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Onderwijszorgcombinatie Top Track - Bijzonder Hoogbegaafd (HB)  
 

 

Aanleiding  

 

Portvolio geeft een aanzet tot de opzet van een experimentele bovenschoolse HB-voorziening van 

het samenwerkingsverband als aanvulling op ons continuüm. Het is onze maatschappelijke 

opdracht om passend onderwijsaanbod te realiseren voor alle leerlingen en thuiszitten te 

voorkomen. We bieden onze leerlingen niet alleen passende educatie (kwalificatie); maar  

zien socialisatie en persoonlijkheidsvorming als integrale onderdelen van deze opdracht.  

 
Portvolio constateert (2019) dat ons aanbod onvoldoende aansluit op de specifieke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen; leidend tot onderpresteren, 
afstroom, ‘drop-out’ en zelfs thuiszitten. Dit betreft dan vooral de leerlingen die twice exceptional 
zijn en leerlingen die vastlopen op grond van problemen bij hun executief functioneren en/of sociaal 
emotionele (psychische) ontwikkeling. Ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen met lang 
schoolverzuim is er onvoldoende passend onderwijs. 
 

Voor de leerlingen die blijkbaar meer specifieke ondersteuning nodig hebben, dan we op onze  

VO-scholen kunnen bieden, organiseren wij (2020) in onderlinge samenwerking een gespecialiseerd 

HB-aanbod; dit is dus een speciaal HB-arrangement bedoeld als bovenschoolse voorziening (BSV) 

voor hoogbegaafde leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften ter preventie van afstroom of 

bij (dreigende) uitval. Omdat onder de huidige thuiszitters het aantal leerlingen met aan 

hoogbegaafdheid gerelateerde problematiek hoog is, creëren we zo tevens een curatieve voorziening 

voor uitvallen leerlingen, met als doel terugkeer naar de eigen (thuis)school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij dit arrangement is ‘partnerschap’ cruciaal; dus werken we in samenwerking met meerdere 

partijen: v.o., vso, jeugdzorg, ouders en leerling. Zo realiseren wij feitelijk een onderwijszorg 

combinatie voor hoogbegaafde leerlingen (OZC-HB) om deze leerlingen én hun ouders (gezin thuis)   

gecombineerde expertise (op het gebied van begaafdheid én van sociaal-emotionele problemen) en 

systemische ondersteuning van het gezin (combi jeugdzorg) te bieden; met als doel de ontwikkeling 

van de betreffende jongeren weer vlot te trekken. Uitbreiding van onderwijszorgcombinaties (OZC) 

sluit tevens aan bij de doelstellingen van de LEA. 
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Bovenschoolse voorziening: OZC ‘Top Track’ HB 

 

Er komt dus een bovenschoolse voorziening (aangehaakt bij ons OPDC Track013) voor (hoog) 

begaafde leerlingen (die mogelijk partieel of volledig thuiszitten) uit het regulier VO waarbij het 

leren niet vanzelf gaat en er handelingsverlegenheid op de havo-vwo-school bestaat.  

 

Doelgroep: 

Leerlingen van 12 tot 18 jaar oud, die extra ondersteuningsbehoefte hebben (overstijgend aan de 

basisondersteuning vanuit het VO) die gerelateerd zijn aan hun hoogbegaafdheid waarbij naast 

onderwijs ook jeugdzorg nodig is.  Veelal is er sprake van een complexe problematiek doordat een 

leerling al langere tijd (ook op het basisonderwijs) niet de juiste ondersteuning heeft gekregen voor 

zijn begaafdheid. Bijna al deze leerlingen hebben faal- en negatieve ervaringen opgedaan binnen 

onderwijs en/ of jeugdhulp. Het gaat met name over leerlingen vanuit de Havo- vwo-scholen.  

