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Deze rapportage bevat het verslag van een onderzoek dat uitgevoerd is door medewerkers van het Behavioural Science

Institute, onderdeel van de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit, in samenwerking met
medewerkers van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen.
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Leeswijzer
In dit document treft u de rapportage genaamd “Onderwijs voor (verborgen) talenten: een
onderzoek naar dubbel-bijzondere leerlingen in opdracht van SWV Primair Onderwijs Amsterdam
Diemen”. De informatie in dit verslag is relevant voor mensen die op welke manier dan ook in
contact staan met-, of interesse hebben in de huidige stand van zaken en mogelijke verbeterpunten
wat betreft passend onderwijs aan dubbel-bijzondere leerlingen.
De systematische opbouw van de rapportage maakt het mogelijk om deze zowel snel en globaal te
lezen als ook zeer uitgebreid en in detail. Hoewel u aan de hand van de inhoudsopgave een keuze
kunt maken over hoe u deze rapportage zou willen lezen, is deze leeswijzer ter aanvulling opgesteld
met daarin enkele suggesties op basis van mogelijke leesdoelen:
1.

Snel, globaal overzicht: Lees de samenvatting in de volgende paragraaf voor een beknopte
versie van het rapport. De samenvatting bevat de probleemstelling van het onderzoek, de
belangrijkste conclusies en implicaties voor de wetenschap en adviezen voor de praktijk.

2.

Betekenis voor de praktijk: Lees de uitgebreide implicaties en adviezen in H5.

3.

Volledig overzicht: Lees de aanleiding voor het onderzoek en de begripsbepaling van dubbelbijzondere leerlingen in H1, de conclusies van het onderzoek in H4 en de implicaties en adviezen
in H5.

4.

Methodologische achtergrond en resultaten: Voor specifieke informatie over de opbouw van
het onderzoek, de participanten en instrumenten, lees H2. Uitgebreide resultaten zijn te vinden
in H3.
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Samenvatting
Aanleiding en probleemstelling
Dubbel-bijzondere leerlingen hebben zowel (kenmerken van) een hoge intelligentie/hoge
leerresultaten als (kenmerken van) een leer-, ontwikkelings- of gedragsprobleem. Uit eerder
onderzoek is gebleken dat er voor deze groep leerlingen onvoldoende passend aanbod is als gevolg
van moeilijkheden met de identificatie van dubbel-bijzondere leerlingen. De sterktes en zwaktes van
deze leerlingen kunnen namelijk sterk verschillen en kunnen elkaar soms zelfs overschaduwen. Dit
bemoeilijkt het identificeren van de onderwijsbehoeften, wat tot gevolg heeft dat scholen moeite
hebben om passend onderwijs aan deze leerlingen te faciliteren. Het doel van dit onderzoek was
daarom het inzicht krijgen in de mogelijkheden van een passend onderwijsaanbod voor deze groep
leerlingen en een beter beeld te krijgen van het huidige aanbod binnen het samenwerkingsverband,
evenals in de aanpassingen die nodig en/of wenselijk zijn om tot een dekkend aanbod te komen

