
 

 

Voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Nijmegen 

 
  

      



1 
 

1 

Aannamebeleid Hazesprong, afdeling Leonardo (fulltime HB-onderwijs) mei 2020 

Inhoud 

 

Inleiding ................................................................................................................................................... 2 

Doelgroep: ............................................................................................................................................... 2 

Noodzaak voltijd hoogbegaafdenonderwijs ........................................................................................ 2 

Plaatsingsbeleid ................................................................................................................................... 2 

Wie komen in aanmerking voor het voltijds HB-onderwijs Nijmegen? .................................................. 3 

Bekostiging voltijds voorzieningen .......................................................................................................... 3 

Aanmelding voor Leonardo onderwijs. ................................................................................................... 3 

De plaatsingsprocedure ........................................................................................................................... 4 

Selectiecriteria deelnemende kinderen .................................................................................................. 4 

Toelating .................................................................................................................................................. 5 

Bijlage ondersteuningsniveaus basisonderwijs ....................................................................................... 7 

 

  



2 
 

2 

Aannamebeleid Hazesprong, afdeling Leonardo (fulltime HB-onderwijs) mei 2020 

Inleiding 
In onze regio Nijmegen wonen zo’n 12.000 kinderen die naar de basisschool gaan en van 

deze kinderen maken zo’n 120 gebruik van een voltijds po voorzieningen voor 

hoogbegaafdheid onderwijs: op het Talent en De Hazesprong. Elke basisschool is er 

verantwoordelijk voor dat alle kinderen zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en 

lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere 

(school)loopbaan. Hoe kunnen wij voor kinderen een kansrijke leef- en leeromgeving creëren? 

Doelgroep: 
We richten ons op kinderen met een IQ van boven de 130 (interval 125-135) die onderwijs 
nodig hebben op uitdagend intellectueel niveau. (flow theorie van Csikszentmihalyi, 1975, 
1990, 2003, het 3 ringmodel van Renzulli, 1978) 
 

 
 

Noodzaak voltijd hoogbegaafdenonderwijs 

De doelgroep kinderen hebben het nodig om met gelijkgestemden te werken. Hierdoor 
zullen ze beter presteren zowel cognitief als sociaal emotioneel (Rogers, 2007, 2015, Little, 
2018, Herzberg en Callahan, 2016).  
Deze doelgroep heeft een andere aanpak nodig als het gaat om leren.  
Er is een verschil in tempo, complexiteit en gebruik van abstractere denkwijzen (Fredericks 
et al, 2010). Daardoor is een invulling van het onderwijs nodig die zo dicht mogelijk het echte 
leer/denkniveau benadert. Dit zal hogere prestaties opleveren vanuit open vragen, 
probleemoplossend werken, bezig zijn met hogere denkvaardigheden, creativiteit en het 
duidelijk leren verwoorden van gedachten (van Tassel-Baska et al, 2008). Het kan 
onderpresteren voorkomen (Ackerman, 2014). Sommige kinderen hebben een aantal jaar 
nodig om weer op de rit te komen in de andere setting dan een reguliere. 
 

Plaatsingsbeleid 
De bedoeling is dat kinderen naar deze voltijdhoogbegaafden voorziening (voltijd HB-
voorziening) gaan met uitzicht op mogelijk weer instromen in een reguliere basisschool, 
waarbij rekening gehouden wordt met de didactische aanpassingen die nodig zijn voor het 
kind. 
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Daar waar het voor kinderen nodig is dat zij toch blijven in de voltijd setting is dat ook 
mogelijk. Per kind wordt gekeken wat de beste plek is om verder optimaal te kunnen 
ontwikkelen. 
 
Indien een gedifferentieerd, gecompact, uitdagend aanbod (Kaufman, 2009, Van Tassel-
Baska 2018) en contact met gelijkgestemden (Callahan en Herzberg, 2016) kan worden 
gerealiseerd in een reguliere setting is dit een goed alternatief en kunnen meer kinderen 
tijdelijk gebruik maken van de fulltime setting. Hierdoor is het wellicht mogelijk geen gebruik 
te hoeven maken van wachtlijsten. 
 

