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Aan de Gemeenteraad

Context

Op 7 juni 2011 werd een eerste versie van het initiatiefvoorstel 'Bijzonder talent verdient 
Bijzondere Aandacht' ingediend (bijlage 1). Het doel van dit voorstel was het op de 
agenda zetten van passend onderwijs in Amsterdam voor meer- en hoogbegaafde 
kinderen. Naar ons oordeel kan het niet zo zijn dat kinderen die speciaal hoogbegaafd 
onderwijs willen volgen niet in Amsterdam terecht kunnen maar hiervoor uit moeten wijken 
naar omliggende gemeenten.

In het initiatiefvoorstel werd de gemeenteraad gevraagd om
1. de ambitie uit te spreken dat ook hoogbegaafde kinderen in Amsterdam zoveel 

mogelijk passend onderwijs krijgen;
2. het college op te dragen om de identificatie van hoogbegaafdheid onder de 

aandacht te brengen bij de schoolbesturen van het primair onderwijs in 
Amsterdam en bij de ouders en 

3. het college op te dragen om de mogelijkheden in kaart te brengen om per 
stadsdeel minstens een programma voor excellente leerlingen op te starten in 
samenwerking met de schoolbesturen.

Op 15 september 2011 reageerde het college met een schriftelijke reactie (bijlage 2). In 
die reactie schaart het college zich achter de uitgesproken ambitie (beslispunt 1) en 
reageert het college positief op de overige 2 beslispunten. Tevens wijst het college erop 
dat er al diverse initiatieven zijn in de stad, zoals de pilot 'Day a Weekschool' die loopt 
over de periode 2009 – 2012 en waar Amsterdam ook financieel een bijdrage aan levert. 
Tevens geeft het college aan te zullen onderzoeken of de scholen een beroep kunnen 
doen op de rijksmiddelen voor hoogbegaafden.

Het initiatiefvoorstel en de reactie van het college zijn op 5 oktober 2011 besproken in de 
raadscommissievergadering JIF (zie bijlage 3 voor het verslag). Bij deze vergadering 
kwamen vertegenwoordigers van de Stichting Mensa en de Koepel voor Hoogbegaafden 
inspreken. Strekking van de insprekers was dat er echt iets moet gebeuren om het 
onderwijsaanbod voor hoogbegaafden in Amsterdam te verbeteren: 'Een dag per week is 
onvoldoende voor kinderen die 7 dagen per week hoogbegaafd zijn.' en 'Het gaat 
potentieel om 2% van de Amsterdamse leerlingen, die door het gebrek aan passend 
onderwijs op dit moment vaak onder presteren.'
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Tijdens de bespreking bleek er bij alle aanwezige politieke partijen een breed draagvlak te 
bestaan voor de doelen van het initiatiefvoorstel. Tegelijkertijd zag de commissie in de 
positieve maar beperkte reactie van het college en de brede steun in de commissie de 
mogelijkheid om het initiatiefvoorstel aan te scherpen en concretere besluiten voor te 
leggen aan de gemeenteraad. Gehoord de beraadslaging van de commissie heeft 
initiatiefnemer daarop besloten om gezamenlijk met Groen Links, PvdA, D66 en het CDA 
een nieuwe versie van het initiatiefvoorstel te maken en in te dienen.

De afgelopen maanden is hierover intensief overlegd met allerlei belanghebbenden, zoals 
betrokken ouders, schoolbesturen, belangenorganisaties en experts. Al die overleggen, 
gesprekken, mailwisselingen, overpeinzingen en gezamenlijke inspanningen van ons en 
vele anderen hebben geleid tot dit herziene voorstel dat we hierbij voorleggen aan de 
gemeenteraad.

Wij kijken uit naar de politieke discussie en hopen hiermee een goede vervolgstap te 
zetten op de weg naar een structureel beter aanbod in het primair onderwijs voor de 
meer- en hoogbegaafde jonge Amsterdammers.

Inleiding

Op 23 mei 2011 stuurde het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen het 
actieplan Primair Onderwijs aan de Tweede Kamer. (bijlage 4). Hierin wordt als 
belangrijkste ambitie voor het primair onderwijs gesteld: 'de kwaliteit van het Nederlandse 
onderwijs en daarmee de prestaties van leerlingen moeten in de komende jaren over de 
hele linie omhoog. Daarbij leggen we bijzondere nadruk op de prestaties van excellente 
leerlingen.' Deze keuze sluit goed aan op de uitkomsten van recent onderzoek1 van het 
Centraal Planbureau waaruit blijkt dat de prestaties van de beste leerlingen in het 
Nederlandse basisonderwijs ver achterblijven bij veel andere landen.

In lijn met dit voorstel willen we ook bij het Amsterdamse onderwijs meer nadruk op de 
prestaties van excellente leerlingen. En dat kan! Want de afgelopen jaren heeft de 
gemeente Amsterdam zich samen met schoolbesturen ingezet om de kwaliteit van het 
basisonderwijs in Amsterdam fors te verbeteren. Dankzij gezamenlijke inspanningen en 
flinke financiële bijdragen van de gemeente Amsterdam is op veel scholen die kwaliteit 
van het onderwijs aanzienlijk verbeterd en zijn er flinke stappen gezet. Daar mogen we 
met elkaar trots op zijn en dat biedt ruimte om een volgende stap te zetten, om het 
onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen te verbeteren.

