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 Concrete voorbeelden financiële middelen 

Deze bijlage biedt een handreiking voor het aanvragen van de financiële middelen. Er 

worden suggesties gegeven van mogelijke initiatieven.  

Deze initiatieven komen voort uit de inventarisatie naar aanleiding van o.a. de vragenlijsten 

en consulterende gesprekken binnen de werkeenheden. Er is ruimte voor creatieve ideeën.  

 

Lichte ondersteuning 

• Voor het inrichten van een vorm van lichte ondersteuning kan gedacht worden aan 

peergroepen (parttime of fulltime). Binnen de werkeenheid zou een gedeelde (reeds 

bestaande) voorziening/peergroep ingericht en/of toegankelijk gemaakt kunnen 

worden voor alle leerlingen binnen de werkeenheid.    

• Deskundigheidsbevordering gericht op evidence-based expertise: inkopen scholing 

bij bijv. LICH of Novilo voor opleiden HB –coördinatoren, -specialisten en/of -

leerkrachten binnen de werkeenheid en/of bestuur.  

Ter informatie: door aan te geven wat de behoefte is betreft 

deskundigheidsbevordering, zal vanuit het samenwerkingsverband geïnventariseerd 

worden op welke wijze dit het handigst in te richten, denkend aan incompany scholing 

voor meerdere besturen/werkeenheden.  

• Faciliteiten zoals Pittige Plustorens, methodes etc. gericht op het verstevigen van het 

onderwijs voor HB-leerlingen. 

• Coaching en/of co-teaching van onderwijsprofessionals gericht op leerlingen die 

meer behoeven dan in de basisondersteuning geboden kan worden. 

• Oprichten van een intervisiegroep onder leiding van een HB coördinator/HB expert. 

• Een curriculum communicatiestroom ontwikkelen, zodat de transfer van kennis en 

kunde binnen bijv. plusklassen versterkt wordt naar de reguliere setting.  

• Leerkrachten met expertise HB inzetten om workshops te verzorgen binnen de 

werkeenheid. 

 

Verbinding zoeken in samenwerking en elkaar leren kennen?  

Voor vragen en/of scholing wensen kunt u contact opnemen met Marieke Suierveld. 

Marieke inventariseert eventuele scholingswensen en kan meedenken waar werkeenheden/ 

en of besturen in contact te brengen.  

Contactadres: m.suierveld@rsvbreda.nl 

 

Zware ondersteuning 

• Voor het inrichten van een vorm van zware ondersteuning kan gedacht worden aan 

een voorziening die ondersteuning biedt aan kinderen met kenmerken van 
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(hoog)begaafdheid met een IQ van 145+, maar tevens aan kinderen die dubbel 

bijzonder zijn (Twice Exceptionel), dus naast hun begaafdheid ook een stoornis 

hebben die binnen de DSM-V valt.  

Ter informatie: 

Kennis en kunde betreft de zware ondersteuning voor IQ 145+ en dubbel bijzondere 

leerlingen zich nog bevindt in een experimenteel stadium en evidence based kennis 

hierover is schaars. 

• Deskundigheidsbevordering voor HB-experts op wetenschappelijk niveau bijv. RITHA 

of ECHA-specialist.  

• Faciliteiten gericht op de zware ondersteuning. 

• Coaching en/of co-teaching van onderwijsprofessionals gericht op de zware 

ondersteuning. 

• Oprichten van een intervisiegroep onder leiding van een HB coördinator/HB expert. 

 

 


