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Aanvraagformulier financiële ondersteuning                                              
proces passend aanbod thuisnabij 

Datum aanvraag:  
Betrokken partijen:     - KBS De Meander / Driespan 
Contactpersoon: Saskia Knol / Stefan de Crom 
Datum besproken in cluster: De pilot is overlegd met de directies van de Menorah en de Vrije School en Delta-
onderwijs. 
Datum besproken in het Bestuurlijk Overleg Subregio; 25 juni 2018. 

Plan: Samen de toeleiding van leerlingen naar arrangementen hoogbegaafdheid 

HB+ Breda/subregio Oosterhout gaan opzetten 
Doel:  
 Wat is het doel?  

 Wie zijn erbij betrokken? 
 
 
 
 

 
In deze pilotperiode willen we komen tot een symbiose regulier (Meander) en 
speciaal (Driespan), om te komen tot een kwalitatief goede uitvoering;  
de toeleiding/begeleiding van de arrangementen bedoeld zoals omschreven in 
“specifieke arrangementen RSV Breda PO3003” en zo thuisnabij mogelijk.  
 
Hoogbegaafde Kinderen met een gedragsproblematiek (zgn. Twice Exceptional) 
die normaal rechtstreeks doorstromen naar SO4 vanwege het dreigen vast te 
lopen op de huidige basisschool zijn op zoek naar de juiste ondersteuning. 
Het betreft de toeleiding van juist die kinderen die behoren bij de problematiek 
zoals beschreven bij het arrangement hoogbegaafdheid (tijdelijke en meer 
permanente plaatsing) En het bieden van ondersteuning aan de scholen binnen 
de (sub)regio. Kinderen die vanwege hun problematiek helemaal vastlopen 
en/of dreigen thuis te gaan zitten. De Meander en Driespan gaan verkennen hoe 
dit toeleidingsproces, in de ondersteunde sfeer opgepakt kan worden. Waarbij 
we tot een passend beleid / netwerk zullen komen. 

  Hierbij beogen wij het voortraject, de aanvraag en uitvoering op de juiste wijze te    
  begeleiden vanuit zowel Driespan (gedragscomponent) als vanuit HB+-De   
  Meander (Hoogbegaafdheidscomponent). 
  
Het doel van deze symbiose is een ononderbroken ondersteuningsorganisatie   
(thuisnabij) waarbij leerlingen van SO en HB+ op- en af kunnen schalen. Daarnaast 
terugstroom regulier waar mogelijk, streefdoel is reguliere uitstroom of z.s.m. 
terugstroom eigen school. 

Financiële middelen: 
 Welke middelen zijn er nodig? 

 Hoe worden de middelen 
ingezet? 

 Hoe wordt het plan op lange 
termijn duurzaam 
(opgenomen in structurele 
middelen)? 

 Startdatum en einddatum. 

 

 Financiële middelen (zie begroting) voor personele inzet vanuit beide 
organisaties; inzet dagdeel Gedragswetenschapper SO4 en 
begeleidingsuren AB SO4, inzet uren AB HB+, leerkracht HB+ 

 Voor inhoudelijke monitoring en afstemming/ link met SO4. En voor 
begeleiding leerling/leerkracht en groepsniveau op basis van huidige 
arrangementsstructuur door het RSV. Waarbij ingezet wordt op het delen 
van elkaars expertise en afstemming op elkaars aanpak, organisatie en 
samenwerking d.m.v. structureler en intensiever overleg. 

 Verduurzamen door structurele inzet voor een schooljaar 18-19.  
                  Zodra de samenwerking in gang is gezet en wordt erkend door het SWV,           
                 stromen er voldoende middelen via arrangementen en tlv ’s   
                 binnen.  
                 Schooljaar 2018-2019  (huidige pilot is reeds gestart en eerste afspraken   
                 zijn al gemaakt)  

Evaluatie op basis van opbrengsten eind schooljaar 18-19.  
KPI (prestatie indicatoren): aantal plaatsingen en behandelde casussen in 
sub-regio als gevolg van de inrichting van de tussenvoorziening. 

 Aug 2018- aug 2019 
 

Uitvoering: 
 Plan van aanpak  

 Welke afspraken zijn er 
gemaakt? 

 
Bij leerlingen die niet voldoende kunnen worden ondersteund vanuit de 
basisondersteuning/lichte ondersteuning op het gebied van gedrag en 
hoogbegaafdheid (Twice Exceptional), wordt vanuit beide disciplines expertise 
ingevlogen. 
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- Uitwisselen van expertise (Driespan – HB+ Meander – reguliere 
basisscholen) 

o Vergroting expertise en ondersteunen van reguliere 
basisscholen m.b.t. de basisondersteuning op het gebied van 
hoogbegaafdheid en gedrag. Dit geldt voor de scholen binnen 
de sub-regio Oosterhout. Deelname van PCPO (Menorah) en 
vrije school (De Strijene) is reeds afgesproken. 

