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U heeft op 23 februari vragen gesteld aan het college over de borging van het voltijdonderwijs voor 
hoogbegaafden. Met deze brief geven wij antwoord op de door u gestelde vragen. 

 
1. Is het college het met D66 eens dat voltijd hoogbegaafden onderwijs een unieke 

voorziening is en daarmee een grote meerwaarde heeft voor de gemeente Hengelo en 
directe omgeving? 

Het college ziet het belang in van onderwijs gericht op hoogbegaafden. Dit kan op verschillende 
manieren worden ingericht. Het college heeft geen specifieke verantwoordelijkheid voor de 

inrichting van het onderwijs. Dit is de verantwoordelijkheid van de onderwijsbesturen. De 
onderwijsbesturen geven conform de wettelijke kaders invulling aan een breed scala van 

onderwijsmodaliteiten, waaronder uiteraard ook onderwijs voor hoogbegaafden en meerbegaafden. 
 

2. Ziet het college de ontwikkelingen binnen stichting Symbio als een kans om het hele 
onderwijs aan hoogbegaafden kinderen in Hengelo, van vroeg- en voorschoolse educatie 

tot en met het voortgezet onderwijs, onder de loep te nemen en opnieuw vorm te geven? 
Het college vindt een breed aanbod aan onderwijsmodaliteiten en passend onderwijs van 

belang voor Hengelo, waaronder ook het onderwijs voor hoogbegaafden. De specifieke 

invulling hiervan is de verantwoordelijkheid van de onderwijsbesturen en specialisten. Wij 

hebben niet een specifieke mening over welke vorm van onderwijs voor hoogbegaafden het 

beste is. Wel gaan wij met stichting Symbio het gesprek voeren over de signalen die wij ten 

aanzien van de ontwikkelingen van het hoogbegaafdenonderwijs krijgen. 

 

3. Is het college bereid het onderzoek van Loek Zonnenberg te bestuderen ten einde 
daarmee het belang van voltijd hoogbegaafden onderwijs inzichtelijk te krijgen? 

Wij zijn bereid kennis te nemen van dit onderzoek. Echter wij hebben als college geen 
verantwoordelijkheid voor de inrichting van het onderwijs. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de 

onderwijsbesturen. Wel gaan wij op korte termijn met stichting Symbio het gesprek voeren over de 
ontwikkelingen van het hoogbegaafdenonderwijs waarbij wij hen kunnen wijzen op dit onderzoek. 

 
4. Is het college bereid om in het verlengde hiervan stappen te ondernemen om het 

aanbod van voltijd hoogbegaafdenonderwijs in Hengelo en daarmee de toegankelijkheid 
van het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen te waarborgen? 

Het college heeft geen specifieke verantwoordelijkheid voor de inrichting van het onderwijs. Dit is 
de verantwoordelijkheid van stichting Symbio. Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen valt binnen 

het basisaanbod van een school. Scholen bepalen zelf welke speciale programma’s zij hebben. 
Zoals de plusklas of extra lesstof. Tegelijkertijd is het voor de gemeente wel van belang dat het 

hoogbegaafdenonderwijs goed is geregeld, zodat er geen kinderen tussen de wal en het schip 
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vallen. Vanuit dat oogpunt gaan wij op korte termijn in gesprek met stichting Symbio om de 
ontwikkelingen rondom het hoogbegaafdenonderwijs in Hengelo met hen te bespreken. 

 
5. Is het college bereid om de mogelijkheden voor voltijd hoogbegaafdenonderwijs in 

Hengelo van vroeg- en voorschoolse educatie tot en met het voortgezet onderwijs in 
kaart te brengen en de hiaten op dit aanbod te onderzoeken?  

Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4. Uiteraard hebben wij wel regelmatig overleg met de 
onderwijsbesturen en zijn de ontwikkelingen binnen het onderwijs hierbij ook onderwerp van 

gesprek. Ook het samenwerkingsverband heeft hierin een rol. Het samenwerkingsverband 23.02 
en het Hengelose onderwijs hebben v.w.b. het hoogbegaafdenonderwijs contact met het landelijk 

steunpunt hoogbegaafdheid. 
 