Wie komen in aanmerking voor het voltijds HB-onderwijs Nijmegen? 
De voltijd HB-voorziening is een stedelijke voorziening vanuit het samenwerkingsverband 
voor het platform Nijmegen. Hieronder vallen alle scholen met de postcodes nummer 6511, 
6512, 6515, 6521 t/m 6525, 6531 t/m 6538, 6541 t/m 6546, 6663 en 6679.  
De kinderen die binnen deze postcodenummers vallen hebben voorrang.  
 
Valt de school van herkomst niet binnen het omschreven postgebied zoals hierboven is 
aangegeven, zijn er een aantal voorwaarden voordat de aanmelding in behandeling kan 
worden genomen.  

 Het samenwerkingsverband en de school van herkomst moet de 
handelingsverlegenheid aangeven én verwachten dat de Leonardo afdeling deze kan 
bieden.  

 Er moet plek zijn in de desbetreffende groep.  
 

Bekostiging voltijds voorzieningen 
De kosten voor het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs liggen hoger dan van reguliere 

groepen. Naast de reguliere geldstromen en bekostiging van het Rijk, is er een substantiële 

bijdrage van Stichting Sint Josephscholen, de vrijwillige ouderbijdrage en is er een 

structurele bijdrage van het Samenwerkingsverband, platform Nijmegen. 1 

Aanmelding voor Leonardo onderwijs. 
 Ouders melden aan bij de hazesprong, afdeling Leonardo. De school van herkomst 

ondersteunt de aanmelding. Dit is afwijkend in vergelijking met aanmelding bij de 

reguliere groepen.  Schoolwijzer heeft geen rol bij aanmelding in de Leonardo 

groepen.   
 Aanmelding voor groep 3 voor 1 mei. 

 Staat u op de wachtlijst en komt er een plek vrij, dan worden alle aanmeldingen besproken 

volgens onderstaande plaatsingsprocedure. 

 Zijn er plaatsen open, dit betekent geen wachtlijst voor deze groep, dan kunt u uw kind 

aanmelden gedurende het schooljaar.   

U kunt contact opnemen met de coördinator van de Leonardo afdeling via  Leonardo@hazesprong.nl  

                                                           
1 Sinds schooljaar 2019-2020 

mailto:Leonardo@hazesprong.nl
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De plaatsingsprocedure 
Voor het nieuwe schooljaar  

 Voor 1 mei kunnen leerlingen uit Nijmegen worden aangemeld bij de Hazesprong 

afdeling Leonardo. Dit is afwijkend in vergelijking met aanmelding bij de reguliere 

groepen.  Schoolwijzer heeft geen rol bij aanmelding in de Leonardo groepen.  De 

datum van aanmelding is niet leidend voor plaatsing.  

 Leerlingen die niet binnen het bovengenoemde postcodegebied wonen kunnen 

alleen in aanmerking komen, wanneer er plekken over zijn en er toestemming is van 

het Samenwerkingsverband en de school waar hun kind is ingeschreven. Daarna 

wordt de aanmelding in behandeling genomen.  

 In de periode van mei tot eind juni wordt de meest recente informatie opgevraagd en 

alle aanvragen beoordeeld. Een leerling kan in aanmerking komen voor een plek op 

de Leonardo afdeling wanneer aan alle criteria voldaan is.  

 De datum van aanmelding is niet leidend voor plaatsing. 

Selectiecriteria deelnemende kinderen 
Bij plaatsing in de voltijds voorziening gaan we uit van geïndiceerde hoogbegaafde kinderen. 
De toelating vindt plaats op basis van criteria en wordt beoordeeld door een 
toelatingscommissie.  
 
