in een viertal aspecten: 

begaafdheidskenmerken, specifieke en aan hoogbegaafdheid te relateren problematiek, 

handelingsverlegenheid en contra-indicaties. Paragraaf 3 gaat vervolgens in op het proces van 

toeleiding tot voltijds hoogbegaafdenonderwijs. In paragraaf 4 worden tenslotte een aantal 

belangrijke organisatorische en financiële aspecten beschreven en staat vermeld hoe de monitoring 

en evaluatie plaatsvindt. 

 

1.1 Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
De visie van het SWV Utrecht PO is dat meer- en hoogbegaafde leerlingen in principe een passend 

onderwijsaanbod op de eigen school moeten krijgen. In een aantal gevallen, afhankelijk van de 

onderwijsbehoeften van de leerling, is meer nodig. Voltijds hoogbegaafdenonderwijs is in de door 

het SWV Utrecht PO gehanteerde escalatieladder1 één van de mogelijkheden. Het betreft hier in alle 

gevallen leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Gedacht kan worden aan 

leerlingen die:  

 Op basis van hun hoge cognitieve mogelijkheden en bijkomende begaafdheidskenmerken 

behoefte hebben aan een gecompact basisaanbod, structureel aangevuld met een verrijkt, 

verbreed en verdiept aanbod, waarbij rekening gehouden wordt met het creatief denkvermogen, 

het hoge abstractievermogen en de behoefte tot top-downleren. 

 Binnen dit aanbod leren om op hun eigen niveau prestaties neer te dúrven zetten.  

 Binnen dit aanbod de mogelijkheid hebben om fouten te maken en hiermee op een 

constructieve manier om te leren gaan.  

 Zich moeten kunnen spiegelen aan ontwikkelingsgelijken, teneinde te komen tot een reëel 

zelfbeeld.  

 Behoefte hebben aan een leerkracht die enerzijds inspeelt op de grote behoefte aan autonomie, 

maar anderzijds structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid biedt, om zo ook tegemoet te 

komen aan de vaak voorkomende hoge prikkelgevoeligheid van deze leerlingen.  

 Behoefte hebben aan een leerkracht die specifieke, doelgerichte instructies en ondersteuning 

biedt op het gebied van problemen met de executieve functies en de mindset. 

 Behoefte hebben aan een leerkracht die deze groep kinderen ècht ziet, daardoor bepaald gedrag 

kan duiden en hierop adequaat kan inspelen. 

 

 

 

 

                                                           
1 Visie SWV Utrecht PO op het onderwijs aan meer-en hoogbegaafde leerlingen, vastgesteld door het bestuur op 08-03-

2018 



Procedure tot toeleiding en toelatingseisen voltijds HB-onderwijs binnen SWV Utrecht PO 
is vastgesteld door het bestuur op 07-03-2019  3 
 

2 Toelatingscriteria 
Bij de plaatsing van een leerling in het voltijds hoogbegaafdenonderwijs kijken we naar een viertal 

aspecten: 

A. Begaafdheidskenmerken 
De doelgroep van het voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Utrecht zijn hoogbegaafde leerlingen bij 

wie meerdere begaafdheidskenmerken worden herkend, zoals:  

 Sterk cognitief potentieel c.q. hoge intelligentie, blijkend uit psychodiagnostisch onderzoek 

(TIQ≥130). 

 Creatief denkvermogen. 

 Sterke gedrevenheid, leergierigheid (bij interesse). 

 Sterk geheugen. 

 Abstract denkvermogen (goed kunnen generaliseren, verbanden zoeken en snel herkennen). 

 Kritische instelling. 

 Groot rechtvaardigheidsgevoel. 

 Hoge gevoeligheid.  

 

Vertaald naar onderwijsbehoeften:  

 Behoefte aan een gecompact regulier onderwijsaanbod.  

 Behoefte aan een verrijkt, verdiept en verbreed aanbod, waarbij de leerling de mogelijkheid 

krijgt om prestaties op eigen niveau neer te zetten. 

 Behoefte aan een onderwijsaanbod waarbij een beroep gedaan wordt op het creatief 

denkvermogen, het hoge abstractievermogen en de behoefte aan top-downleren.  

 Behoefte aan een leerkracht die begrijpt hoe deze leerlingen denken en daar adequaat op 

inspeelt: 

o Deze leerkracht biedt de leerling binnen de kaders van het onderwijs waar mogelijk 

autonomie.  

o Deze leerkracht biedt de leerling structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.  

