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Informatie voor ouders, scholen en besturen over de subsidie Hoogbegaafdheid 
 
We hebben gemerkt dat er wat misverstanden zijn ontstaan over de subsidie Hoogbegaafdheid. 
Deels komt dit voort uit vragen van ouders maar ook door aanbieders van cursussen. 

 
De subsidie is voor het hele SWV 20-01 PO en dus niet voor de afzonderlijke besturen en scholen. Op 
deze manier wordt samenwerking bevorderd en versnippering van de middelen voorkomen. 
Dit betekent dat afzonderlijke scholen en/of besturen, dan wel ouders, geen beroep kunnen doen 
gelden op deze middelen. 
 
De looptijd van de subsidie is 2019-2023. 
 
De doelen van de subsidie zijn  als volgt geformuleerd: 

 Versterken van de vaardigheden van de leerkrachten in de klas door cursussen en training in 
de klas waardoor leerlingen eerder gesignaleerd kunnen worden en er gerichte 
ondersteuning geboden kan worden 

 Het opzetten van een netwerk van HB-specialisten zodat elke school weet op wie een 
beroep gedaan kan worden 

 
Daarnaast zijn er leerlingen die dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn. Voor hen zijn de 
volgende doelen vastgesteld: 

 Onderzoeken welke witte vlekken er zijn in het verzorgen van onderwijs voor deze 

leerlingen 

 Het instellen van een taskforce samen met het VO om deze groep leerlingen eerder van 
advies en ondersteuning te kunnen voorzien. 

 
Om deze doelen te bereiken, gaat elke subregio van het SWV een plan maken binnen de kaders van 
de subsidieaanvraag. Dit plan is leidend voor de toekenning van het geld. De situatie is in elke 
subregio anders, daarom is er geen algemeen plan voor alle subregio’s.  
Geen gezamenlijk subregionaal plan betekent geen geld voor die subregio.  
 
Er komt een stuurgroep waarin de volgende mensen zitten: 

 Een projectleider, taak – overzicht houden en project leiden 

 Kartrekkers uit elke regio, taak – activiteiten coördineren in de subregio 
 
De stuurgroep legt verantwoording af aan de Integrale Werkgroep van het SWV en vervolgens legt 
deze werkgroep weer verantwoording af aan het dagelijks en algemeen bestuur van het SWV 20-01 
PO. 
 
Naast deze subsidie heeft het lectoraat van de Hanze Hogeschool ook subsidies aangevraagd om de 
voortgang te monitoren en om inhoud te geven aan een deel van de trainingen. 
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