6. Welke stappen gaat de gemeente Hengelo ondernemen om problematiek ten gevolge 
van de huidige en toekomstige hiaten in het onderwijsaanbod aan hoogbegaafde 

kinderen in Hengelo aan te pakken? Uit het rapport van Loek Zonnenberg blijkt duidelijk 
dat bij gebrek aan passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen dit leidt tot 

schooluitval en ernstig verminderd welbevinden, met daarbij een verhoogde behoefte 
aan zorgondersteuning. Hoe gaat de gemeente Hengelo hoogbegaafde kinderen hierin 

ondersteunen op de korte en lange termijn, aangezien het beter is om kinderen 
preventief hulp te bieden dan gebroken volwassenen te repareren? 

Alhoewel wij niet direct verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het onderwijs is het voor de 
gemeente wel van belang dat het hoogbegaafdenonderwijs goed geregeld is. Dit vanuit het belang 

voor het welbevinden van leerlingen en onze wettelijke taken op het gebied van jeugdzorg. Vanuit 
dit belang gaan wij op korte termijn in gesprek met stichting Symbio om met hen de 

ontwikkelingen in het hoogbegaafdenonderwijs in Hengelo te bespreken. Daarnaast kan, indien er 
nu al ondersteuning nodig is, via ons zorgloket hulp worden ingeroepen. Verder biedt de interne 

zorgstructuur op de scholen ondersteuning. Op alle basisscholen in Hengelo is tevens een 
schoolzorgondersteuner actief. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen op een laagdrempelige 

manier met de schoolzorgondersteuner in gesprek.  

7. Het lage aantal leerlingen op het voltijd hoogbegaafdenonderwijs momenteel op ’t 

Schöppert is een indicatie dat veel leerlingen die hoogbegaafd zijn, niet als zodanig 
worden herkend. Hoe worden deze kinderen op dit moment gesignaleerd? En is het 

college het met D66 eens dat door het inzetten van vroegsignalering al voor de 
schoolgang gewaarborgd kan worden dat deze kinderen bij aanvang van het onderwijs 

toegang krijgen tot onderwijs dat voor hun geschikt is?  
In het kader van passend onderwijs, mede georganiseerd vanuit het samenwerkingsverband 23.02, 

hebben alle scholen in Hengelo een brede basisondersteuning. Onderdeel daarvan is het 
vroegsignaleren van o.a. hoogbegaafdheid. Dit is opgenomen in het beleid hoogbegaafden. 

Daarnaast heeft het Expertisecentrum Jonge Kind een signalerende rol in de peuterspeelscholen en 
kinderopvangorganisaties in Hengelo.   

 
8. Mocht het college van mening zijn dat het aanbieden van voltijd 

hoogbegaafdenonderwijs in Hengelo niet wenselijk is, wat is daar dan de reden van? En 
hoe wil het college de toegankelijkheid van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen 

dan ondersteunen en mogelijk maken? 
Zoals al eerder aangegeven, hebben wij als college geen directe verantwoordelijkheid voor de 

inrichting van het onderwijs. Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de onderwijsbesturen. Wij 
zijn echter wel van mening dat het onderwijs aan hoogbegaafden goed geregeld moet zijn vanuit 

het belang voor het welbevinden van leerlingen en onze wettelijke taken op het gebied van 
jeugdzorg. 

 
Wij gaan op korte termijn in gesprek met stichting Symbio om de ontwikkelingen rondom het 

hoogbegaafdenonderwijs met hen te bespreken. Daarnaast nemen wij het initiatief om weer een 
informatiesessie samen met Symbio te organiseren, conform de afspraak met de raad om de raad 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
3 3384192  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

halfjaarlijks te informeren over de ontwikkelingen binnen Symbio. In deze sessie kan Symbio dan 
ook inhoudelijk ingaan op de ontwikkeling van het hoogbegaafdenonderwijs in Hengelo. 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