 

Toelichting:  

Een psychodiagnostisch onderzoek, bestaande uit een intelligentieonderzoek aangevuld met 

onderzoek naar de specifieke, aan hoogbegaafdheid te relateren problematiek, is uitgevoerd door 

één van de preferred partners. Dit zijn partners waarmee het samenwerkingsverband afspraken 

heeft gemaakt omtrent de inhoud en de kwaliteit van een onderzoek. Wij zijn ons ervan bewust dat 

kinderen door verschillende omstandigheden kunnen onderpresteren op een intelligentieonderzoek. 

Een goede aanvullende signalering door de huidige school van inschrijving van de leerling, waaruit 

meerdere kenmerken van begaafdheid duidelijk naar voren komen, zien wij daarom als een 

noodzakelijke aanvulling.  

 

B. Specifieke, aan hoogbegaafdheid te relateren problematiek 
Daarnaast is zichtbaar dat deze specifieke eigenschappen bij de leerling in de knel zijn geraakt of 

dreigen te raken, waardoor er sprake is van specifieke, aan hoogbegaafdheid te relateren 

problematiek en daaruit voortvloeiend ernstige zorg, zoals bijvoorbeeld:  

 Onderpresteren, langdurig minder presteren dan op basis van cognitief ontwikkelingspotentieel 

kan worden verwacht.  

 Sterke verveling doordat de huidige school ondanks interventies als verrijken en/of versnellen 

niet voldoende tegemoet kan komen aan de cognitieve onderwijsbehoeften.  
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 Problemen met de zelfstandigheid, taakaanpak en taakgerichtheid als gevolg van zwakker 

ontwikkelde leer- en werkstrategieën c.q. executieve vaardigheden en/of onvoldoende 

doorzettingsvermogen en/of motivatie.  

 Problemen op sociaal vlak: de leerling voelt zich onbegrepen, eenzaam en heeft minder 

mogelijkheden vriendschap en sociale vaardigheden te ontwikkelen, als gevolg van beperkte 

mogelijkheden om met ontwikkelingsgelijken om te gaan.  

 Problemen op emotioneel vlak, bijvoorbeeld doordat de leerling negatieve faalangst heeft 

ontwikkeld, nieuwe leeractiviteiten vermijdt uit angst om te mislukken, te hoge doelen voor 

zichzelf stelt en/of het zelfbeeld van de leerling onder druk staat en deze zich niet begrepen 

voelt.  

 Te veel of juist te weinig aangepast gedrag, bijvoorbeeld in reactie op verveling.  

 Ongelukkig zijn, depressieve gevoelens, niet naar school willen, boosheid, psychosomatische 

klachten, slaapproblemen en/of eenzaamheid.  

 

Vertaald naar onderwijsbehoeften:  

 Behoefte aan ontwikkelingsgelijken, zodat de leerling zich kan spiegelen aan anderen teneinde 

een reëel zelfbeeld te ontwikkelen.  

 Behoefte aan een leerkracht die begrijpt hoe deze leerlingen denken en daar adequaat op 

inspeelt.  

 Behoefte aan een klimaat waarin leerlingen de mogelijkheid hebben om te leren falen, en hierin 

actief worden begeleid en ondersteund.  

 Behoefte aan een leerkracht die specifieke, doelgerichte instructies en ondersteuning biedt op 

het gebied van problemen met de executieve functies, de mindset en de leermotivatie.  

 

C. Handelingsverlegenheid 
De huidige school van inschrijving van de leerling heeft de onderwijsbehoeften van de leerling helder 

in kaart gebracht en een plan opgesteld waaruit blijkt dat minimaal is gewerkt aan de volgende 

preventieve en licht curatieve ondersteuningsacties:  

 Compacten van het reguliere lesaanbod, aangevuld met een structureel aanbod van 

verrijkingsstof en/of vervroegde doorstroming. 

 Een coachende houding van de leerkracht. 

 Aantoonbare interventies gericht op de aan hoogbegaafdheid te relateren problematiek (zie punt 

B).  

 Ondersteuning vanuit een consulent Passend Onderwijs van het SWV Utrecht PO in de vorm van 

een traject Advies & Ondersteuning met als doel het binnen de mogelijkheden van de school zo 

passend mogelijk maken van de ondersteuning. 

Ondanks bovenstaande interventies blijft de leerling problematiek zoals beschreven bij punt B 

ervaren. De school ervaart daardoor een hoge mate van handelingsverlegenheid.  