Voor deze groep kinderen zijn er al een aantal (succesvolle) initiatieven in Amsterdam, 
maar dit biedt nog lang niet voor alle gevallen een passende oplossing. En omdat 
investeren wat ons betreft begint bij de basis, richt dit voorstel zich (uitsluitend) op het 
primair onderwijs. Dat wil overigens niet zeggen dat hoogbegaafdheid in het voortgezet 
onderwijs geen extra aandacht verdient. 

Het karakter van het stuk (een politiek initiatiefvoorstel) maakt dat het niet tot achter de 
komma uitgewerkt is, maar dat het problemen benoemt, oplossingsrichtingen aangeeft en 

1 CPB Policy Brief, Nederlandse Onderwijsprestaties in Perspectief, Den Haag, 2011
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ambities verwoordt. Het is verder aan het college om samen met alle betrokkenen binnen 
de kaders van dit initiatiefvoorstel met concrete vervolgstappen te komen.

In dit voorstel wordt achtereenvolgens ingegaan op de algemene situatie rondom 
onderwijs voor hoogbegaafden, de huidige situatie in Amsterdam en de problemen die 
zich daarbij voordoen, de ambities die wij op dit terrein hebben, de mogelijke financiering 
daarvan en er wordt vooruitgeblikt op de vervolgstappen. Tenslotte volgen de concrete 
besluiten.

Algemene situatie rondom onderwijs voor hoogbegaafden

Alvorens in te gaan op onderwijs voor hoogbegaafden is het van belang om duidelijk te 
hebben wat hoogbegaafdheid is. Daarvoor worden diverse definities gebruikt. Een veel 
voorkomende is die van Renzulli:

 hoge intellectuele capaciteiten (IQ hoger dan 130) 
 creativiteit in het bedenken van oplossingen 
 doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen 

Het model van Renzulli is verder uitgewerkt door Prof. dr. Franz Mönks, oprichter van het 
Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen en Antwerpen. Hij noemt voor 
hoogbegaafde kinderen onder meer de volgende kenmerken:

 Grote nieuwsgierigheid en leergierigheid.
 Veel energie.
 Zich met meerdere taken tegelijk bezig kunnen houden.
 Buitengewoon goed geheugen.
 Breed scala van interesses.
 Bijzonder gevoel voor humor.
 Hoge mate van empathie en betrokkenheid.
 Denken in veel gevallen al op buitengewoon jonge leeftijd (bijvoorbeeld drie jaar 

oud) na over de zin van het leven.
 Het veel lezen en verzamelen van informatie.
 Veel feitenkennis, grote algemene ontwikkeling.
 Opvallend taalgebruik.

 
Van belang hierbij is de opvatting dat hoogbegaafdheid een uitkomst is van interactie 
tussen individu (kind) en directe omgeving. Een hoog potentieel zal slechts tot 
hoogbegaafdheid leiden, als de omgeving hierin een positief stimulerende rol kan hebben 
Mönks definieert hoogbegaafdheid als een samenspel tussen persoonlijkheidskenmerken 
en een gunstige omgeving, te weten gezin, school en leeftijdgenoten (peers).
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Hoogbegaafde kinderen hebben de potentie om excellente prestaties te leveren in het 
onderwijs. Uit onderzoek2 blijkt echter dat het aandeel hoogbegaafde leerlingen dat onder 
het eigen niveau presteert, varieert van ongeveer 30% bij leerlingen met een IQ rond de 
130 tot ongeveer 60% bij leerlingen met een IQ dat beduidend hoger ligt. Bovendien blijkt 
maar 16% van de hoogbegaafden uiteindelijk een wetenschappelijke studie af te ronden.

Problemen die hoogbegaafden in het reguliere onderwijs ervaren hebben onder meer te 
maken met gebrek aan ‘peers’, een te langzaam en te weinig gevarieerd/complex – of 
zelfs verkeerd – aanbod van onderwijs. Met een (gedeeltelijk) aangepast lesprogramma 
kan dit probleem voorkomen of ondervangen worden. Dat gaat echter niet vanzelf.

Ten eerste niet omdat hoogbegaafdheid vaak niet of pas laat wordt onderkend. Uitingen 
van hoogbegaafdheid beperken zich niet tot bovenmatige schoolprestaties en het is voor 
onderwijzers moeilijk om die uitingen te herkennen. Het vroegtijdig identificeren is uiterst 
belangrijk voor de ontwikkeling van de excellente leerling. Via het Landelijk Informatiepunt 
(Hoog)Begaafdheid zijn hiervoor diverse protocollen [http://hoogbegaafdheid.slo.nl] op te 
vragen.

