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Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Koepel Hoogbegaafdheid om u te informeren over onze
activiteiten. In deze eerste editie geven we een beeld van de geschiedenis, ontwikkeling en de
toekomstvisie van de Koepel Hoogbegaafdheid.

Achtergrond, ontwikkeling en toekomstvisie van de Koepel Hoogbegaafdheid
Vanaf 1986 is de vereniging Pharos actief. Met ongeveer 2000 leden is Pharos de grootste landelijke
vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen. In 1994 werden de eerste lokale HINT verenigingen
opgericht door verontruste ouders van hoogbegaafde kinderen die zagen dat er ondanks veel gepraat,
weinig gedaan werd voor de positie van het hoogbegaafde kind. Choochem is een landelijke vereniging
die in 1999 werd opgericht ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen in kerk, school en
samenleving.
Sinds 2000 is er regelmatig voorzittersoverleg van deze verenigingen geweest. Vanaf 2003 wordt de
naam Koepel Hoogbegaafdheid gebruikt. In 2009 is deze samenwerking verzilverd door de oprichting
van de Stichting Koepel Hoogbegaafdheid.
De Koepel Hoogbegaafdheid heeft het boek 'Slim zijn' uitgegeven, met een bundeling van artikelen over
de vele facetten van hoogbegaafdheid. De meeste artikelen zijn gebaseerd op lezingen die de afgelopen
tien jaar zijn gehouden. Omdat de sprekers vanuit verschillende domeinen en posities naar het onderwerp hoogbegaafdheid kijken, worden allerlei aspecten van hoogbegaafdheid belicht. De voorloper van
dit boek verscheen in 2007, met als titel 'Hoogbegaafde kinderen zijn anders, en dat mag...' De auteurs
hebben de artikelen bijgewerkt naar de situatie van 2010 en er zijn nieuwe geschreven. In 2011 werd
het boek op de NOT overhandigd aan de toenmalige minister van onderwijs, Marja van Bijsterveld. In
2013 is er een ongewijzigde herdruk verschenen. Inmiddels zijn er ruim 4500 exemplaren van verkocht.

Ria Havinga in gesprek met minister Marja van Bijsterveld
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Presentatie op symposia en conferenties
De Koepel Hoogbegaafdheid is op allerlei conferenties, symposia, studiedagen en informatiebijeenkomsten aanwezig geweest met een informatiestand. Mede dankzij de inspanningen van de Koepel
Hoogbegaafdheid was op de Nationale Onderwijstentoonstelling in 2007 voor het eerst een 'hoogbegaafdheidsplein' ingericht, zodat hoogbegaafdheid zichtbaar en te te vinden was op deze grote
tweejaarlijkse onderwijstentoonstelling.
Vanaf toen is het thema hoogbegaafdheid op de NOT belicht door het Landelijk Informatiepunt
Hoogbegaafdheid, dat nu Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling heet, het ECHA-netwerk,
het CBO en de Koepel Hoogbegaafdheid. In de loop van de jaren is de informatievraag sterk veranderd. Was het eerst vooral informatie over hoogbegaafdheid, nu komen er vooral leerkrachten met
gerichte vragen.