 

Opmerking: 

Tijdens de looptijd van het Plan van Aanpak (eind 2021) accepteert het SWV Utrecht PO dat niet alle 

scholen al voldoen aan de sterke basis op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. In 

de beoordeling van de aanvraag zijn wij van mening dat de leerling hiervan niet de dupe mag zijn, in 

de zin dat een aanvraag wordt afgewezen.  
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D. Contra-indicaties 
Ons uitgangspunt is dat leerlingen tot de doelgroep van deze voorziening behoren wanneer zij zelf 

baat hebben bij deelname aan de voorziening én het onderwijsproces van anderen niet bovenmatig 

storen en/of onevenredig veel aandacht van de leerkrachten vragen. Mogelijke contra-indicaties voor 

plaatsing binnen het voltijds HB-onderwijs zien wij op de volgende gebieden: 

 Leerlingen met een stoornis volgens de DSM-V worden op voorhand niet uitgesloten, vanwege 

de mogelijkheid van misdiagnoses (=gedrag dat ten onrechte wordt toegeschreven aan een 

stoornis, maar het gevolg is van een onvoldoende afstemming tussen hoogbegaafdheid van de 

leerling en diens omgeving). Ernstig externaliserend probleemgedrag, waarbij de leerling een 

gevaar voor zichzelf en zijn/haar omgeving vormt en sterk storend gedrag vertoont, vormen 

echter een contra-indicatie. In dat geval lijkt een school gespecialiseerd in dubbele problematiek 

geïndiceerd. 

 Leerlingen met een intelligentieprofiel waarbij de informatieverwerking klinisch lager ligt dan de 

overige vaardigheden. Ook deze leerlingen worden niet op voorhand uitgesloten. Vanwege het 

zeer hoge leertempo binnen het voltijds HB-onderwijs is de kans op falen voor deze groep 

leerlingen echter duidelijk aanwezig. Bij aanname dient daarom goed gekeken te worden of de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen niet elders ingevuld kunnen worden.  

 

3 Proces van toeleiding tot voltijds hoogbegaafdenonderwijs 
In het proces van toeleiding naar het voltijds hoogbegaafdenonderwijs speelt naast de mogelijke 

toekomstige school het SWV Utrecht PO een belangrijke rol bij het proces van toeleiding. Het SWV 

Utrecht PO bepaalt welke leerlingen toelaatbaar zijn voor het voltijds hoogbegaafdenonderwijs. 

Vervolgens bekijkt de door de ouders gewenste school met voltijds HB-onderwijs of deze leerling ook 

past binnen de setting van deze specifieke school.  

Vanuit de visie dat alle leerlingen zo thuisnabij mogelijk onderwijs krijgen, hebben de consulenten 

van het SWV Utrecht PO een actieve rol in de advisering en ondersteuning om het onderwijsaanbod 

op de huidige school zo passend mogelijk te maken. Alleen wanneer dit onvoldoende lukt en de 

kenmerken die horen bij de begaafdheid van de leerling in de knel (dreigen te) raken, wordt voltijds 

HB-onderwijs overwogen.  

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat alle hoogbegaafde leerlingen in Utrecht dezelfde kans op 

plaatsing hebben. Dit betekent dat voor alle Utrechtse leerlingen, dus ook voor de leerlingen die nu 

al in een reguliere klas van één van de scholen met voltijds HB-onderwijs zitten, dezelfde procedure 

geldt.  

 

3.1 Rollen en verantwoordelijkheden 
Rol van de huidige school van inschrijving van de leerling:  

 Wanneer de huidige school van de leerling ervaart dat niet voldoende tegemoet gekomen kan 

worden aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de hoogbegaafde leerling vraagt de 

school een traject Advies & Ondersteuning (A&O-traject) aan bij het SWV Utrecht PO.  

 Binnen het A&O-traject voert de school naar beste vermogen de binnen het A&O-traject 

afgesproken interventies uit en evalueert binnen het A&O-traject met de ouders en de consulent 

Passend Onderwijs de effecten daarvan.  

 Binnen het A&O-traject wordt waar nodig de vraag verkend of voltijds HB-onderwijs een 

passende plek voor deze leerling zou kunnen zijn.  

 Wanneer binnen het A&O-traject geconstateerd is dat mogelijke plaatsing in het voltijds 

hoogbegaafdenonderwijs onderzocht moet worden, betaalt huidige school van inschrijving van 
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de leerling het psychologisch onderzoek dat nodig is voor een eventuele toelating tot voltijds 

hoogbegaafdenonderwijs2. 

 Indien na het psychologisch onderzoek de gezamenlijke conclusie is dat plaatsing op het voltijds 

hoogbegaafdenonderwijs voor de leerling geïndiceerd is, melden ouders de leerling aan bij de 

gewenste school en stellen de huidige school waar de leerling is ingeschreven hiervan op de 

hoogte.  

 Wanneer ouders bij school aangeven dat zij willen onderzoeken of plaatsing binnen het voltijds 

hoogbegaafdenonderwijs voor hun kind gewenst is, is school verplicht hierover met ouders in 

gesprek te gaan. De school beslist uiteindelijk of zij het SWV Utrecht PO middels een A&O-traject 

inschakelen om de vraag of voltijds HB-onderwijs een passende plek is verder te verkennen.   