Het kind moet behoren tot de doelgroep, dit kan blijken uit 

 Volledig verslag van een IQ-onderzoek waarbij het totale IQ > 130 moet zijn 
(ondergrens binnen het interval 125-135). Vanaf 6 jaar de WISC V.  De SON-R of 
Rakit-2  voor kinderen jonger dan 6 jaar. Het verslag mag niet ouder zijn dan 2 jaar. 
Het moet zijn afgenomen door een onafhankelijke deskundige en die bij voorkeur 
gespecialiseerd is in het afnemen van IQ-onderzoeken bij hoogbegaafde leerlingen. 
 Indien aanwezig, verslag diagnostiek DHH (Digitaal Handelingsplan 
Hoogbegaafdheid) maximaal 2 jaar oud: advies 2e leerlijn/compacten. Mocht de 
school van herkomst van de leerling niet in het bezit zijn van het DHH dan zal 
basisschool de Hazesprong het DHH aan de school van herkomst doen toekomen 
zodat zowel de school van herkomst, als de ouders en eventueel de leerling zelf dit 
in kunnen vullen. 
 Kinderen die in aanmerking komen voor voltijds hoogbegaafden onderwijs zitten in 

de reguliere school in ondersteuningsniveau 4. Zie bijlage in dit schrijven. 

 Aanvullend kan de beginkenmerkenlijst ingevuld door ouders met 3.8 jaar een 

indicatie geven als die is ingevuld. (aanvulling AKIB, Alle Kinderen In Beeld). 

 De school heeft het groeidocument ingevuld en kan aantonen waar de 

ontwikkelbehoeften van de leerlingen zit. 

 Voor leerlingen die aangemeld worden kan aanvullend onderzoek gedaan worden 

door/ in opdracht van basisschool de Hazesprong.  

Er is sprake van een didactische noodzaak indien een van de volgende zaken al gebeurd is: 
 Didactische voorsprong van meer dan 6 maanden op de belangrijkste vakgebieden, 
in ieder geval rekenen en begrijpend lezen. 
 Het kind heeft 30% van de tijd nodig om de doelen van de kennisvakken te bereiken.  
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 Een kind is eerder vervroegd doorgestroomd en kan onvoldoende uitgedaagd 
worden, in de huidige groep is meer dan 6 maanden voorsprong niet leidend.  
 

N.B. Het kan lastig zijn om voor kinderen een duidelijk beeld te hebben of zij inderdaad 
met 30 % van de tijd, zich de basisstof eigen kunnen maken. Het kan zijn dat fulltime HB-
onderwijs niet de juiste plek is voor hen.  
Gedurende de tijd dat de leerling in Leonardo-groep zit zal zijn/haar ontwikkeling 

nauwkeurig en planmatig gevolgd worden. Hierbij wordt steeds gekeken of het 

onderwijsaanbod (30 % tijd voor basisvakken) voldoende aansluit bij de 

ontwikkelingsbehoefte van de leerling. Wanneer een leerling meer tijd nodig heeft om 

de doelen op de kennisvakken te bereiken kan het zijn dat de leerling in een reguliere 

setting wordt geplaatst met mogelijk een gedifferentieerd, gecompact en uitdagend 

aanbod.  

 
De school van herkomst moet al een aantal didactische aanpassingen in de leerstof hebben 
gedaan, deze worden beschreven en overlegd. Denk hierbij aan wat er is gedaan aan 
compacting of verrijking. 

 
Aanvullende informatie over het kind: 

 Oriënterend gesprek met ouders. 
 Verslagen van andere deskundigen relevant voor de aanmelding (kan ook medische 
informatie zijn). 
 De leerling wordt in de klas van herkomst geobserveerd. 

 
Contra-indicaties: 

 Indien er sprake is van leer- en/of gedragsproblematiek, is het ter beoordeling aan 
de voltijd HB-voorziening of het kind op de goede plek zit in de voltijd voorziening. 
De school kan afspreken dat het kind als tijdelijke gast leerling een aantal weken 
mee zal draaien. De leerling blijft dan ingeschreven op de school van herkomst. 
 Er kan gevraagd worden om een nieuwe IQ test door de voltijd HB-voorziening, 
omdat niet elke psycholoog of orthopedagoog de IQ test goed kan interpreteren en 
dit ten nadele kan werken voor het kind. 

Toelating 
 De toelatingscommissie bestaat uit de coördinator van de Leonardo afdeling, intern 
begeleider van de Hazesprong, een specialist van Stromenland, platform Nijmegen en 
de directeur van de Hazesprong. De toelatingscommissie besluit of een leerling deel 
mag nemen aan de voltijds voorziening en voor welke periode. Na deze periode 
wordt er geëvalueerd en een nieuwe termijn afgesproken.  
 
