
subsidiecriteria HB SWV de Eem 

De subsidieregeling rondom (hoog)begaafdheid heeft als 
een van de doelen om te komen tot een dekkend netwerk 
rondom de ondersteuningsvragen die te maken hebben 
met begaafdheid.

In overleg met de besturen hebben we gekeken naar het hui-
dige aanbod en wat hierin nog gewenste ontwikkeldoelen zijn. 
Hierbij stellen we vast dat er al veel gebeurt en er veel exper-
tise in de regio is. Tegelijkertijd willen we graag, in aansluiting 
met de uitgangspunten van passend onderwijs, dat de onder-
steuning (nog) meer thuisnabij aangeboden wordt.
We willen graag aansluiten op de huidige praktijk en de be-
staande initiatieven. Om dit te faciliteren hebben we onze aan-
vraag gericht op het versterken van wijkinitiatieven. Aansluitend 
op onze huidige inrichting gaan we de wijken met financiering 
en scholing faciliteren om op lokaal niveau invulling te geven 
aan de complexere ondersteuningsvragen van de basisonder-
steuning zoals:

• verdergaande differentiatie

• signalering en ondersteuning van complexere varianten van
onderpresteren, perfectionisme/faalangst

• oplossen van hiaten in zaken als het automatiseren van
spelling en tafels of grammatica

• trainen van vaardigheden zoals leren leren, executieve
vaardigheden en samenwerken

• ondersteuning van een positieve leef- en leerhouding zoals
growth mindset en doorzettingsvermogen

We gaan hierbij uit van het versterken van wat er in een wijk 
al aanwezig is. Om deze reden komen we ook niet met een 
opgelegd format of oplossing die uitgevoerd moet worden. In 
cofinanciering met de besturen stelt het samenwerkingsver-
band geld beschikbaar voor het uitvoeren van een eigen plan. 
Daarnaast bieden we in overleg met Novilo hier scholing en 
begeleiding bij.

Concreet betekent dit dat elke wijk een plan in kan dienen wat 
moet voldoen aan onderstaande criteria:

• Het plan is maximaal 1 A4 met een compacte bijgevoegde
begroting.

• Het plan moet draagvlak hebben bij alle scholen in de wijk.
Er mogen geen leerlingen uitgesloten worden van het aan-
bod ongeacht school of bestuur van inschrijving.

• In het plan moet er een aanpak zijn voor transfer naar de
reguliere klas/school. Het mag geen oplossing zijn waarbij
leerlingen ‘over de muur gegooid worden’.

• Binnen de wijk wordt er een vertegenwoordiger als
wijkinitiatiefcoördinator aangewezen, die in gesprek met het
samenwerkingsverband de scholing in kan richten.

• Daarnaast neemt deze coördinator deel aan de Kenniskring
Hoogbegaafdheid van SWV de Eem om het project af te
stemmen op het totale HB beleid binnen het
samenwerkingsverband.

• Van de totale kosten wordt 50% door de samenwerkende
scholen(besturen) gefinancierd.

• De subsidie bijdrage van de komende drie jaren moet leiden
tot de inbedding van de ondersteuning onder de huidige
middelen en structuren.

Middelen en verantwoording
Voor de plannen wordt een bedrag per wijk beschikbaar 
gesteld, gebaseerd op het totaal aantal leerlingen in de wijk. 

De verantwoording van de middelen vindt jaarlijks plaats. Een 
format voor de inhoudelijke evaluatie en verantwoording van 
de middelen zal daartoe door SWV de Eem worden verstrekt.