Conclusies per onderzoeksvraag
Welke initiatieven bestaan er reeds voor dubbel-bijzondere leerlingen in de regio
Amsterdam-Diemen?
Momenteel zijn er geen specifieke initiatieven voor dubbel-bijzondere leerlingen. Daarom wordt
vooral gebruik gemaakt van maatwerk, evenals van bestaande initiatieven voor hoogbegaafde
leerlingen. Onderwijsprofessionals geven aan dat voornamelijk de begaafdheid een vraag creëert
voor speciale voorzieningen. Wat betreft de uitdagingen van dubbel-bijzondere leerlingen, lijkt de
vraag voor speciale voorzieningen met name gecreëerd worden door uitdagingen op gedragsniveau.
In andere regio’s zijn wel specifieke initiatieven zoals aparte klassen in het speciaal onderwijs. Deze
voorzieningen betreffen vaak voltijds hoogbegaafdheid onderwijs met ruimte voor individueel
maatwerk. Voor Amsterdam-Diemen zou dit ook een optie zijn, tenzij er een ander passend initiatief
wordt opgezet.
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de signalering, identificatie en afstemming op
de ontwikkelingsbehoeften van dubbel-bijzondere leerlingen binnen het SWV AmsterdamDiemen en hoe kan dit verbeterd worden?
Identificatie van onderwijsbehoeften en signalering van dubbel-bijzondere leerlingen brengt
uitdagingen met zich mee en blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt. Er is behoefte aan
praktische handvatten en kennisvergroting. Hoewel er al wel sprake is van samenwerking tussen
onderwijsprofessionals en ouders is hier nog ruimte voor verbetering. Ondanks de kleine steekproef
suggereren de resultaten dat het redelijk goed gaat met de (vermoedelijk) dubbel-bijzondere
leerlingen die hebben deelgenomen aan het onderzoek binnen de regio Amsterdam-Diemen, dat
deze leerlingen zich bewust zijn van hun sterke kanten en dat zij redelijk presteren. Tegelijkertijd valt
op dat de dubbel-bijzondere leerlingen een bepaalde uitdaging en/of begeleiding missen.
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Hoe kan binnen het SWV Amsterdam-Diemen een passend onderwijsaanbod worden
gecreëerd?
Verbeteringen in het onderwijsaanbod voor dubbel-bijzondere leerlingen betreffen zaken zoals
betere samenwerking met (externe) partners en betere communicatie met ouders, evenals meer
expertise wat betreft signalering en begeleiding. Een mogelijk initiatief om deze expertise te
faciliteren, is het vormen van een informatienetwerk of scholing van leerkrachten en IB’ers
aangaande deze onderwerpen. Signalering moet eerder en meer systematisch gebeuren, bij voorkeur
in samenwerking met ouders en specialisten. Voor verbetering van de begeleiding zouden duidelijke
randvoorwaarden geformuleerd moeten worden (extra kennis, instrumenten en informatie over wie
recht heeft op welke voorzieningen) om individueel maatwerk te kunnen leveren.

Implicaties en adviezen
Om individueel maatwerk mogelijk te maken wordt een routekaart gepresenteerd, gebaseerd op de
‘stepped care strategy’, die inzicht geeft welke plek het best past bij een dubbel-bijzondere leerling.
Hierbij is rekening gehouden met afstemming op de behoefte van de leerling en die van de
onderwijsprofessional. De routekaart streeft naar kortstondige begeleiding die terugkeer naar de
reguliere klas mogelijk maakt.
Er zijn vijf componenten geïdentificeerd om een beter passend onderwijsaanbod voor dubbelbijzondere leerlingen te creëren.
1. Kennisvergroting en kennisdeling
2. Inzetten op verbetering signalering
3. Inzetten op passend onderwijsaanbod
4. Faciliteren van individuele plannen betrokkenen
5. Samenwerking en communicatie met ouders
Tenslotte zijn in Hoofdstuk 5 verschillende scenario’s geschetst ten aanzien van het ontwikkelen van
een passend onderwijsaanbod voor dubbel-bijzondere leerlingen. Een scenario op basis van de
eerste drie componenten lijkt op dit moment het beste te passen qua wenselijkheid en haalbaarheid.
Het laatste scenario, met alle hiervoor genoemde componenten, lijkt het meest wenselijk, maar is
tegelijkertijd minder haalbaar. Voor de andere geschetste scenario’s, zie hoofdstuk 5.
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1. Aanleiding en onderzoeksvragen
Aanleiding
In het kader van de ‘subsidieregeling begaafde leerlingen PO en VO’ is er door het
samenwerkingsverband (SWV) Amsterdam-Diemen een activiteitenplan opgesteld. Hierin is
beschreven dat nader onderzoek gedaan zou moeten worden om de doelgroep van dubbelbijzondere leerlingen beter in kaart te brengen. Dit is mede gebaseerd op een eerder onderzoek in
2017 door het Kohnstamm Instituut, waaruit bleek dat zowel ouders als intern begeleiders (IB’ers)
vonden dat er onvoldoende passend aanbod was voor hoogbegaafde leerlingen die daarnaast ook
leer-, ontwikkelings- of gedragsproblemen ervaren.
Het doel van het huidige onderzoek was om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van een passend
onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen en een beter beeld te krijgen van het huidige aanbod
binnen het samenwerkingsverband, evenals in de aanpassingen die nodig en/of wenselijk zijn om tot
een dekkend aanbod te komen. In overleg tussen onderzoekers van de Radboud Universiteit (Evelyn
Kroesbergen en Marielle Wittelings) en leden van het SWV (Jelke Martina en Annerose Groot) is een
plan van aanpak geschreven voor dit vervolgonderzoek, dat vervolgens door de onderzoekers is
uitgevoerd, steeds in goed overleg met Jelke Martina en andere betrokkenen.
Centrale vraagstelling:
Hoe ziet een passend en dekkend onderwijsaanbod eruit
voor de groep dubbel-bijzondere leerlingen
op het PO in Amsterdam en Diemen?