 

Rol van de ouders:  

 Indien ouders een plek binnen het voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Utrecht overwegen, 

melden ouders dit bij de leerkracht en/of intern begeleider. De school is verplicht hierover met 

ouders in gesprek te gaan, waarbij de school uiteindelijk beslist of zij het SWV Utrecht PO 

middels een A&O-traject inschakelen om de vraag of voltijds HB-onderwijs een passende plek is 

verder te verkennen.   

 Indien dit de uitkomst van het A&O-traject is, melden ouders de leerling aan bij de gewenste 

school voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs en stellen de huidige school waar de leerling is 

ingeschreven hiervan op de hoogte.  

 Ouders hebben keuzevrijheid in welke van de scholen zij hiervoor het meest geschikt achten voor 

hun kind.  

 

Rol van de consulent van het SWV Utrecht PO:  

 De consulent adviseert de school en ouders op het gebied van passende interventies binnen de 

huidige basisschool. 

 De consulent adviseert, waar nodig, omtrent de toelaatbaarheid binnen het voltijds HB-

onderwijs en legt hiervoor het leerlingdossier voor aan één van de scholen met voltijds HB-

onderwijs.  

 Bij twijfel bespreekt de consulent het dossier met het interne HB-expertiseteam van het SWV 

Utrecht PO.  

 

Rol van het interne HB-expertiseteam van het SWV Utrecht PO: 

 Het interne HB-expertiseteam beoordeelt bij twijfel over de toelaatbaarheid van de leerling op 

het voltijds hoogbegaafdenonderwijs het dossier, en denkt mee rondom de geschiktheid van 

voltijds hoogbegaafdenonderwijs voor deze leerling. Bij twijfel kan dit waar nodig gepaard gaan 

met een observatie.  

 Bij blijvende twijfel adviseert het interne HB-expertiseteam over een meer geschikte 

onderwijssetting. Indien nodig wordt het dossier overgenomen door een consulent uit dit interne 

HB-expertiseteam. 

 

Rol van de school met voltijds hoogbegaafdenonderwijs:  

 Eén van de scholen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs kijkt bij de beoordeling of een leerling 

toelaatbaar is voor het voltijds HB-onderwijs kritisch mee met het leerlingdossier. 

                                                           
2 Navraag bij de Inspectie van het Onderwijs leert dat ‘het aan de school is voorbehouden om te onderzoeken of er 

sprake is van een ondersteuningsbehoefte’.   
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 Bij twijfel behoudt een medewerker van de betreffende school zich het recht voor de leerling op 

de huidige school te observeren. 

 De school met voltijds HB-onderwijs waarvoor de ouders de voorkeur uitgesproken hebben, 

onderzoekt volgens de wettelijke onderzoeksplicht uiteindelijk of de leerling binnen de huidige 

setting van de school wel of niet geplaatst kan worden.  

 

Rol van de toelaatbaarheidscommissie (TLC):  

 De TLC beoordeelt de aanvraag voor een arrangement, wanneer school, ouders en de consulent 

Passend Onderwijs denken dat dit een passende interventie is in het voldoen aan de onderwijs- 

en ondersteuningsbehoeften van de leerling.   

 De TLC beoordeelt alleen bij twijfel over de toelaatbaarheid van de leerling voor voltijds HB-

onderwijs het dossier, en bekrachtigt hierbij het advies van het interne HB-expertiseteam van het 

SWV Utrecht PO.   

 

In bijlage 1 is een stroomschema opgenomen waarin het proces van toeleiding schematisch 

weergegeven staat.  

 

3.2 Signalering en diagnostisering: huidige en toekomstige situatie 
Op dit moment investeren alle besturen in het verbeteren van de signaleringsmogelijkheden en in 

het niveau van de basisondersteuning binnen de reguliere basisscholen. Met het vaststellen van het 

plan van aanpak ‘Versterken van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen het SWV 

Utrecht PO’ op 4 oktober 2018 hebben de besturen aangegeven tot het einde van de looptijd van dit 

plan van aanpak, te weten eind 2021, nodig te hebben om deze aspecten binnen de basisscholen te 

verbeteren.  

Om dit proces de tijd te geven, maar tegelijkertijd de toelating zo transparant mogelijk te houden, 

wordt bij toelating in ieder geval tot eind 2021 een psychologisch onderzoek als voorwaarde gesteld. 

In dit onderzoek wordt breder gekeken dan alleen IQ, omdat de uitkomst hiervan slechts als een 

richtinggevend criterium gezien wordt. Belangrijker in dit psychologisch onderzoek is een 

kindbeschrijving, gericht op de kenmerken behorend bij hoogbegaafdheid, aangevuld met een 

beschrijving van specifieke, aan hoogbegaafdheid gerelateerde problematiek en stimulerende en 

belemmerende factoren bij plaatsing binnen het voltijds HB-onderwijs. Zie voor meer informatie 

hierover ook paragraaf 4.3.2.  