Ten tweede niet omdat als het al onderkend is, het vaak ontbreekt aan passende 
voorzieningen. Om het aanwezige talent bij hoogbegaafde kinderen ook optimaal te laten 
ontwikkelen is het van belang dat daar extra zorg aan besteed wordt. Binnen het primair 
onderwijs worden vijf verschillende zorgniveaus gehanteerd. Die niveaus gaan over de 

2 Mulder, Roeleveld & Vierke, 2007
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kenmerken van het onderwijs zelf. Hoe hoger de begaafdheid van de leerling, hoe 
specifieker de onderwijsbehoefte van de leerling wordt en hoe hoger het zorgniveau. 
Afhankelijk van het zorgniveau verschillen de aanpak in de klas, de ondersteuning voor de 
leerkrachten en de beschikbare middelen. Zoals onderstaand overzicht toont, worden in 
dit voorstel met name de mogelijkheden van de implementatie van niveau 4 en 5 
besproken.

Niveau 0
Geen speciale zorg, alle kinderen dezelfde stof in hetzelfde tempo.

Niveau 1
Kortere instructie door de groepsleerkracht, waardoor meer tijd voor extra werk na de 
klassikale opdracht.

Niveau 2
Inperken van de oefenstof van het programma, meer tijd en ruimte creëren voor de extra 
opdrachten.

Niveau 3
Oefenstof basisvaardigheden nog mondjesmaat aanbieden. Vrijkomende ruimte ook 
voor werk buiten het onderwerp van de les of het vakgebied aanbieden (compacten en 
verrijken).

Niveau 4
Plusklassen. Leerlingen volgen op een of meerdere dagdelen van de week niet meer het 
standaard lesprogramma, maar gaan op de eigen school of elders aan de slag met 
projecten.

Niveau 5
Verwijzing naar voltijds onderwijs, bijvoorbeeld een Leonardoschool, waarbij het 
programma is afgestemd op de capaciteiten van het kind.

Om het talent van meer- en hoogbegaafden optimaal te laten ontwikkelen is het van 
belang dat er op alle niveaus voldoende gedaan wordt. Op de laagste niveaus betreft dat 
bijvoorbeeld het gebruik van zogenaamde routeboekjes waarmee men kan compacten 
(leerstof sneller doorlopen) of verrijken (meer lesstof toevoegen). Voor veel kinderen is dit 
al een adequate oplossing, maar voor een significante groep kinderen is meer nodig.

Daarbij gaat het veelal om bovenschoolse voorzieningen, zoals de plusklas. In een 
plusklas komen hoogbegaafde leerlingen een of twee dagdelen per week bij elkaar. In die 
omgeving kunnen de kinderen helemaal zichzelf zijn, zonder zich in te houden omdat ze 
door anderen als 'raar' of 'wijsneus' bestempeld worden. Het is een plek voor herkenning 
van andere kinderen die hetzelfde in elkaar zitten en een plek waar bijvoorbeeld de 
werkhouding kan verbeteren doordat het kind hier ervaart dat er ook dingen zijn die het 
niet in een keer perfect kan, maar waar het zich echt voor moet inspannen. Als gevolg 
daarvan kunnen de motivatie, het zelfvertrouwen en het plezier toenemen. Zo'n plusklas 
werkt als een aanvulling op de basisschool en werkt nadrukkelijk niet als vervanging.

Een vergelijkbaar initiatief betreft de Digitale Topschool, een project van de Stichting 
Cognitief Talent (www.toptoets.nl), waarbij het gaat om digitaal (via e-mail) onderwijs, als 
aanvulling op de basisschool voor een of meerdere leerlingen.

Dergelijke initiatieven voor een dag of meerdere dagen per week kunnen voor meer- en 
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hoogbegaafde kinderen een goede uitkomst zijn, maar in de praktijk is dit niet voor alle 
groepen afdoende. Onderzoek wijst uit dat voor hoogbegaafde kinderen 24 tot 70% van 
de standaard lesstof te schrappen is omdat ze die al beheersen.3 Hoogbegaafde kinderen 
leren op een compleet andere manier en hebben behoefte aan voltijds onderwijs dat 
daarop aansluit, zodat hun capaciteiten altijd aangesproken worden en niet maar af en 
toe.

Op zorgniveau 5 is er sprake van voltijdsonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. In 
Nederland lijkt de Leonardostichting vrijwel4 de enige partij die dit onderwijsconcept (in 
licentie) aanbiedt. Het door de Leonardostichting ontwikkelde lesprogramma is een voltijds 
curriculum dat in samenwerking met een al bestaande partnerschool gegeven wordt aan 
leerlingen met een IQ boven 130. Hoewel hierbij formeel gesproken wordt over een 
Leonardoschool, bestaat het in de praktijk vrijwel altijd gewoon uit een of meerdere 
leslokalen binnen een bestaande school die specifiek ingericht wordt voor hoogbegaafde 
leerlingen, die daar dagelijks les krijgen. De Leonardoschool is een optie voor de 
allerslimste kinderen die vanwege hun hoge intelligentie in een reguliere klas weinig 
sociale interactie hebben met hun klasgenoten. Naar schatting5 heeft 2,4% van alle 
leerlingen in het basisonderwijs een IQ van boven de 130 en komt voor (voltijds) 
Leonardo-onderwijs in aanmerking om op die manier optimaal zijn of haar talenten te 
ontwikkelen.

