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Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) 2015 

Op initiatief van de Koepel is er op de in januari 2015 gehouden NOT een officieel door de Jaarbeurs 
georganiseerd Hoogbegaafdheidsplein geweest. Op dit plein stonden: Koepel Hoogbegaafdheid, 
ECHA Nederland, CBO, BPS, Uitgeverij 248Media, Feniks en Novilo. Tijdens deze tentoonstelling is het 
eerste exemplaar van onze nieuwste uitgave Slim 2.0, facetten van hoogbegaafdheid, aangeboden 
aan René van Harten, lid van de Raad van Advies van de Koepel. 

 

 

 

 

 

Meldpunt 'vrijwillige' ouderbijdrage 

Wij kregen signalen dat sommige scholen een wel heel hoge ouderbijdrage vragen voor voltijds  
hb-onderwijs. Wij hebben daarom op onze website een meldpunt geopend, waarop ouders hun  
ervaringen hiermee kunnen melden. Tot nu ontvingen wij 39 reacties vanuit het hele land. De  
bedragen variëren enorm en kunnen oplopen tot wel 3000 euro per kind per jaar. Scholen houden  
de ouders voor dat de overheid niets extra's betaald voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.  
Dit is echter niet waar; er is 28 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar deze gelden blijven tot nu  
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toe ergens in de samenwerkingsverbanden steken. MR-leden kunnen er wellicht voor zorgen dat deze 
gelden ook echt aan het onderwijs ten goede komen. 
 
Omdat deze bijdragen een enorme ongelijkheid tussen rijke en minder rijke ouders in de hand werkt 
hebben wij dit op het Ministerie van OCW besproken. Het blijkt dat het Ministerie werkt aan een  
richtlijn voor de ouderbijdrage. De Koepel zal hierin gesprekspartner zijn. 

Overleg met de voorzitters 

Van beide kanten, het betuur van de Koepel Hoogbegaafdheid en de voorzitters van Pharos, HINT  
Nederland en Choochem bleek er behoefte om vaker met elkaar te overleggen. Besloten is om dat  
minimaal eens per jaar te doen.  Het eerste overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. In een uiterst  
gemoedelijke sfeer hebben we de activiteiten van de Koepel besproken en waar vanuit de  
verenigingen behoefte aan is. 

Kwaliteitsregister hoogbegaafdheid 

Na voorbereidende rondetafelgesprekken heeft de Koepel op 12 september besloten een stichting 
op te richten die een register van gekwalificeerde personen (en later ook instanties) werkzaam als 
begeleider of behandelaar van hoogbegaafden gaat bijhouden. 
Er wordt nog gewerkt aan de statuten, de eisen waaraan de website moet voldoen en wat daarop 
over de betrokken personen vermeld wordt. Daarnaast moeten de toetsingscriteria nog nader  
uitgewerkt worden. Ook moet er een geschillencommissie ingesteld worden. 

Aloysius College 

Het Aloysius College in Den Haag moet wegens slechte resultaten en mismanagement de deuren 
sluiten. Het betreft hier een BPS-school met een aparte richting voor hoogbegaafde leerlingen, de 
Gifted Education (GE) -stroom. Daarnaast biedt de school ook een programma aan voor hoog-
begaafde leerlingen uit het basisonderwijs, de Class for the Gifted. Beide initiatieven dreigen nu  
verloren te gaan. De Koepel heeft een brief, gericht aan de Vaste commissie Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, de staatsecretaris van OCW, het schoolbestuur en de betrokken ouders, gestuurd. 
Daarin wordt gepleit voor het behoud van beide initiatieven. 
 

Ontmoeting, samenwerking en toekomst 

 
De verenigingen die deelnemen aan de Koepel Hoogbegaafdheid bieden hoogbegaafde kinderen, 
ouders, volwassenen, leerkrachten en andere betrokkenen activiteiten, peergroups en ontmoeting.   
De Koepel Hoogbegaafdheid wil de samenwerking tussen de verschillende verenigingen op het  
gebied van hoogbegaafdheid in Nederland bevorderen en waar dat meerwaarde heeft optreden als 
belangenbehartiger en spreekbuis richting de overheid en andere beleidsterreinen.  
 
De Koepel Hoogbegaafdheid is met name gericht op belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en 
beleidsbeïnvloeding. Op deze gebieden samen optreden biedt duidelijkheid en grotere kansen. Ook 
wordt bij samenwerking een eensluidend, krachtig signaal richting de overheid en de verschillende 
beleidsvelden gegeven. De Koepel Hoogbegaafdheid staat open voor samenwerking met niet-
commerciële groepen of instellingen die zich bezighouden met de belangenbehartiging en  
beleidsbeïnvloeding voor hoogbegaafden. 
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De Koepel is blij met de samenwerking tussen Pharos, HINT Nederland en Choochem waarbij  
besloten is dat alle eigen activiteiten ook voor alle leden van de andere verenigingen  
toegankelijk zijn.  

Raad van Advies 

De koepel beschikt over een Raad van Advies. De raad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd 
advies op de terreinen waarop de Koepel actief is. De leden van de Raad van Advies zijn: 
 
Maria Martens   -  lid Eerste Kamer, voormalig lid Europees Parlement 
Rob Limper  -  adviseur 1+1=3, voormalig directeur Vereniging Openbaar Onderwijs 
René van Harten -  algemeen directeur Stichting Lek en IJssel, voormalig bestuurder PO-raad 
Suzanne Sjoers  -  werkzaam in haar eigen onderwijsadviesbureau 

Bestuur 2015  

Het bestuur van de Koepel bestaat uit de volgende leden:  
 
Jan Dijkstra (voorzitter) 
Theo van Waarden (secretaris) 
Michel Lambeek (penningmeester) 
Leonieke Boogaard 
Christel Hoffman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