Scholen verplichten zich tot eind 2021 de kosten van een dergelijk onderzoek te betalen, mits deze 

gericht is op eventuele toelating tot het voltijds HB-onderwijs. Hiervoor is gekozen om de 

kansengelijkheid voor ieder kind in Utrecht gelijk te houden.  

De komende periode wordt onderzocht of het verplichte karakter van een psychologisch onderzoek 

na 2021 kan komen te vervallen, en vervangen kan worden door een gedegen signaleringstraject 

binnen de huidige basisschool. Hiervoor zal een richtinggevend document rondom de signalering 

opgesteld worden. 
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4 Organisatorische en financiële aspecten 

4.1 Groepsgrootte 
In de groepsgrootte van de klassen binnen het voltijds HB-onderwijs streven we naar een maximale 

grootte van 20 leerlingen. Dit is overeenkomstig de huidige situatie en de groepsgrootte in veel 

andere voltijds HB-groepen3. Redenen hiervoor zijn als volgt:  

 Het betreft in alle gevallen leerlingen waarbij de specifieke eigenschappen die horen bij 

hoogbegaafdheid dusdanig in de knel zijn geraakt of dreigen te raken, dat zij een specifieke 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte hebben bovenop de hoge cognitieve mogelijkheden.  

 Het betreft vaak leerlingen met ouders die vanuit hun eigen ervaring of vanuit ervaringen op de 

vorige school hun vertrouwen in het onderwijs weer terug moeten vinden, en vanuit dat gevoel 

een zeer nauwe betrokkenheid bij het onderwijs van hun kind opeisen.  

Door deze aspecten is de leerkracht per leerling relatief meer tijd kwijt dan binnen een reguliere 

groep.  

4.2 Huidige populatie en wachtlijst 
 De huidige populatie voltijds HB-leerlingen heeft automatisch recht op een plek binnen het 

voltijds HB-onderwijs.  

 Leerlingen op de wachtlijst, waarbij voor het schooljaar 2018-2019 op basis van een inschrijving 

al definitief is toegezegd, behouden het recht op deze plek.  

 Leerlingen waarvan de ouders wel contact hebben opgenomen omtrent een eventuele 

aanmelding, maar waarbij nog geen inschrijving heeft plaatsgevonden voor voltijds HB-

onderwijs, doen mee in de nieuwe procedure. 

 

4.3 Toelatingsprocedure  

4.3.1 Documenten ten behoeve van de aanmelding voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs 
Bij een positief advies vanuit het SWV Utrecht PO voor toelaatbaarheid tot het voltijds HB-onderwijs 

schrijven de ouders hun kind op de school gewenste school met voltijds HB-onderwijs in volgens de 

reguliere inschrijfprocedure. 

Daarnaast dient de huidige school van inschrijving van de leerling aan de nieuwe school in ieder geval 

de volgende documenten aan te leveren:  

 Geëvalueerd OPP.  

 Verslag A&O-traject inclusief advies voltijds HB-onderwijs. 

 Verslag psychologisch onderzoek van één van de preferred partners. 

 Eventueel andere documenten die ondersteunend zijn. 

 

4.3.2 Psychologisch onderzoek en preferred partners 
Tot eind 2021 stellen we een psychologisch onderzoek bij toelating tot voltijds HB-onderwijs 

verplicht. Zie hiervoor ook paragraaf 3.2. 

 

Voor het psychologisch onderzoek geldt een geldigheidsduur van 2 jaar, voor leerlingen van 6 jaar en 

ouder. Vanwege de betrouwbaarheid van de uitkomsten vindt psychologisch onderzoek bij voorkeur 

alleen plaats bij kinderen van 6 jaar en ouder. 

                                                           
3 Bron: ‘MHB in het veld: Onderzoek naar voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen bij andere 

samenwerkingsverbanden en visie van ouders op wat nodig is’, Monique van Selow, oktober/november 2018 
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Het psychologisch onderzoek dient de volgende informatie te bevatten:  

 Ontwikkelingsanamnese.  

 Beschrijving van het intelligentieprofiel van de leerling.  

 Beschrijving van overige begaafdheidskenmerken.  

 Beschrijving van kind-/persoonlijkheidskenmerken, onderbouwd door specifieke 

onderzoeksinstrumenten.  

 Daaruit voortvloeiend analyse van stimulerende en belemmerende factoren bij plaatsing binnen 

het voltijds HB-onderwijs.  