 De plaatsing van kinderen op Leonardo afdeling is een zorgvuldige afweging waarbij 
we rekening houden met een aantal zaken w.o. IQ getest boven de 130 (de score op 
het onderdeel fluïde redeneren speelt hierbij een belangrijke rol), De opbouw van 
een heterogene groep is belangrijk voor de ontwikkeling van alle kinderen. We kijken 
naar verdeling jongen of meisje, leeftijd van het kind (en groepsniveau), ontwikkeling 
van het kind, hoe lang het binnen de eigen school bekend is dat er sprake is van 
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hoogbegaafdheid. En samenstelling van de groep waarin het geplaatst zou worden. 
Zie ook opmerking bij NB 

 Bij over- inschrijving wordt bekeken welke leerlingen fulltime HB-onderwijs het 
meeste nodig hebben en naar de punten zoals bij bovenstaand item zijn beschreven. 

 Kinderen die eerst in een reguliere groep van de Hazesprong zijn gestart maken niet 
sneller kans op een plaats op de Leonardo afdeling. Mocht er geen plekje zijn 
geweest, worden er geen toezeggingen gedaan voor het schooljaar daarop. 

 De Leonardo afdeling hanteert momenteel een wachtlijst, voor een aantal 
groepen.  Wij zijn ons bewust van het feit dat ouders graag inzicht in de wachtlijst 
willen hebben. Wij kunnen niet op dit verzoek ingaan omdat het om privacygevoelige 
informatie gaat. 

N.B. 

Leerlingen stromen in vanuit ondersteuningsniveau 4 vanuit het reguliere onderwijs. We 

gaan ervanuit dat voor leerlingen die geplaatst worden het aanbod Leonardo op 

ondersteuningsniveau 1 en 2 voldoende is. Wanneer dit niet het geval is gaat de leerling 

naar ondersteuningsniveau 3 of hoger.  

Dit betekent voor het aannamebeleid dat het afhankelijk is van de ondersteuningsniveaus 

die in de groep moeten worden aangeboden mede de grootte van de groep als het 

ondersteuningsniveau van de nieuwe leerling een rol speelt of plaatsing haalbaar is.  
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Bijlage ondersteuningsniveaus basisonderwijs 
 

Ondersteuningsniveaus  

De ondersteuning aan kinderen is onderverdeeld in vijf niveaus, de zogeheten 

ondersteuningsniveaus. 

Kinderen die naar voltijds hoogbegaafden onderwijs gaan zitten in ondersteuningsniveau 4.  

 

Ondersteuningsniveau 1   

Dit betreft alle kinderen. Het onderwijs binnen de groep wordt ondersteuning door de 

groepsleerkracht en daarin is aandacht voor verschillende onderwijsbehoeften.  

 

Ondersteuningsniveau 2  

Wanneer de ondersteuning die geboden wordt in niveau 1 niet voldoende is voor een kind, 

wordt het kind in niveau 2 geplaatst. De leerkracht biedt extra ondersteuning aan die 

kinderen die dat nodig blijken te hebben.  

 

Ondersteuningsniveau 3  

Wanneer blijkt dat de ondersteuning van niveau 2 niet voldoende is voor het kind, dan 

wordt het kind naar ondersteuningsniveau 3 verplaatst. De leerkracht bespreekt het kind 

met de intern begeleider (unitregisseur). Er is specifieke begeleiding nodig die de leerkracht 

niet kan bieden. School organiseert deze ondersteuning. 

 

Ondersteuningsniveau 4 

De school is handelingsverlegen en dit wordt, in overleg met ouders, binnen het BSOT/MDO 

besproken. Hierbij kan het advies zijn aanmelding bij een voltijd HB-voorziening. 

 

Ondersteuningsniveau 5  

Wanneer onderwijsbehoeften te complex zijn, zal er vanuit het BSOT/MDO het advies 

komen het kind te verwijzen naar de tussenvoorziening, of het speciaal onderwijs (SO) 

verwijzing wordt of is, via het BSOT/MDO, aangevraagd bij de Commissie van 

Toelaatbaarheid. 

 


