
Aparte basisscholen
voor hoogbegaafden
Van onze redactie onderwijs

■ onderwijs

In Apeldoorn en
Venlo komen
scholen voor hoog-
begaafde kinderen,
die door de over-
heid worden be-
taald.
De behoefte aan
dergelijke scholen
is groot. Het minis-
terie van onderwijs
ziet echter niets in
speciaal onderwijs
voor superslimme
kinderen. En ook
Pharos, de landelij-
ke vereniging van
ouders van hoogbe-
gaafde kinderen,
vindt een aparte
school niet nodig.

Komend schooljaar gaan er
minstens twee basisscholen
voor hoogbegaafden van start.
Volgens de initiatiefnemers zit-
ten veel ouders te springen om
onderwijs dat helemaal op hun
hoogbegaafde kinderen is toe-
gesneden.
De twee scholen komen te staan in
Venlo en Apeldoorn. Het zijn voor
zover bekend de eerste basisscholen
voor hoogbegaafden die door de
overheid worden betaald. Eerder
waren er wel particuliere scholen,
maar die zijn nooit een lang leven
beschoren geweest.

„Ik hoor van ouders uit het hele
land en zelfs uit België dat ze graag
hierheen willen verhuizen zodat
hun kind naar onze school kan”,
zegt Jan Hendrickx, initiatiefnemer
van de school in Venlo. De basis-
school voor hoogbegaafden die hij
gaat beginnen, moet de eerste wor-
den van een landelijk netwerk in
het basis- én voortgezet onderwijs.

De behoefte daaraan is groot, stelt
Hendrickx. „Het gewone onderwijs
kan wel enig niveauverschil tussen
leerlingen aan. Maar hoogbegaaf-
den, met een IQ van 130 of hoger,
steken te ver boven de meeste ande-
re leerlingen uit. Daardoor lopen ze

vaak vast.” Een klas overslaan is
geen goede oplossing, omdat de kin-
deren dan te jong in het voortgezet
onderwijs terechtkomen. Daar zijn
zij sociaal en emotioneel vaak nog
niet aan toe.

Hendrickx’ zogeheten Leonardo-
scholen willen kinderen daarom on-
derwijs bieden dat hen de volle acht
jaar van de basisschool uitdaagt. Op
het lesprogramma staan onder meer
filosofie, Engels, Spaans, techniek
en sociale vaardigheden.

In Apeldoorn wordt dit schooljaar

al ervaring opgedaan met onderwijs
voor kinderen met een hoog IQ.
Hoogbegaafde kinderen van de 28
basisscholen die vallen onder het
protestants-christelijk schoolbe-
stuur PCBO kunnen één ochtend in
de week apart les krijgen in een zo-
geheten plusklas.

„In de plusklas zie je gedeukte
kinderen enorm opbloeien”, zegt
PCBO-voorzitter Gert Nijmeijer.

Na de zomer begint het PCBO be-
halve een plusklas ook een plus-
school. Daar zitten hoogbegaafde
kinderen hun hele schooltijd in de
klas met gelijken. De school gaat in

september van start met leerlingen
van zes tot acht jaar; later volgen
andere leeftijdsgroepen. De plus-
school wordt ondergebracht bij een
bestaande PCBO-school. Die ont-
vangt voor de leerlingen dan ook ge-
woon overheidssubsidie.

Hendrickx heeft voor zijn Leonar-
doschool een samenwerkingsver-
band gesloten met een bestaande
school. De Leonardo-leerlingen wor-
den officieel aan die school inge-
schreven; het overheidsgeld dat die
school daarvoor ontvangt, wordt
doorgesluisd naar de Leonardo-
school. Extra geld –bijvoorbeeld om
te kunnen lesgeven in kleine groe-
pen – moet komen van sponsors in
het bedrijfsleven.

Uiteindelijk wil Hendrickx dat on-
derwijs aan hoogbegaafden wordt
erkend als een vorm van speciaal
onderwijs – met de bijbehorende
hogere overheidssubsidie. „Zeer
moeilijk lerende kinderen vallen
onder speciaal onderwijs. Waarom
niet ook kinderen die even ver van
het gemiddelde afwijken, maar dan
naar boven?” Het ministerie van on-
derwijs ziet echter niets in speciaal
onderwijs voor hoogbegaafden. Het
ministerie wil juist dat leerlingen
zoveel mogelijk samen, in reguliere
scholen, onderwijs krijgen. Wel be-
taalt het mee aan het ontwikkelen
van lesmateriaal waarmee hoogbe-
gaafde kinderen binnen de gewone
school aan de slag kunnen.

’In de plusklas zie je
gedeukte kinderen
enorm opbloeien’

De hoogbegaafde Dagmar (voorgrond) met haar moeder en broertje Saul.