 

Overige voorwaarden:  

 Voorafgaand aan het onderzoek heeft altijd een intake plaatsgevonden met ouders én school, 

teneinde een zo goed mogelijke inschatting van de huidige situatie van de leerling te kunnen 

maken.  

 Het onderzoek wordt afgenomen door een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist of een 

orthopedagoog/psycholoog met basisaantekening diagnostiek.  

 Psychologisch onderzoek, dat specifiek bedoeld is in het proces van toelating tot het voltijds HB-

onderwijs, wordt betaald door de huidige school van inschrijving van de leerling. 

 

Om de uniformiteit en kwaliteit van de onderzoeksgegevens hoog te houden, is gekozen om te 

werken met een aantal preferred partners. Met deze preferred partners worden afspraken gemaakt 

omtrent de inhoud van het psychologisch onderzoek.  

 

Indien ouders om welke reden dan ook eerder intelligentie- en/of psychologisch onderzoek hebben 

laten doen bij hun kind, behoudt de consulent Passend Onderwijs, het interne HB-expertiseteam van 

het SWV Utrecht PO en/of de toekomstige school voor voltijds HB-onderwijs zich het recht voor een 

second opinion (heronderzoek) te vragen bij één van de preferred partners. Wanneer het onderzoek 

wel is uitgevoerd door één van deze partners en de uitkomsten nog geldig zijn, maar het onderzoek 

niet alle bovenstaande aspecten bevat, zal gevraagd worden om een aanvullend onderzoek. Deze 

aanvulling wordt betaald door de huidige school van de leerling. De kosten van het eerdere 

onderzoek kunnen in dat geval niet achteraf op school worden verhaald.  

 

4.3.3 Proefplaatsing en instroommomenten 
Een proefplaatsing heeft wettelijk gezien geen status, en zal daarom op die manier niet in de 

toeleidingsprocedure ingezet worden. Wel bieden de scholen voor voltijds HB-onderwijs de 

mogelijkheid voor de leerling en ouders om een aantal dagen mee te draaien, om te ervaren of deze 

vorm van onderwijs bij de leerling en de ouders past. 

Instroom van leerlingen kan in principe gedurende het gehele schooljaar, maar gebeurt bij voorkeur 

na een schoolvakantie.  

 

4.3.4 Route grensverkeer 
In de huidige situatie zien we dat met name in de voltijds hoogbegaafdenklassen van De Spits en De 

Pantarijn een deel van de leerlingen afkomstig is uit buurgemeenten. Om ervoor te zorgen dat het 

SWV Utrecht PO in de toekomst niet voltijds HB-onderwijs voor leerlingen van andere 

samenwerkingsverbanden bekostigt, is in het ‘netwerk directeuren samenwerkingsverbanden 

Midden Nederland’ het volgende voorstel besproken en positief ontvangen:  
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 Voor de huidige leerlingen uit buurgemeenten, die op dit moment al ingeschreven zijn en 

onderwijs volgen binnen het Utrechtse voltijds hoogbegaafdenonderwijs betaalt het SWV 

Utrecht PO de aanvullende kosten (zie 4.4).  

 Bij nieuwe aanmeldingen verwijst de school voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs terug naar 

het samenwerkingsverband waar de huidige school van de leerling nu onder valt. Dit 

samenwerkingsverband onderzoekt vervolgens samen met de huidige school en de ouders of er 

binnen dat samenwerkingsverband niet zelf aan de onderwijsbehoeften van de leerling kunnen 

voldoen. Mocht het samenwerkingsverband van de school waar de leerling ingeschreven is tot de 

conclusie komen dat voor deze leerling een plek in het voltijds hoogbegaafdenonderwijs in 

Utrecht de meest passende plek is, zal dit samenwerkingsverband contact opnemen met het 

SWV Utrecht PO. Een consulent Passend Onderwijs kijkt vervolgens mee en overlegt met de 

gewenste school voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Utrecht. De huidige school levert 

daarvoor de documenten aan zoals beschreven bij punt 4.3.1. Het SWV Utrecht PO brengt 

hiervoor 6 uur in rekening bij het samenwerkingsverband van de school waar de leerling op dat 

moment is ingeschreven. Tevens zullen jaarlijks de kosten zoals genoemd bij 4.4 aan het 

betreffende samenwerkingsverband doorberekend worden.  

