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Project 
Hoogbegaafdheid

Activiteiten voor scholen/leerlingen po en vo



Wat verstaan wij onder (hoog)begaafdheid?

• Wij volgen de algemene lijn dat er sprake is van hoogbegaafdheid bij een IQ-score 
van 130 of hoger. 
• Dit project beperkt zich echter niet tot deze groep, maar omvat alle leerlingen die 

‘aan de bovenkant’ meer nodig hebben in het onderwijs.
• Binnen deze groep onderscheiden wij de zes profielen van Betts en Neihart die 

gebaseerd zijn op (leer)behoefte, gedrag en gevoelens. 
• Voor Amsterdam betekent dit dat het om ruim 800 leerlingen gaat in het 

voortgezet onderwijs



Hoogbegaafdheid



Hoogbegaafdheid



Profielen (hoog)begaafde leerlingen
(Betts en Neihart)



Project HB in het PO

Drie ontwikkelingslijnen

1.De overgang PO-VO
2.Dubbel bijzondere kinderen; onderwijsbehoefte en voorzieningen
3.Expertise delen en uitbreiden



Zachte landing
• Warme overdracht PO-VO
• Presentatie zachte landing deze middag

Tussenjaar (groep 9)

• Spring High. 
• In overleg met andere scholen (o.a. IJburgcollege).

Lijn 1 Overgang PO-VO



Expertiseteam HB

• Team van HB-specialisten
• Vragen vanuit scholen
• (Eenmalig) meedenken met de school over complexe HB-

problematiek
• Aanmelden via hb@amsterdamdiemen.nl 

Lijn 2 Dubbel Bijzonder 



Arrangementen DB

• Voor kinderen met kenmerken van HB en dubbel bijzonder. 
Geen diagnoses of IQ ondergrens nodig. 
• Insteek: laagdrempelige hulp bieden.
• Doel: beter zicht krijgen op onderwijsbehoefte DB, kennis vergroten, 

betere ondersteuning in de klas, verwijzingen naar het speciaal 
onderwijs voorkomen.
• Aanmelden via Kindkans

Lijn 2 Dubbel Bijzonder 



Lijn 2 Dubbel Bijzonder 
MetalliQ

• HB dubbel bijzonder (2-E) aanbod binnen speciaal onderwijs 
• Vanuit MetallIQ arrangementen/ expertisedeling in het regulier 

basisonderwijs (in ontwikkeling)

Traumasensitief onderwijs (DNKRS en Orion)

• Cursussen
• Aanbod in de klassen van het regulier basisonderwijs



Lijn 3 Kennisdeling
Trainingsaanbod SWV

• zie website www.hbamsterdamdiemen.nl

Netwerken in de wijken

• Via de IB netwerken

Point(020) en ONA (in ontwikkeling) 

• Point: Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent
• ONA: Onderwijskennis Netwerk Amsterdam https://ona.amsterdam/
• Kennisplatform van het SWV (doorontwikkeling IB-wijs)

http://www.hbamsterdamdiemen.nl/
https://ona.amsterdam/


Project HB in het PO
2024

Het project loopt door tot en met schooljaar 2023-2024
Daarna vervolg met POINT 020 en ONA

Contactpersonen 

Cathelijn Dieleman:   c.dieleman@swvamsterdamdiemen.nl
Marjolijn Clevers:       m.clevers@swvamsterdamdiemen.nl



Stand van zaken VO

• Hoogbegaafdheid zit in Amsterdam in het VO in de basisondersteuning
• Sinds 2018 niet alleen voor Havo/Vwo scholen maar voor alle niveaus
• Niet alle scholen zijn zich hier nog van bewust
• Expertise is nog niet overal aanwezig
• Subsidie OCW 2019-2023 toegekend voor aanvraag “Begaafde leerlingen in po en 

vo” in september 2019 (ook bij het SWV PO)
• Uitloopjaar voor besteding middelen schooljaar 2023-2024



Doelen Hoogbegaafdheidsproject VO
• In 2023 zijn alle VO-scholen voldoende toegerust om een passend 

onderwijsaanbod en begeleiding te bieden aan hoogbegaafde leerlingen. 