o Interne scholing van Driespan en HB+ Meander en externe 
scholing richting basisscholen uit de regio. 

o Verfijnen en afstemmen van het onderwijs in beide 
organisaties. Bijvoorbeeld samen de leerling extra observeren, 
samen ondersteuningsbehoeften formuleren. 

o Uiting van gedrag onderzoeken of het voorkomend is uit een 
stoornis of juist uit hoogbegaafdheid. Daar zit verschil in, alleen 
de uiting kan het zelfde zijn. Zodra je begaafdheid tegemoet 
komt, valt gedrag vaak weg. Tenzij het gedrag voorliggend is. 
Maar dat is in veel gevallen niet 

- Uren beschikbaar stellen vanuit beide organisaties voor o.a. consultaties 
en begeleiding aanvraag arrangementen en/of formuleren 
ondersteuningsbehoeften. (SO4 conform huidige inrichting aanvragen 
RSV). Daarnaast vergroten van kennis van signaleren van HB+ 
problematiek in scholen en het op de eigen scholen begeleiden van deze 
kinderen. 

- Afstemming van beide instanties om te komen tot een sluitende 
ondersteuningsorganisatie. De Stuurgroep bestaat uit directeur SO, 
directeur BO, AB-er SO en AB-er HB+. 

- Grenzen en mogelijkheden van beide organisaties verkennen. 
- Verkenning binnen PO-VO organisaties om de doorstroom van leerlingen 

naar het VO en VSO te bevorderen, waarbij meer rekening wordt 
gehouden met de begaafdheid van de leerling. Daaronder vallen ook 
gesprekken met het VO.  

- Ontwikkelen van nazorg voor de school van herkomst in geval van 
terugkeer van de leerling naar regulier onderwijs. Daarnaast een 
eventuele verbinding leggen met de jeugdhulpverlening wanneer nodig.   

- Centrale aansturing van de ambulante begeleiders van de sub-regio 
binnen de organisaties. 

- Doorontwikkeling van onze organisaties op het gebied van begaafdheid 
en gedrag en de combinatie van beide componenten. 

 
Er is al gestart in augustus 2016 met een HB+ klas. (reach-out klas/ integratieklas 
HB+)   
Voorziening 
Voor deze leerlingen is momenteel nog geen bekostiging geregeld, maar de 
volgende afspraken zijn al wel gemaakt met Driespan en worden uitgevoerd: 

- Deelname aan groot overleg 
- Observatie en begeleiding van de leerlingen 
- Ondersteuning in de groep 

 
Uitvoering van arrangementen op de eigen school/ deels op de Meander 
(kortdurend & specifiek en tijdelijke/ meer permanente plaatsing) 
Dit is sinds januari (samen met Driespan) in uitvoering (zie Specifieke 
arrangementen binnen RSV Breda PO3003). Dit wordt bekostigd uit  die 
arrangementsgelden. 
En de uitvoering van de HB+klas sinds augustus 2016. 
 
Beiden zijn reeds in uitvoering binnen en buiten het bestuur interbestuurlijk in 
gang gezet. Op dit moment melden zich kinderen die hoogstwaarschijnlijk vallen 
onder een van de arrangementen hoogbegaafdheid aan vanuit alle subregio’s. 
Daarbij is de inregeling van de toeleiding ervan gewenst alsmede een 
ondersteuningsnetwerk m.b.t. deze problematiek. 
 

Evaluatie  

 Op welke wijze wordt er 
geëvalueerd? 

 
Momenten van evaluatie: 

In juli 2019 evalueren we kwalitatief over de periode 1-1-2018 t/m 1-7-
2019. Waarbij zichtbaar is geworden welk aantal leerlingen in aanmerking 
komt voor HB+ /SO. Maar ook in welke mate afstroom plaatsvindt bij SO4 
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Tussentijds wordt tussen de actoren gemonitord. 
 

Wie:  
Door betrokken ambulante begeleiders en leidinggevenden van beide organisaties. 
De coördinator subregio. 
 
Wijze:  
Evaluatie op basis van de resultaten toeleiding eind schooljaar 18-19.  
Hoeveel aanvragen van scholen hebben van de pilot en dus de uitvoering van de 
arrangementen gebruik  gemaakt? Is er op- afstroom van en naar SO4, HB+ en 
regulier geweest? 
Is de geboden hulp kwalitatief goed geweest? Is de afstemming en samenwerking 
van beide organisaties vergroot en verbeterd? Is het ontstane beleid hieromtrent 
passend geweest of behoeft het bijstelling? 
 

Deze aanvraag wordt 
ondersteund door: 

Leidinggevende KECC Onderwijs: Stefan de Crom scrom@koraalgroep.nl 
Directie Meander: Saskia Knol / Rob Sestig directie@de-meander.nl 
Directie Vrije School: Huub van den Boom  h.vandenboom@destrijene.nl 
Directie Menorah: Peter Honcoop  peter.honcoop@pcpomiddenbrabant.nl 
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