 

4.4 Financiering 
Jaarlijkse aanvullende kosten voor een voltijds hoogbegaafdengroep bovenop de reguliere 

financiering is vastgesteld op € 48.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op de kosten van de huidige 

groepen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs onder regievoering van de KSU (De Achtbaan, De 

Spits) en SPOU (De Pantarijn), waarbij meegenomen is dat aanpalende samenwerkingsverbanden 

afhankelijk van de zwaarte van de doelgroep omgerekend tussen de € 1.500,- en € 3.500,- per 

leerling als extra bijdrage vergoeden:  

 

1,3 fte leerkracht/ib/coördinator/gedragswetenschapper   € 32.871,- 
1 L10-leerkracht op 27 leerlingen € 73.000,-   = € 2.703,70 per ll 

1 L11-leerkracht op 20 leerlingen € 79.000,-   = € 3.950,00 per ll 

Verschil = extra kosten per HB-leerling         € 1.264,30 per ll x 1,3 fte x20lln 

 

 

Vakdocenten 2 uur per week per groep      € 14.000,- 
Bijv. vakdocent Chinees, vakdocent Schaken (conform huidige inzet/huidige kosten) 

 

Extra materialen/onderwijsmiddelen (stelpost)     €   3.000,- 
 Bijzondere verrijkingsmaterialen bovenop regulier verrijkingsmateriaal 

 

Eraf: Basisondersteuning per leerling            - €   2.600,- 
 € 130,- per leerling * 20 leerlingen per groep              

 

 

TOTAAL         € 47.271,- =  € 48.000,- 

 

Per leerling, gebaseerd op een groep van 20 leerlingen, komt dit neer op een bedrag van € 2.400,-. Er 

wordt echter gekozen om niet per leerling, maar per groep te betalen om de volgende redenen:  

 Betaling per leerling leidt tot onnodige administratieve werkzaamheden voor zowel school 

(aanvraag ‘arrangement’ per leerling) als voor het SWV Utrecht PO.  

 Betaling per leerling kan ertoe leiden dat scholen er baat bij hebben de groepen ‘vol’ te maken, 

waardoor er bij een eventuele plaatsing in met name de bovenbouw geen plek meer is.  
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Opstartkosten bij een nieuwe groep voor voltijds HB worden niet apart betaald door het SWV 

Utrecht PO, maar kunnen betaald worden uit het bovenstaande bedrag, ervan uitgaande dat een 

nieuwe groep niet direct vol zit.  

 

4.5 Rechten en plichten van ouders 
 Wanneer ouders voor hun kind een plek op het voltijds HB-onderwijs overwegen, geven zij dit 

aan bij de huidige school. De school is verplicht hierover met ouders in gesprek te gaan, waarbij 

de school uiteindelijk beslist of het nodig is het SWV Utrecht PO in te schakelen voor een A&O-

traject. 

 Ouders worden door de huidige school actief betrokken bij het A&O-traject. 

 Wanneer de uitkomst van het A&O-traject is dat de leerling toelaatbaar is voor het voltijds HB-

onderwijs, hebben ouders de vrijheid in de keuze voor de in hun ogen meest geschikte school 

voor hun kind.  

 De vrijwillige extra ouderbijdrage voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs komt vanaf het 

schooljaar 2019/2020 te vervallen.  

 

4.6 Vervolgacties, monitoring en evaluatie 

4.6.1 Vervolgacties 
Op de korte termijn (1e en 2e kwartaal van 2019) staan de volgende acties gepland:  

 Selectie van preferred partners.  

 Communicatie met alle basisscholen van het SWV (na vaststelling ‘Procedure tot toelating en 

toelatingseisen voltijds HB-onderwijs binnen SWV Utrecht PO’).  

 Afstemmen met consulenten Passend Onderwijs: gelijke werkwijze.  

 Huidig plan integreren met plannen parttime voorziening en voorziening voor dubbel bijzondere 

leerlingen. 

 Met gemeente (on)mogelijkheden onderzoeken omtrent leerlingvervoer. 

 Afstemming onderwijsinhoud en verdere implementatie besturen scholen met (vergaande 

intentie tot) voltijds HB-onderwijs. 

 

4.6.2 Monitoring 
Monitoring is structureel zicht houden op het verloop van de nieuwe toeleidingsprocedure. In het 

schooljaar 2019/2020 zal de projectleider/intern HB-expertiseteam drie keer (rond november, maart 

en juni) overleggen met de volgende partijen:  

 Vertegenwoordigers van de scholen met een voltijds HB-afdeling.  

 Betrokken consulenten Passend Onderwijs.  

Daarnaast zal bij afronding van het A&O-traject (gericht op plaatsing in het voltijds HB) met de 

ouders van de betrokken leerling en intern begeleider van de huidige school van inschrijving van de 

leerling een evaluatiegesprek plaatsvinden. 

 

In de monitoringgesprekken komen de volgende punten aan bod:  

 Wat gaat in het proces van toeleiding en toelating goed?  

 Wat kan in het proces van toeleiding en toelating beter?  

 Op welke punten in dit proces is onmiddellijke bijsturing nodig?  

 Hoe ontwikkelt de leerling zich binnen het voltijds HB-onderwijs? 

