
 
 
 
We hebben de volgende ambitie neergezet: 

1. alle scholen bieden minimaal de basisondersteuning op een gezamenlijk niveau (voor het 
bereiken van dit niveau zijn de schoolbesturen geheel verantwoordelijk); 

2. een aantal scholen biedt verdergaande, specialistische ondersteuning (voor dit niveau werken 
de schoolbesturen samen met het samenwerkingsverband); 

3. zodat alle kinderen binnen de regio op het juiste niveau en sterk door kunnen stromen naar het 
voortgezet onderwijs. 

 
Vanuit de door de werkgroep gegeven adviezen zijn er vanaf schooljaar 2017-2018 bovenbestuurlijke 
plusklassen gevormd en is er een coördinator aangesteld om dit  vorm te geven, te zorgen voor een 
goede toeleiding naar de klassen en voor een goede uitstroom naar het voortgezet onderwijs (VO).  
 
 
De huidige situatie is als volgt: 

1. Op dit moment heeft een deel van de scholen binnen het Swv de zorg tot op zorgniveau 3 
(Handboek Hoogbegaafdheid, Eleonoor van Gerven)  echt op orde, maar de meeste scholen 
hebben nog veel ondersteuning/begeleiding nodig om dit structureel goed te regelen. We 
hebben hiervoor vanuit het Samenwerkingsverband een helpdesk in het leven geroepen die 
met scholen meedenkt en ze adviseert. Daarnaast zijn er intervisiegroepen waarin IB-ers of 
specialisten van iedere school ervaringen delen en begeleid/geschoold worden onder 
begeleiding van de gespecialiseerde bovenbestuurlijke plusklasleerkracht. 

2. Er zijn op dit moment zes locaties met bovenbestuurlijke plusklassen actief (drie in Schiedam, 
twee in Vlaardingen en één in Maasssluis), waarin leerlingen van alle scholen binnen het 
voedingsgebied via het OT kunnen instromen vanaf groep 4. Elke locatie heeft een eigen 
gespecialiseerde bovenbestuurlijke plusklasleerkracht die allemaal op eigen wijze vorm geven 
aan de lesstof. Deze plusklasleerkrachten werken sinds september 2018 samen in een 
bovenbestuurlijke werkgroep om het onderwijs aan deze groep hoogbegaafden verder af te 
stemmen, uit te werken en te verbeteren. Uitgangspunt is wel bij iedere bovenbestuurlijke 
plusklas dat er bij deze groep leerlingen vooral ingezet moet worden op het ontwikkelen van de 
executieve functies en dat dus het proces het doel is en niet de inhoud of het resultaat. 

3. Op het Stedelijk Gymnasium Schiedam start men komend schooljaar 2019-2020 een 
Intermezzogroep. Hiervoor is een subsidie toegekend van de Regeling subsidie begaafde 
leerlingen PO en VO. Een groep voor hoogbegaafde leerlingen met een significante 
leervoorsprong, maar die op basis van hun sociaal-emotionele ontwikkeling en/of ontwikkeling 
van hun executieve functies nog niet toe zijn aan het reguliere VO. De kinderen worden 
gedurende 1 schooljaar in het project geplaatst om daarna het VO in te kunnen stromen. Dit is 
eigenlijk een aanvulling op de bovenbestuurlijke plusklassen en we hebben afgesproken 
gezamenlijk in kaart te brengen hoe we het aanbod in de plusklassen en de Intermezzogroep 
elkaar kunnen laten complementeren en hoe we leerlingen vanuit de plusklassen kunnen laten 
doorstromen naar de Intermezzogroep om zo de beste overgang van PO naar VO te realiseren 
voor deze groep hoogbegaafde leerlingen. 

 