Situatie in Amsterdam

We presenteren dit initiatiefvoorstel omdat we willen dat het onderwijsaanbod in 
Amsterdam voor meer- en hoogbegaafde kinderen verbetert. Dat betekent nadrukkelijk 
niet dat er niets gebeurt in Amsterdam, zoals door het college ook al aangeven is bij de 
bestuurlijke reactie op de eerste versie van dit initiatief voorstel.

Zo is er bijvoorbeeld een pilot met de Day a Weekschool. Dat is een samenwerking 
tussen de schoolbesturen ASKO, Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord, 
Openbaar Onderwijs Aan De Amstel en ABC Onderwijsadviseurs. Deze pilot vindt plaats 
op 6 locaties in de stadsdelen Noord, Centrum en Zuid en er doen zo'n 140 leerlingen aan 
mee van 34 verschillende basisscholen. De pilot heeft financiering voor de periode 2009 
t/m 2012, o.a. met een bijdrage van de gemeente Amsterdam en de betreffende 
schoolbesturen. Onlangs is er een stichting opgericht om ook private fondsen aan te 
trekken, bijvoorbeeld van ouders maar ook van andere partijen die dit initiatief een warm 
hart toe dragen. De Day a Weekschool wordt overigens alleen aangeboden voor 
leerlingen in groepen 5 t/m 7. Leerlingen in groep 1 t/m 4 (met name groep 3 en 4) worden 
(nog) niet betrokken, terwijl op die leeftijd al veel fout kan gaan op school met 
hoogbegaafde kinderen. Day a Weekschool heeft laten weten graag meer aandacht te 
besteden aan met name groep 4.
Wat betreft de Day a Weekschool geven de betrokken partijen aan dat de UvA onderzoek 

3 Sally Reis
4 Op de valreep van het indienen van die voorstel zijn initiatiefnemers gewezen op een initiatief in Drente waar  

een voltijds onderwijsprogramma voor hoogbegaafde leerlingen wordt ontwikkeld www.kwadraatonderwijs.nl. 
Dat ziet er veelbelovend uit, maar lijkt nog in de opstartfase te zitten. Waar de scholen in Amsterdam voor  
kiezen is ons betreft om het even en dat hoeft niet perse Leonardo te zijn. Het gaat om voltijds onderwijs  
voor hoogbegaafden.

5 Het onderwijsaanbod aan hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs, Inspectie van het Onderwijs,  
Utrecht, 2010
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heeft uitgevoerd bij DWS-leerlingen, waaruit blijkt dat een dag per week een grote invloed 
heeft op het welbevinden van de leerlingen en op hun schoolprestaties op de reguliere 
school. Naar hun idee heeft een aantal leerlingen niet voldoende aan DWS en echt een 
fulltime voorziening nodig.

Daarnaast zorgt de gemeente er als regievoerder bij de implementatie van de Wet 
Passend Onderwijs in Amsterdam voor dat hoogbegaafdheid de aandacht krijgt die het 
verdient, waarbij tevens de mogelijkheden per stadsdeel inzichtelijk worden.

Wat betreft de Digitale Topschool is het de initiatiefnemers onbekend hoeveel 
Amsterdamse kinderen hieraan precies deelnemen. Voor zover bekend worden deze 
initiatieven (nog) niet vanuit de gemeente ondersteund.

Een voltijds voorziening zoals een Leonardoschool is er op dit moment in 
Amsterdam nog niet. Dat is opvallend, want kijkend naar de populatie dan lijkt er wel 
degelijk een substantiële behoefte aan een dergelijk initiatief. De dichtstbijzijnde 
Leonardoschool zit in de gemeente Badhoevedorp, de Burgermeester 
Amersfoordtschool6. 42% van de leerlingen in de Leonardogroepen op deze school komt 
uit Amsterdam. Andere Leonardoscholen in Noord-Holland zijn gevestigd in Huizen, Den 
Helder, Velserbroek en Julianadorp. Afgezien van nadelige reistijden, kosten en logistieke 
problemen, kunnen hoogbegaafde leerlingen uit Amsterdam ook nog geconfronteerd 
worden met eventuele wachtlijsten waarop zij in prioriteit benadeeld worden omdat ze niet 
in de betreffende gemeentes wonen. 

Een concreet probleem dat zich bij de scholen buiten onze gemeentegrenzen voordoet is 
de reisafstand naar de betreffende school. Vanuit veel delen van de stad is een enkele 
reis Badhoevedorp bijvoorbeeld al snel meer dan 10 kilometer. Zo'n afstand betekent een 
enorme impact op het gezinsleven, de mogelijkheid tot het opdoen van sociale contacten 
in de eigen buurt en de bankrekening van de betrokken ouders.

Tenslotte constateren de initiatiefnemers dat de communicatie rondom de 
onderwijsfaciliteiten voor hoogbegaafden in Amsterdam beperkt is. Via de reguliere 
informatiekanalen van de gemeente (zoals de website en 14020) wordt vrijwel geen 
informatie aangeboden. Vragen die bij DMO binnenkomen op dit terrein worden 
doorverwezen naar het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Aan De Amstel, omdat ze daar 
deelnemen aan de pilot Day a Week School. Ouders van hoogbegaafde kinderen geven 
aan te horen te krijgen dat ambtenaren ook niet weten waar ze terecht moeten.