 Hoe is de ontwikkeling qua beschikbare plekken voor voltijds HB-onderwijs?  
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 Welke aandachtspunten zijn er wat betreft het verwachtingsmanagement naar ouders: vanwege 

het nog niet beschikbaar hebben van de maximale capaciteit aan voltijds HB-klassen betekent 

zeker in de eerste periode een positief advies tot toelating nog niet direct een plek. 

Uitkomsten van deze punten worden besproken in de werkgroep MHB. Hierbij nemen we mee dat in 

het begin van het schooljaar 2019/2020 de deeltijd MHB-voorziening en de voorziening voor dubbel 

bijzondere leerlingen nog niet volledig gestart zijn, waardoor zeker in de beginfase hierdoor een 

enigszins vertekend beeld kan ontstaan. 

 

Om het implementatietraject goed neer te zetten, zal ook in het schooljaar 2020/2021 minimaal één 

keer een monitorgesprek met bovengenoemde partijen plaatsvinden.  

  

4.6.3 Evaluatie 
Met evalueren wordt het resultaat tegen het licht gehouden. Belangrijkste doelen voor de wijziging 

in de toeleiding zijn:  

 Door betere definiëring van de doelgroep, de instroom op deze voorziening beter kanaliseren.  

 Het bieden van een dekkend aanbod op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde 

leerlingen in Utrecht. 

 Een betere spreiding van klassen voor voltijds HB-onderwijs over de stad. 

 Het wegnemen van de aanvullende (vrijwillige) ouderbijdrage voor ouders.  

 

Aanvullend op de monitoring, willen we in het evaluatieproces vooral kijken naar de volgende 

aspecten:  

 Past de nieuwe instroom inderdaad binnen de groep leerlingen die we op basis van hun 

onderwijs- en onderwijsbehoeften hierboven beschreven hebben?  

 Hoe is de positie van ouders in het nieuwe traject en wat is het effect van de ondersteunende rol 

van de consulent Passend Onderwijs:  

o Wie is de initiator in de mogelijke toeleiding tot voltijds HB-onderwijs?  

o In hoeverre draagt een gezamenlijk traject bij aan meer harmonie in inzichten?  

o Wat gebeurt er als ouders/school zich niet bij het advies neerleggen?  

 

Omdat in het schooljaar 2019/2020 nog gewerkt zal worden aan het opzetten van zowel de deeltijd 

MHB-voorziening als de voorziening voor dubbel bijzondere leerlingen, zal zowel aan het eind van dit 

schooljaar, als aan het eind van het schooljaar 2020/2021 geëvalueerd worden.  
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Bijlage 1: Stroomschema toeleiding naar voltijds HB-onderwijs 
 

School heeft een 

ondersteuningsvraag voor een 

meer- of hoogbegaafde leerling 

Ouders overwegen voltijds HB-

onderwijs voor hun kind 

Ouders melden dit bij de intern 

begeleider van de school, school 

onderzoekt deze vraag met ouders 

School vraagt een A&O-

traject aan bij het SWV 

Utrecht PO 

School, ouders en consulent Passend 

Onderwijs onderzoeken de 

mogelijkheden voor het passend 

maken van het onderwijsaanbod 

voor de leerling 

De school zet interventies in op het gebied van het 

compacten en verrijken, lichte interventies op taak-

/werkhouding en of gedrag, of waar nodig een 

versnelling 

De TLC kent waar nodig een arrangement toe; 

consulent blijft in deze periode betrokken om de 

effecten van het arrangement te meten 

De leerling wordt geplaatst binnen de deeltijd 

MHB-voorziening (wordt verwacht in 2019/2020) 

Indien bovengenoemde interventies onvoldoende effect hebben of de school met 

onvoldoende effect aantoonbaar al voldoende interventies ingezet heeft 

Consulent onderzoekt 

een bao-bao overstap 
Consulent overweegt positief 

advies toeleiding tot voltijds 

HB-onderwijs 

Consulent onderzoekt (i.o.m. intern HB-

expertiseteam) plaats binnen voorziening 

voor dubbel bijzondere leerlingen 

Consulent bespreekt bij twijfel 

leerling met intern HB-

expertiseteam van het SWV 

Utrecht PO 

Consulent bespreekt het dossier 

met een van de scholen  met 

voltijds HB-onderwijs 

Negatief advies Positief advies Positief advies Negatief advies 

Leerling wordt geplaatst 

op voltijd HB-onderwijs 
Dossier wordt voorgelegd aan intern HB-

expertiseteam en vervolgens aan TLC Intern HB-expertiseteam 

van SWV Utrecht PO 

neemt A&O-traject over 

voor verdere advisering 
TLC bekrachtigt besluit; neemt 

hierbij het besluit van het intern 

HB-expertiseteam over 