 

Specifieke ondersteuningsbehoefte(n):  

Bij hoogbegaafde leerlingen gaat het zeker niet altijd vanzelf; er is blijkbaar meer nodig dan alleen 

een hoog kennispotentieel. Zeker voor leerlingen die uitzonderlijk hoogbegaafd zijn of waarin 

gezinsomstandigheden en dubbele diagnoses een rol spelen. De mate waarin hoogbegaafde 

leerlingen tot hun prestaties komen, hangt mede samen met de persoonlijkheid van een leerling, 

zijn/haar executieve functies en de leer- en sociale omgeving. Als er op deze prestatie-

ondersteunende gebieden (leer)belemmeringen zijn ontstaan, hebben hoogbegaafde leerlingen ook 

behoefte aan basis- en/of extra ondersteuning op school of via een bovenschool arrangement vanuit 

het samenwerkingsverband. In sommige gevallen zijn HB-leerlingen al afgestroomd of zitten thuis. 

 

Begaafde leerlingen dus, die niet tot presteren/leren komen, door belemmeringen op sociaal-

emotionele of executieve vaardigheden en waarbij het thuissysteem onvoldoende kan compenseren, 

dan wel extra verstorend kan werken. Plaatsing in de geïntegreerde voorziening vindt plaats als de 

leerling een arrangement nodig heeft waar onderwijs en zorg gecombineerd worden aangeboden.  

 

Aanmelding 

De thuisschool (VO-school) van de leerling heeft haar ondersteuningsmogelijkheden vanuit de 

basisondersteuning ingezet en kan dit middels een geëvalueerd OPP aantonen. School meldt de 

leerling via Indigo aan bij de toelatings-  en adviescommissie (TAC) van Portvolio en vraagt om 

plaatsing op OZC  Top Track HB. De TAC verdiept zich in de casus en geeft goedkeuring voor de 

plaatsing waarna er een intakegesprek gevoerd wordt op OZC Top Track HB. 

 

Plaatsingsduur 

De duur van het traject is afhankelijk van de ondersteuningsvraag en de groep die de leerling 

doormaakt. Het is nadrukkelijk geen fulltime voorziening en plaatsing is relatief kortdurend. Plaatsing 

vindt plaats voor een periode van 3 maanden tot maximaal 10 maanden. 

De leerling zit gedurende 1 tot maximaal 3 dagen per week in de Top Track peergroup. 

De school van inschrijving en begeleiding van mentor/ OCO/ HB-specialist erbij blijven betrekken is 

nodig om de duur vast te kunnen stellen. 
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Inbedding  

We sluiten aan en werken samen met Track013 2.0, het huidige OPDC.  

Op 14 januari 2020 is de kersverse nieuwe beschrijving van Track013 2.0 vastgesteld.  

Een groot aantal uitwerkingen van Track013 gelden ook voor het OZC Top Track HB.  

Daarom verwijzen we voor verdere verdieping van Top Track naar de beschrijving van Track013 2.0.  

De teamleider van Track013 is ook verantwoordelijk voor de OZC Top Track HB. 

Groep 

We werken vanuit een stamgroep voor 10 (tot maximaal 15) HB-leerlingen met onderzoekend leren, 

met projecten en leskisten etc. Leerlingen en ouders moeten gemotiveerd zijn; niet gemotiveerd is 

een contra-indicatie. Bij aanvang van de pilot willen we in maart 2020 starten met een kleine groep 

(N= 6) leerlingen. Dit om succeservaring op te doen, het traject zorgvuldig neer uit te kunnen zetten 

en daarna overzichtelijk te kunnen evalueren. Dit kan betekenen dat er leerlingen met verschillende 

leeftijden (12- 18 jaar) in een groep starten; waarbij ze wel met ‘peers’ in een groep zitten. 

 

Locatie 

Leerlingen hebben een ‘stam’ groep (lokaal) nodig, daarnaast leren zij middels projectonderwijs / 

eigen leermiddelen en krijgen ook practicumvakken. Er wordt ook gebruik gemaakt van andere 

locaties op reguliere scholen, zodat er verbinding blijft met reguliere onderwijssetting. 

