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Bijlage 4 

Coördinatoren werkgroepen hoogbegaafdheid  
0,3 FTE per 1 augustus 2021 
 

Projectinformatie  
Het Ministerie van OCW heeft een subsidieregeling ingesteld om samenwerkingsverbanden en 
scholen te stimuleren een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen 
in te richten. Ook RSV Breda e.o. PO 3003 heeft hiervoor subsidie ontvangen en is hier vorig jaar 
mee gestart. We streven ernaar integrale en passende onderwijs ondersteuning voor alle meer- en 
(hoog)begaafde leerlingen in onze regio inrichten. Aan het begin van het schooljaar 2020-2021 is 
een voorbereidingsgroep aan de slag gegaan om het bestaand aanbod en de wensen en 
verwachtingen in beeld te brengen. Dit heeft geleid tot een aantal thema’s waarop het project zich 
de komende jaren zal richten.  
 
Vanaf het schooljaar 2021-2022 starten we het realiseren van onderstaande doelstellingen.   
 

Doelstellingen  
 

1. Basisondersteuning: Alle leerkrachten beschikken over kennis ten aanzien van het 
signaleren van hoog- en meerbegaafdheid en kunnen hier op een adequate wijze mee 
omgaan. Om hierin te voorzien wordt verkend op welk niveau (op schoolniveau of 
bovenschools) een HB-deskundige kan worden ingezet en worden er kenniscolleges 
georganiseerd voor (startende) leerkrachten.   

2. Lichte ondersteuning: er is inzicht in en overeenstemming over de inrichting van een divers 
en complementair aanbod van onderwijs ondersteuningsfaciliteiten voor leerlingen die 
hoogbegaafd zijn en meer nodig hebben dan binnen de basisondersteuning geboden kan 
worden. De lichte ondersteuning wordt georganiseerd op het niveau van de werkeenheden.   

3. HB-leerlingen met een dubbele ondersteuningsbehoefte (HB+). Duidelijkheid over de 
doelgroep HB+ en de inrichting van een voorziening waar leerlingen tijdelijk een aanvullend 
aanbod kunnen volgen ter voorkoming van schooluitval.    

4. Overgang PO-VO; de samenwerking tussen PO en VO optimaliseren waardoor het aanbod 
beter op elkaar wordt afgestemd en er een intensievere overdracht plaatsvindt met name bij 
leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.   

5. Inrichten van een netwerk gericht op kennisdeling en intervisie. 
 
Om invulling te geven aan deze doelstellingen is RSV Breda e.o. voor de periode september 2021 – 
juli 2022 op zoek naar voorzitters voor de werkgroepen die aan de slag gaan met deze doelstellingen 
(0,1 fte, 4 uur per week).  
 

Procesbeschrijving 
We streven ernaar per werkgroep 5 deelnemers te vragen vanuit verschillende 
onderwijsinstellingen. De werkgroepen worden regionaal georganiseerd en werken onder leiding 
van de voorzitter aan de bovenstaande doelen. De voorzitters nemen deel aan het (twee)wekelijks 
overleg en worden begeleid door een procesbegeleider die verantwoordelijk is voor de coördinatie 
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op het plan van aanpak en de implementatie hiervan. Na consultatie van de kaders in de Algemene 
Vergadering d.d. 12 oktober 2021 starten we de voorbereiding op de implementatie.  
 

Wat ga jij doen? 
Sturing geven aan de werkgroep om bovenstaande doelstellingen gefaseerd te implementeren met 
duidelijke mijlpalen, dit houdt o.a. in: 

• Praktische zaken: inrichten en voorzitten van een periodiek overleg met de werkgroep, 
opstellen van agenda’s, uitnodigingen, etc. 

• Contacten onderhouden met voor het thema relevante betrokkenen: IB, 
schooldirecteuren, HB-coördinatoren en –deskundigen, gemeenteambtenaren en 
procesregisseurs van de werkeenheden;  

• Deelnemen aan het (twee)wekelijks overleg bestaande uit de projectleider en de 
voorzitters van de werkgroepen;  

• Bijdragen aan de communicatie over het project, o.a. voor de nieuwsbrief van het RSV. 
 

Onze ideale kandidaat: 
• Heeft kennis van en affiniteit met het thema en de doelgroep meer- en hoogbegaafdheid; 

• Kan coachend sturing geven; 

• Kan goed in teamverband werken en anderen enthousiasmeren; 

• Is initiatiefrijk; 

• Helicopterview: denkt en handelt vanuit breder verband.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