• Dat willen we bereiken door:
1. Verbreden en verdiepen van kennis en expertise (professionalisering)
2. Delen van kennis tussen onderwijsprofessionals in Amsterdam 

(netwerkvorming)
3. Versterken samenwerking met primair onderwijs met het oog op de overstap van 

(hoog)begaafde leerlingen van po naar vo, waaronder groep 8,5 activiteiten.



Professionaliseren in het VO

• Scholingsaanbod voor alle docenten in VO (geen kosten voor scholen)

• Nog één jaar: verkorte Opleiding Talentbegeleider VO en Talentbegeleider 
vmbo ism Novil0

• Doel:  in 2023 op elke VO- school een HB-expert

• Link naar digitale flyer hb-modules

https://www.swvadam.nl/sites/default/files/2022-05/Modules-hoogbegaafdheid-2022-2023.pdf


Samenvattend…
• We zijn intussen in het PO en VO met ruim 25 scholen aan het werk op het 

gebied van HB, maar HB blijft maatwerk, er is niet één school waar alles goed 
gaat voor HB, er komen er wel steeds meer waar er verantwoord aan de 
begeleiding van HB-leerlingen gewerkt wordt. 
• We hebben voorlopig nog te maken met Loting en Matching
• In uitzonderlijke en goed gedocumenteerde schrijnende gevallen is de 

hardheidsclausule een mogelijkheid bij de overstap van PO naar VO
• Warme overdracht, een goed ingevuld OKI-doc en contact met ons of onze 

onderwijsadviseurs helpt altijd!
• Neem gerust contact met ons op!

Hetty Mulder - h.mulder@swvadam.nl –
Nadia Kappelhof – n.kappelhof@swvadam.nl –
Cathelijn Dieleman – c.dieleman@swvamsterdamdiemen.nl -

mailto:h.mulder@swvadam.nl
mailto:j.verdonkschot@swvadam.nl
mailto:c.dieleman@swvamsterdamdiemen.nl


• Begeleiden overstap van kwetsbare hoogbegaafde leerlingen van het 
PO naar het VO
• Sterker starten in het VO
• VO school voorzien van handvatten m.b.t. onderwijsbehoeften
• Risico schooluitval verkleinen

Zachte landing 2022



• Sterke cognitieve vaardigheden 
• Persoonlijkheidskenmerken passend bij een HB 

profiel 
• Moeilijkheden op het gebied van leren en/of op 

sociaal-emotionele gebied

Zachte landing 2022



• Bij de leerling is HB vastgesteld en er is sprake van een probleem 
(zonder diagnose) 

• Bij de leerling is een diagnose gesteld en de leerling toont daarnaast 
kenmerken van hoogbegaafdheid (HB is al dan niet vastgesteld 
middels een intelligentietest)

• De leerling is dubbel versneld en gaat nu extreem jong naar het VO 

Zachte landing 2022



Voor de vakantie

1. Startgesprek PO 
2. Onderwijsbehoeften in kaart
3. Contact ouders/ kind 
4. Contact VO 
5. Eventueel schoolbezoek met kind

Na de vakantie

6. Gesprek mentor/ zorgcoordinator
en ouders & kind

7. Tussengesprekken 
8. Evaluatie gesprek rond de 

herfstvakantie 
9. Terugkoppeling met het PO

Zachte landing 2022



18 aanmeldingen 

Evaluatie met vragenlijsten gericht op doorontwikkeling aanbod

Zachte landing 2022



Zachte landing 2022
Dit schooljaar weer aanmelden vanaf april 2023 met een formulier op de 
website www.hbamsterdamdiemen.nl  

2023 evaluatie van Zachte Landing als product.