Het lokaal voor Top Track bevindt zich in het schoolgebouw in de Schout Backstraat 37 te Tilburg 

(wijk Zorgvlied) nabij Track013 en de TTV. Op deze manier is achtervang voor de leerlingen geborgd. 

Ook is ondersteuning voor de docenten aanwezig en kan de gedragsspecialist van Top Track de 

gedragsspecialisten van Track013 2.0 gebruiken voor sparring. Een bijkomend voordeel is dat de 

gekozen locatie slechts 2 straten verwijderd ligt van het Theresialyceum. BPS Theresia beschikt over 

diverse praktijklokalen en er is een TOM-lokaal waar leerlingen samen komen om aan persoonlijke 

ontwikkeling te werken eventueel met peers. TOP TRACK mag en zal van deze faciliteiten gebruik 

maken.  

 

Programma boven schoolse Voorziening Bijzonder HB 

OZC Top Track  is een Ortho Pedagogisch & Didactisch Centrum (OPDC) en biedt leerlingen die uit zijn 

gevallen of dreigen uit te vallen tijdelijk een veilige setting met een specifieke aanpak van onderwijs 

en begeleiding (jeugdzorg) met het doel terug geleiding naar de school van inschrijving, dan wel 

doorgeleiding naar een beter passende vorm van onderwijs.  

Aanpak is gericht op het ombuigen van het in problemen denken naar het denken in mogelijkheden, 

passend bij die hoogbegaafheidsaspecten van de leerling die extra ondersteuning vragen. 

Het doel van onderwijs is kwalificatie, socialisatie en vorming (subjectificatie, persoonsvorming en 

uniciteit). Natuurlijk bieden we onderwijs op niveau aan, maar in de (OPDC) voorziening willen we 

vooral inzetten op “het mens zijn”, dus op het wegnemen van belemmeringen in socialisatie en 

vorming om de kwalificatie weer op gang te brengen. Dit willen we nadrukkelijk doen in een partiële 

onderwijssetting (niet in een jeugdzorgomgeving), om op die manier betrokken te blijven bij 

onderwijs en niet ‘uit het onderwijssysteem te geraken’. De leerlingen leren omgaan met die zaken 

waar ze ‘tegen aan lopen’ in concrete situaties en daar kan snel op ingespeeld worden. Door de 

situaties snel bespreekbaar te maken is de verwachting dat ze in de reguliere onderwijssetting hier 

weer (beter) mee om kunnen gaan, waardoor er belemmeringen op de kwalificatie worden 

weggenomen. Ouders worden nadrukkelijk meegenomen in het traject en er wordt van hen 

verwacht dat ze meewerken aan het traject met een ambulant jeugd- en gezinsbehandelaar en/of 

overige trajecten die uitgezet worden in het belang van de leerling.  
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Samenwerking onderwijszorgcombinatie 

De ontwikkelmogelijkheden van “hoog” begaafde leerlingen worden niet alleen door de individuele 

kind kenmerken bepaald, maar ook door de sociale leeromgeving van het kind (thuis, peergroup, 

etc.). Samen met de ouder(s)/verzorger(s) en andere belangrijke steunfiguren, wordt bepaald waar 

de aanknopingspunten liggen om de opgelopen ontwikkelingsstagnatie weer weg te nemen.  Op die 

manier ontstaat die systeemgerichte en oplossingsgerichte benadering, nodig voor kinderen met 

hoogbegaafdheid, die vaak niet allen ‘vast’ lopen op bepaalde aspecten van hoogbegaafdheid maar 

ook op de ‘zijnskenmerken’ passend bij hoogbegaafdheid.  

OZC Top Track HB is dus een gecombineerd onderwijs en zorg combinatie, waarbij 

onderwijsprofessionals intensief samenwerken met diverse hulpverleningsinstanties en 

belanghebbenden zoals scholen, leerplicht etc. zonder daarbij last te hebben van financierings- en 

beleidsschotten tussen organisaties, om een zoveel mogelijk efficiënte en integrale aanpak te kunnen 

bieden aan de hoogbegaafde jongeren die ‘vastgelopen’ zijn of dreigen vast te lopen in het 

onderwijs.  