Ontwikkelingen
Het hoogbegaafdenwerkveld is volop in ontwikkeling. Ouders van hoogbegaafde kinderen hebben in
het onderwijs hoogbegaafdheid op de agenda van de scholen gezet. Ook onderwijs en politiek zien
steeds meer de noodzaak voor aanpassing van het onderwijs. Diverse studies en adviesrapporten van
het Innovatieplatform, de Onderwijsraad en CPB vroegen aandacht voor onderpresteren en excelleren en voor ouderbetrokkenheid als belangrijke factor voor leerprestaties en ontwikkeling van kinderen. De afgelopen vijf jaren ontstonden in er plusklassen, plusonderwijs, de Begaafdheidsprofielscholen (BPS) en het Leonardo-onderwijs. In het boek 'Slim zijn', dat u kunt kopen via de website van
de Koepel Hoogbegaafdheid vindt u meer informatie hierover. Ook de Excellentieregeling, in de zomer van 2008, heeft tot vele initiatieven geleid. De Koepel Hoogbegaafdheid heeft deelgenomen aan
het overleg over de excellentieregeling op het Ministerie van OC&W. Diverse initiatieven zijn vanuit
deze regeling ontstaan: scholen die speciale programma's hebben opgezet, het Orionprogramma,
ELO's (electronische leeromgeving voor getalenteerde kinderen) die nog volop in ontwikkeling zijn.
Hoogbegaafdheid staat inmiddels duidelijk op de onderwijsagenda, maar het werk is nog niet af. Er
gaat tijd overheen voordat dit onderwerp binnen het onderwijs ook echt is uitgekristalliseerd.
Op de website van de Koepel Hoogbegaafdheid vindt u daarom onder 'downloads' o.a. het GIONonderzoek met de conclusies en aanbevelingen van de onderwijsinspectie en het Mc Kinsey-rapport
met aanbevelingen voor het onderwijs.
In 2012 heeft de Koepel Hoogbegaafdheid in het onderwijsveld in het kader van de Actieplannen
Basis voor Presteren (basisonderwijs) en Beter Presteren (voortgezet onderwijs) op OC&W-niveau
gefungeerd als gesprekspartner bij de voorbereidingen van het School-aan-Zet-programma.
De Koepel Hoogbegaafdheid heeft met name de laatste drie jaren de relatie tussen onderpresteren
en hoogbegaafdheid en het accent op talentontwikkeling in plaats van de probleembenadering van
hoogbegaafdheid onder de aandacht willen brengen.
In 2013 heeft de Koepel een volgende stap gezet in het ontwikkelen van een kwaliteitskeurmerk voor
het werkveld van de hoogbegaafdheid. De vraag naar een keurmerk is in de afgelopen jaren sterk
toegenomen. Bij de ouderverenigingen komt nogal eens de vraag om een lijst met goede begeleiders
op het gebied van hoogbegaafdheid. Welk bureau levert kwaliteit en is deskundig op dit gebied?
Samen met spelers uit het veld wordt gewerkt aan het opzetten van een organisatie die het
kwaliteitskeurmerk zal vormgeven.
In 2014 heeft de Koepel een open brief aan staatssecretaris Sander Dekker gestuurd. U kunt deze
lezen op de website. Ook wordt er onderzocht hoe hoogbegaafdheid een vast onderdeel kan gaan
vormen van het curriculum van alle PABO's.

2

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 nietcommerciële groepen of instellingen die zich bezighouden met de belangenbehartiging en
beleidsbeïnvloeding voor hoogbegaafden.

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
Rob Limper
René van Harten
Suzanne Sjoers

-

lid Eerste Kamer, voormalig lid Europees Parlement
adviseur 1+1=3, voormalig directeur Vereniging Openbaar Onderwijs
algemeen directeur Stichting Lek en IJssel, voormalig bestuurder PO-raad
senior consultant hoogbegaafdheid bij APS

Nieuwe bestuurssamenstelling
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In 2013 hebben wij afscheid genomen van Ria Havinga, zij was ruim tien jaar betrokken bij het wek van
de Koepel. ‘Wij kijken met veel waardering terug op al het werk dat Ria in de afgelopen 10 jaar heeft
gedaan voor de Koepel’, aldus de nieuwe voorzitter Jan Dijkstra. Verder hebben wij afscheid genomen
van Sharon Dijksma, lid van de Raad van Advies. Zij heeft vanwege haar functie als nieuwe staatsecretaris van economische zaken afscheid genomen. Het bestuur van de Koepel bestaat met ingang van
2014 uit de volgende leden: Jan Dijkstra (voorzitter), Theo van Waarden (secretaris), Michel Lambeek
(penningmeester), Leonieke Boogaard, Christel Hoffman en Mirjam de Wind.
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