Onze ambities voor Amsterdam

Onze ambitie in Amsterdam is dat het basisonderwijs van goede tot zeer goede kwaliteit 
is. Daarom hebben de gemeente Amsterdam en de schoolbesturen veel geïnvesteerd in 
die betere kwaliteit. En met succes! En nu de basisscholen aanmerkelijk en meetbaar 
beter scoren dan voorheen is het naar ons idee mogelijk om een stap verder te gaan en 
schoolbesturen over te halen om te investeren in een completer aanbod voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit van het 

6 Deze school behoort tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer [ www.sopoh.nl], waartoe 
23 openbare scholen behoren.
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basisonderwijs. Dit aanbod voor meer- en hoogbegaafden zou naar ons idee gericht 
moeten zijn op alle vijf zorgniveaus, op zo'n manier dat ook deze kinderen hun talenten in 
Amsterdam optimaal kunnen ontwikkelen.

Het Ministerie van OCW verwoordt het als volgt in het actieplan Primair Onderwijs7: 
“Uitgangspunt is dat alle scholen een aanbod voor alle leerlingen realiseren, dus ook voor 
excellente leerlingen. Het is aan de school zelf om hier invulling aan te geven. Hierbij zijn, 
soms ook in combinatie, de volgende opties denkbaar:
Veruit de meeste leerlingen van de 20% in potentie best presterende leerlingen kunnen 
binnen de eigen klas werken, al dan niet met een aangepast aanbod.
Voor sommige hoogbegaafde leerlingen is het wenselijk dat een deel van de weektaak in 
de omgeving van ontwikkelingsgelijken wordt uitgevoerd.
Een enkele leerling vraagt een nog specifieker programma. Een dergelijk programma kan 
bovenschools worden aangeboden.”

Wij delen deze ambitie. Bijzonder talent verdient bijzondere aandacht, want het is juist 
deze groep die het in zich heeft om dragers te worden van de kenniseconomie die we 
nastreven en willen versterken. Bovendien past het bij de ambitie die we hebben om 
Amsterdam een topstad te laten zijn en bij het belang dat we aan goed onderwijs hechten.

Dat betekent concreet dat wij o.a. graag zien dat de kennis van leerkrachten op het 
gebied van hoogbegaafdheid en hoe men daarmee omgaat (nog) verder versterkt wordt, 
zodat de identificatie van hoogbegaafdheid in Amsterdam zo vroeg mogelijk plaats vindt. 
Ook bij allochtone leerlingen, want – of er nu sprake is van taalachterstand of niet – daar 
schieten de leerkrachten helaas nog te vaak tekort. Wij vinden het van belang dat 
geïnvesteerd wordt in het ontplooien van deze talenten, zodat ze niet voor de 
maatschappij verloren gaan. Het gaat daarbij om de kennis van bestaande leerkrachten 
maar ook van de nieuwe leerkrachten. Wij zouden het toejuichen als op 
lerarenopleidingen voor deze specifieke problematiek extra aandacht komt.

Verder streven wij ernaar dat de communicatie vanuit de gemeente over onderwijs voor 
hoogbegaafden helder en transparant is, op zo'n manier dat het bijdraagt aan het 
verwezenlijken van de geformuleerde doelstellingen.

Wij ambiëren dat ouders van hoogbegaafde kinderen elkaar weten te vinden, en roepen 
het college om de Onderwijs Consumenten Organisatie 
[http://www.onderwijsconsument.nl] hier expliciet bij te betrekken en een concrete vraag 
neer te leggen.

Wat betreft initiatieven als de Day a Weekschool is onze ambitie dat een dergelijke 
voorziening waar nodig en gewenst niet beperkt blijft tot drie stadsdelen, maar stadsbreed 
wordt aangeboden.

En het is onze ambitie dat vraag naar en aanbod van onderwijs voor hoogbegaafden in 
Amsterdam op elkaar afgestemd wordt. Omdat er op dit moment geen concrete gegevens 
zijn voor de vraag naar voltijds onderwijs voor hoogbegaafden vragen wij het college om 

7 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/05/23/actieplan-po-basis-voor-  
presteren.html
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dit in kaart te brengen, bij voorkeur door aan te sluiten bij de reeds lopende onderzoeken 
naar schoolkeuze.

Wij zien graag op alle basisscholen een voorziening voor meer- of hoogbegaafde 
kinderen. Wat betreft het voltijds onderwijs uiten wij de concrete ambitie dat er binnen 
onze gemeentegrenzen zo snel mogelijk ook voltijds onderwijs wordt aangeboden 
specifiek gericht op hoogbegaafden met een IQ van 130 of meer, zodat deze groep niet 
meer naar scholen buiten Amsterdam hoeft uit te wijken. Amsterdam vervult een 
regiofunctie, ook voor het bijzondere talent.