 

Rollen- partners Top Track 

Met de verschillende partners die betrokken zijn of worden rondom de leerling en het systeem, 

wordt vanuit een interdisciplinair verband nagedacht over wat de best passende ondersteuning is 

voor deze leerlingen. Dit vraagt om een snelle, gedegen (probleem)analyse (4 weken), bezien vanuit 

het perspectief hoogbegaafd zijn en bijbehorende aspecten van ondersteuning, waarin de leerling/ 

ouders/ gezin cruciaal is.   

Binnen Top Track is er dagelijks een kerndocent (0,7 fte specialist HB) en deels ook een pedagogisch 

ondersteuner (0,5 fte coach) aanwezig. Inzet van vakdocenten en gastdocenten is noodzakelijk voor 

inspiratie en afwisseling. 

De docent en de coach worden ondersteund door een orthopedagoog (gedragsdeskundige HB) die 

het OPP opstellen en mee evalueren en ook zorgen voor het opstellen van ‘overeenkomsten 

onderwijs op andere locatie’ (OAL). De orthopedagoog (gedragsdeskundige HB) begeleidt ook de 

docenten (handelingsadviezen etc.). 

Er is samenwerking met de gemeentelijke specialistische jeugdzorg in de vorm van een ambulant 

jeugd- en gezinsbehandelaar (liefst met kennis van HB) vanuit Sterk Huis voor ondersteuning thuis, 

naast begeleiding in de klas. Na aanmelding volgt z.s.m. een gesprek thuis (binnen eerste 4 weken 

planperiode). Sterk Huis werkt dus vooral systemisch met de ouders thuis en op school met de 

leerlingen. Daarbij zal voor een aantal leerlingen wellicht nog andersoortige jeugdhulp nodig zijn 

vanuit bijv. GGZ of Amarant. Het kan zijn, dat leerlingen deze hulp al krijgen; dan vindt er afstemming 

plaats om de juiste ondersteuning die nodig is te realiseren. Dit kan bijv. gericht zijn op schoolgang 

oppakken of psychologische begeleiding goed af te stemmen.    

Binnen het traject is er regelmatig contact met de thuisschool van de leerling (mentor, traject-

begeleider specialist HB of OCO) in de vorm van afstemming over doelen, inhoud en voortgang. 

Wanneer de leerling terug gaat naar het reguliere VO, zal er altijd afstemming plaatsvinden vanuit de 

voorziening met de hoogbegaafdheidsspecialist van de school. 
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Werkplan- Organisatie  

 

Stap 1:  Werkgroep die zich buigt over inhoudelijke aspecten, organisatorische aspecten en  

              samenwerkingsaspecten van het opzetten van een boven schoolse voorziening. 

Stap 2  Samenbrengen van uitvoerende partijen, concreet werven van in te zetten expertise. 

Stap 3   Daarna een implementatie in pilotvorm; waarna evaluatie en verbetering plaats kan vinden. 

Stap 4  Implementatie experiment, monitoring. 

Wanneer de voorziening zal starten zal frequent afstemming zijn tussen medewerkers van de 

voorziening, directeur Portvolio, werkgroep en coördinator  OPDC Track013. Doel afstemmen en 

bijstellen van zaken. 

 

Financiering: 

o Portvolio financiert ruimte en menskracht (docent, coach en orthopedagoog) deels vanuit de 

toegekende subsidie HB. 

o Gemeente financiert jeugdzorg en begeleiding thuis en terug naar regulier onderwijs. 

o School van inschrijving zorgt voor inzet coach/mentor en realiseert cofinanciering conform de 

algemene richtlijnen die in het scholenoverleg (BSV OPDC) zijn afgesproken (maand €650 / €440).  

 

Wat - Wie / Brainstorm 

- TAC indicatie Indiceren van leerlingen voor OZC HB zoals bij Track013 
 

- Gedragswetenschappers (CVB) - Carla van Moorsel (TAC) 
- Specialist VSO de Keyzer (mogelijk Esther Reinhard) 
 Duo Track013 om te kunnen sparren. 