Een aandachtspunt daarbij betreft de denominatie. Wij zijn van mening dat het een goede 
zaak zou zijn als er op termijn ook voor ouders van hoogbegaafde kinderen keuzevrijheid 
zou zijn tussen bijzondere en openbare scholen, omdat bijzondere scholen een specifiek 
toelatingsbeleid kunnen hanteren.

Wij hebben van het schoolbestuur van AMOS [www.amosonderwijs.nl] en de 
Leonardostichting vernomen dat zij concreet met elkaar in gesprek zijn om de 
mogelijkheden te verkennen om reeds per augustus 2012 te starten. Dat streven 
ondersteunen wij van harte! Mocht dat echter onverhoopt toch niet lukken, dan denken wij 
dat er in Amsterdam uiterlijk gestart moet worden met voltijds onderwijs voor leerlingen op 
zorgniveau 5 bij aanvang van schooljaar 2013/2014.

Wij pleiten ervoor dat er in ieder geval voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8 voltijds 
onderwijs wordt aangeboden. Veel hoogbegaafde kinderen ondervinden echter al direct 
vanaf groep 1 problemen op school. Zodra dat gesignaleerd wordt, moet er ook voor deze 
kinderen een oplossing gevonden worden. Ideaal gezien zou er daarom ook voor 
leerlingen van de groepen 1 en 2 voltijds onderwijs beschikbaar moeten zijn. Een 
mogelijke invulling zou zijn dat er aparte klassen komen voor leerlingen van groep 1 en 2, 
voor groep 3 en 4, voor groep 5 en 6, en voor groep 7 en 8. De precieze uitwerking laten 
wij graag over aan de betrokken schoolbesturen, oudervertegenwoordiging, partijen als de 
Leonardostichting en waar nodig het college.

Voor de volledigheid merken we hierbij op dat hoewel dit voorstel zich beperkt tot het 
primair onderwijs, het voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen natuurlijk niet stopt 
bij groep 7 en 8. Het is zaak dat er een structurele verbetering wordt doorgevoerd voor de 
gehele schoolperiode, waarbij goed wordt samengewerkt met het voortgezet onderwijs en 
waar mogelijk ook met het wetenschappelijk onderwijs in Amsterdam. Wat dit betreft 
verdient het aanbeveling als het college en de schoolbesturen zich laten inspireren door 
hoe dit in Arnhem / Nijmegen geregeld lijkt te zijn.

De praktijk laat overigens zien dat een school door het opzetten van een Leonardo-
afdeling extra kinderen trekt. Een voorbeeld daarvan is de school in Badhoevedorp, die 
sinds er een Leonardo-afdeling kinderen uit heel Amsterdam aantrekt. Qua locatie vragen 
we het college om bij die eerste Leonardo-afdeling(en) expliciet de locatie en (dus) de 
bereikbaarheid goed in de gaten te houden en te bespreken met de schoolbesturen en 
ouders.

Wij zijn ons er overigens van bewust dat er wel eens gesteld wordt dat het niet goed zou 
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zijn voor hun sociale ontwikkeling om hoogbegaafde leerlingen fulltime apart te nemen in 
een eigen klas, zoals Leonardoscholen dat doen. Deskundigen en betrokken kinderen, 
ouders en leerkrachten constateren echter dat het binnen een Leonardoklas veel beter 
uitpakt, juist ook qua sociale aspecten, vergeleken met de standaardklas. Bovendien zijn 
Leonardoscholen altijd slechts een afdeling binnen een reguliere school, met daarop 
gewone kinderen en spelen ze bijvoorbeeld gewoon door elkaar op school. In de praktijk 
werkt dat prima.

Wetenschappelijk onderzoek8 van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) en 
het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) van de Universiteit van Nijmegen heeft 
aangetoond, dat "de beste resultaten van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde 
leerlingen worden gevonden waar de leerling buiten de reguliere groep werd geplaatst, 
bijvoorbeeld een plusklas of een aparte klas of school voor hoogbegaafde leerlingen; daar 
krijgen leerlingen een deel van of de hele week een ander, speciaal op hen toegesneden, 
onderwijsaanbod".

Zolang er geen fulltime onderwijs voor hoogbegaafden in Amsterdam wordt aangeboden 
is het financiële probleem (wat betreft de reiskosten) deels oplosbaar door als gemeente 
(een deel van) de kosten van het leerlingenvervoer te vergoeden – zoals dat ook bij 
andere vormen van onderwijs gebeurt. We spreken nu nadrukkelijk niet de ambitie uit dat 
de gemeente Amsterdam dan maar de kosten voor het leerlingenvervoer betaalt, maar 
vragen het college wel om de gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren en een 
onderbouwd voorstel te doen om deze kosten al dan niet te vergoeden, daarbij rekening 
houdend met het totale budget voor leerlingenvervoer. Verder benadrukken we dat het 
probleem van het leerlingenvervoer en de kosten daarvan van tijdelijke aard is. Zodra er 
op meerdere locaties verspreid over Amsterdam voltijds onderwijs wordt aangeboden, 
neemt de vraag naar leerlingenvervoer ook af.

Financiering

Het probleem met alle soorten speciaal onderwijs is dat de kosten hoger zijn dan bij 
regulier onderwijs. Een aanvullend probleem bij Leonardo-onderwijs is dat het nog niet de 
formele status van speciaal onderwijs heeft. Qua kosten is er voor alle initiatieven – van 
plusklas tot en met Leonardo-onderwijs – sprake van initiële aanloopkosten en structurele 
jaarlijkse kosten. Voor een deel zouden die kosten te verhalen moeten zijn op de ouders, 
die immers beter onderwijs krijgen voor hun kind. Echter, het is onze stellige overtuiging 
dat de toegankelijkheid van het Leonardo-onderwijs, net als bij andere vormen van 
onderwijs, onafhankelijk zou moeten zijn van het inkomen van de ouders. Daarom vragen 
wij het college om hiervoor in samenwerking met belanghebbenden een voorstel uit te 
werken, waarbij bijvoorbeeld gekeken kan worden naar een beurzensysteem.

Idealiter is het mogelijk om de ambities uit dit initiatiefvoorstel te (laten) realiseren zonder 
hiervoor de gemeentebegroting meer dan nu te belasten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als 
blijkt dat de rijksmiddelen die vanuit Den Haag beschikbaar gesteld worden hiervoor 
voldoende zijn, of als schoolbesturen hiervoor binnen hun lopende begrotingen voldoende 
middelen voor vrij weten te maken of als particuliere initiatieven voldoende geld 

8 Hoogeveen, Van Hell, Mooij, Verhoeven: Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen; meta-
analyses en overzicht van internationaal onderzoek, 2005
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opleveren.

Initiatiefnemers hebben van de directeur van de Burgemeester Amersfoordtschool in 
Badhoevedorp begrepen dat voor het opzetten van de Leonardo-afdeling daar het 
overkoepelende schoolbestuur Sopoh voor de eerste drie jaar een bedrag van 400.000 
euro uitgetrokken heeft. De bijdrage van de gemeente zou beperkt zijn tot de financiering 
van een lokaal.

Vraag is dus of het realiseren van voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in 
Amsterdam de gemeente veel geld hoeft te kosten. Als we realistisch zijn, dan lijkt het 
echter onwaarschijnlijk dat alle uitgesproken ambities gerealiseerd kunnen worden zonder 
als gemeente extra in te investeren. Het juiste moment om daar besluiten over te nemen 
is bij de vaststelling van de komende begroting, waarbij de voorstellen integraal 
afgewogen kunnen worden tegenover andere voorstellen.

Wat betreft de financiering merken we op dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat 
Amsterdam onnodig lang en passief wacht tot duidelijk wordt hoeveel er betaald kan 
worden vanuit de rijksgelden. Het is prettig dat het kabinet meer aandacht geeft aan 
excellentie en daar extra in wil investeren, maar we mogen dit niet als voorwaardelijk 
beschouwen om onze eigen ambities op dit terrein waar te maken. Tegelijkertijd kan het 
niet zo zijn dat de gemeente als enige partij investeert. Als de gemeente investeert, dan 
gebeurt dat wat ons betreft alleen als er sprake is van cofinanciering. Daarbij denken wij 
aan een maximum bijdrage van de gemeente van 1/3e van de totale kosten (structureel 
en initieel), waarbij het overige deel gevonden zou moeten worden binnen de begrotingen 
van de schoolbesturen, rijksmiddelen en private fondsen. Wat betreft private fondsen 
denken we daarbij aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) die belastingvrije 
bijdragen kunnen inzamelen bij ouders, andere particulieren en het bedrijfsleven. Op dit 
moment is er onder meer rondom de Day a Week School al sprake van zo'n initiatief. 
Ouders die extra willen en kunnen bijdragen kunnen dat via zo'n instelling, terwijl het voor 
ouders die niet kunnen bijdragen geen belemmering is om hun kind toch dit onderwijs te 
laten volgen.

Vervolgtraject

Op 5 oktober 2011 gaf de wethouder aan reeds verkennend gesproken te hebben over 
een aparte school voor hoogbegaafde kinderen en stelde hij er graag met de insprekers 
en de schoolbesturen over in gesprek te gaan. Het initiatief voor zo'n school moest 
volgens de wethouder uitgaan van de schoolbesturen, de ouders of een stichting, omdat 
de gemeente immers geen scholen sticht. Hoewel dat in formele zin klopt, zien wij 
daarentegen wel degelijk de mogelijke rol die de gemeente kan vervullen als initiator, 
aanjager en misschien wel als regisseur om ervoor te zorgen dat de gewenste resultaten 
geboekt worden. Andere initiatieven binnen het onderwijsveld hebben immers al duidelijk 
gemaakt dat het prima mogelijk is om resultaten te boeken op terreinen waar je als 
gemeente niet over gaat. Dat begint naar ons idee bij het uitspreken van ambities, het 
benoemen van vervolgstappen en vastleggen van afspraken daarover. Dat is waar dit 
initiatiefvoorstel voor dient.