- Geschikte docent en coach - Roel Derksen en Marlieke Adank / de 
detacheringsovereenkomsten moeten worden 
opgemaakt. 

- Locatie  - Combineren met Track013 / TTV. Vierde lokaal daar.  
Mogelijkheid tot deelname centrale trainingen die 
ingekocht worden door Track013 (bijv. sport) 

- Theresia voor praktische vakken (loopafstand) 

- Leerlingen - Bekijken welke leerlingen geschikt zijn. Marlies en 
Sander voor hun school. Carla via de TAC. Na 
inventarisatie in een vervolgstadium vraag bij 
andere scholen voorleggen. Zelf verzamelen en 
daarna centraal delen.  

- Gemeente/ zorg - Sterk huis over mogelijke centrale inkoop bij de 
gemeente. 

- kijken wie met name voor zorg thuis ingezet kan 
worden Het moet bij voorkeur iemand zijn die in 
gezinssystemen thuis is.  

- Eckart College 
 

Angela: a.dewit@eckartcollege.nl, HB-docent/mentor 
Nicole: n.donkers@eckartcollege.nl, adjunct directeur VWO 

- Locatie bezoek in februari 2020 met docenten en 
ondersteuners. Kan de locatie gezamenlijk bekeken 
worden en ideeën opgedaan worden. 

- Naam van de locatie - Top Track 
- Roel: HIT013 (Hoge Intelligentie Track 013) 
- Idee om de leerlingen zelf te laten bedenken 

 

mailto:a.dewit@eckartcollege.nl
mailto:n.donkers@eckartcollege.nl
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Tijdpad 

 

Week 4 20-24 januari 2020 

1. HB werkgroep informeren stavaza Top Track  Carla 

 

Week 5 27 januari- 31 januari 2020 

1. Lokaal regelen      Jos 

2. OZC-plan aanpassen     Carla 

3. OZC  plan meelezen en bijstellen   OZC-groep, sterk huis 

4. Aanschaf digibord/ materialen     Jan 

5. Personeel gesprekken (Marlieke Roel)   Jos / detacheringsovereenkomsten 

6. Aanmelden leerlingen middels adviesvraag TAC  Sander/ Marlies 

7.  Start opstellen factsheet    Carla 

8. Uitzoeken documenten Track013 voor OZC  Carla 

 

Week 6 3 februari- 7 februari 2020 

1. OZC HB definitief opstellen na input   Carla   

2. Factsheet Top Track definitief    OZC-werkgroep 

3. Donderdag 6 feb OCO-overleg uitleg OZC  Carla, Jan, Jos 

4. Aanmelden leerlingen middels adviesvraag TAC  Sander/ Marlies 

 

Week 7 10-14 februari 2020 

1. Ouders informeren middels o.a. factsheet  VO-school 

2. Bezoek praktijklocatie      Eckart college 

3. Kennismaken met elkaar als team/ lokaal etc. 

 

Week 8 17- 21 februari  

1. 17 januari 12.00-13.00 uur overleg Sterk Huis locatie Portvolio. Aanwezig Jos, Jan, Carla, Sterk 

huis maar wellicht ook Roel en Marlieke. Roel geeft aan dat hij op dinsdag tussen 08.30 – 

13.00u beschikbaar en woensdag tussen 15.00 – 17.30 uur beschikbaar is, wellicht in overleg 

ook op een andere dag die week. 

2. Ouders informeren middels o.a. factsheet  VO-school 

 

Week 9 vakantie / START 1 MAART 2020 

 

Week 10 2 maart-6 maart 2020 

1. Start lezen dossiers leerlingen    Carla, Marlieke Roel 

2. Inplannen intakegesprekken     Carla 

3. Wellicht al eerste intakegesprek   Carla, Marlieke, Roel 

 

Week 11 9-12 maart 2020 

1. Intakegesprekken      Carla 

2. Start met leerlingen     Marlieke Roel 