Om het college daarbij te helpen en om tegemoet te komen aan het verzoek van de 
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commissie en de wethouder zijn de beslispunten concreter gemaakt en voorzien van 
heldere termijnen, zodat duidelijk is welke ambitie de raad voor ogen staat en welke kant 
we op willen. Het is vervolgens aan het college om hierover concrete gesprekken met 
belanghebbenden aan te gaan, initiatieven die op dit moment zowel bij scholen als bij 
ouders gestart worden en in potentie kunnen uitgroeien tot iets heel waardevols op 
waarde te schatten en waar nodig te faciliteren. Een voorbeeld hiervan is dat een groep 
[twitter.com/hb020] ouders concrete ideeën heeft om een informatieavond te organiseren 
om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren en met elkaar in contact te brengen.
Om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad hierin sturend en controlerend kan zijn, vragen 
we het college om gelijktijdig een notitie op te stellen waarin o.a. aangegeven wordt wat er 
op dit moment binnen Amsterdam al gebeurt en wat voor beleid we voor de komende 
periode van 10 jaar in Amsterdam nastreven en wat we daarvoor gaan doen. Het spreekt 
wat ons betreft voor zich dat het college dit niet solitair zou moeten doen, maar er een 
intensieve samenwerking van moet maken met betrokken ouders, bereidwillige 
schoolbesturen en andere partijen die hierbij willen helpen.

De Gemeenteraad van Amsterdam, 

Gezien het initiatiefvoorstel van de raadsleden Toonk, Ulichki, Moorman, Sahin en 
Shahsavari,

Besluit:

Het college op te dragen om:
1. In samenwerking met actieve ouders op korte termijn een informatieavond te 

organiseren voor o.a. ouders, leerkrachten, schoolbesturen, politici en 
ambtenaren met als doel om alle belanghebbenden te informeren en met elkaar in 
contact te brengen om daarmee de basis te leggen voor vervolgstappen en 
daarbij actief bij te dragen aan de aanwezigheid van de scholen en 
schoolbesturen. Vanzelfsprekend hoeft daarmee niet gewacht te worden op 
formele besluitvorming over dit voorstel.

2. De gemeenteraad voorafgaande aan de presentatie van de Begroting 2013 via 
een notitie te informeren over de huidige activiteiten op het terrein van onderwijs 
voor meer- en hoogbegaafden in Amsterdam en de rol die de gemeente daarbij 
speelt en de raad een voordracht voor te leggen om het gewenste beleid voor de 
komende jaren vast te leggen en daarbij in ieder geval te betrekken actieve 
ouders, OCO, scholen, stichting Mensa, Leonardo Stichting en de initiatiefnemers 
van de Digitale Topschool en Day a Week School.

3. In deze notitie expliciet:
1. de ambitie vast te leggen dat ook meer- en hoogbegaafde kinderen in 

Amsterdam zoveel mogelijk passend onderwijs krijgen.
2. in te gaan op de financiering en daarbij aan te geven op welke wijze de 

gemeente eventuele rijksmiddelen en beleidsintenties gaat vertalen en 
verrijken naar een Amsterdamse visie en concrete activiteiten, zoals 
plusklassen, programma's als Day a Week School, Digitale Topschool, 
voltijds onderwijs en extra scholing van docenten.

3. aandacht te schenken aan de wijze waarop vanuit de gemeente via o.a. 
de website en telefonisch nu en in de toekomst gecommuniceerd zal 

12

 

http://www.twitter.com/hb020


Gemeente Amsterdam

Gemeenteraad

Gemeenteblad

Initiatiefvoorstel   “Bijzonder talent verdient bijzondere aandacht!”

R

worden over het aanbod voor meer- en hoogbegaafd onderwijs in 
Amsterdam.

4. Zich zodanig in te zetten dat er uiterlijk met ingang van schooljaar 2013/2014 in 
Amsterdam op tenminste een locatie voltijds passend basisonderwijs wordt 
aangeboden voor hoogbegaafde leerlingen op zorgniveau 5 voor de groepen 3 
t/m 8 en waar nodig en mogelijk daartoe een alliantie aan te gaan met een of 
meerdere schoolbesturen en / of het ministerie van OCW.

5. Zo spoedig mogelijk een onderzoek uit te (laten) voeren onder Amsterdamse 
ouders, waar mogelijk gecombineerd met reeds lopende onderzoeken, om te 
bezien hoe groot de vraag is naar voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde 
kinderen en – gebaseerd op de uitkomst – zich dusdanig in te zetten dat er over 
de stad verspreid meerdere locaties gerealiseerd worden, waarbij het aanbod 
aansluit op de vraag en er noch onnodige wachtlijsten gaan ontstaan, noch 
leerlingen en ouders met te grote reistijden en -kosten te maken krijgen.

6. In de voordracht o.a. een voorstel te doen voor het al dan niet bekostigen van het 
vervoer van hoogbegaafde leerlingen naar voltijdsonderwijs.

7. De gemeenteraad over bovenstaande de komende periode minimaal ieder half 
jaar te informeren over de voortgang.

De leden van de Gemeenteraad

Werner Toonk

Fenna Ulichki

Marjolein Moorman

Marijke Shahsavari

Ahu Sahin
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