Onderzoeksvragen
Er zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd, die in hoofdstuk 4 beantwoord zullen worden 2.
1. Welke initiatieven bestaan er reeds voor dubbel-bijzondere leerlingen in de regio
Amsterdam-Diemen?
2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de signalering, identificatie en afstemming op
de ontwikkelingsbehoeften van dubbel-bijzondere leerlingen binnen het SWV AmsterdamDiemen en hoe kan dit verbeterd worden?
3. Hoe kan binnen het SWV Amsterdam-Diemen een passend onderwijsaanbod worden
gecreëerd?

2

Zie Bijlage 1 voor de deelvragen van het onderzoek.
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Wie zijn de dubbel-bijzondere leerlingen?
Het onderzoek richt zich op leerlingen die de potentie hebben voor hoge prestaties en waarbij
tegelijkertijd het leren of ontwikkelen niet vanzelfsprekend is. We noemen dit dubbel-bijzondere
leerlingen of leerlingen waarbij er vermoedens zijn van dubbel-bijzonderheid. Op dit moment is er
nog weinig bekend over deze groep leerlingen en onderwijsprofessionals in Nederland geven aan dat
deze leerlingen binnen het (passend) onderwijs vaak niet de ondersteuning krijgen die ze nodig
hebben. Dat heeft drie redenen: 1) doordat de sterktes en zwaktes van deze leerlingen vaak ver uit
elkaar liggen en het gegeven dat deze elkaar soms overschaduwen is het vaak lastig om hen (tijdig) te
herkennen; 2) dit maakt het vaststellen van de onderwijsbehoeften vaak moeilijk; 3) waardoor
scholen moeite hebben om het onderwijs goed af te stemmen op deze leerlingen.
Dubbel-bijzondere ofwel twice-exceptional (2E) leerlingen hebben enerzijds
(kenmerken van) zeer hoge intellectuele capaciteiten en anderzijds
(kenmerken van) leer- of ontwikkelings- of gedragsproblemen

Met deze definitie sluiten we aan bij het eerder uitgevoerde onderzoek ‘Passend onderwijs voor
dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen’ 3. Het betreft een behoorlijk brede definitie, maar dat
is juist noodzakelijk omdat dubbel-bijzondere leerlingen soms zo lastig te signaleren zijn en
standaardtesten (bijv. voor IQ) een vertekend beeld kunnen geven. We hanteren hierbij twee
uitgangspunten. Allereerst gaan wij uit van een systemisch perspectief. Een uitdaging – en de aanpak
hiervan, moet altijd in de context van het hele systeem rond de leerling gezien en geïnterpreteerd
worden (bijvoorbeeld klas, leerkracht, gezin). Een aanpak kan ook alleen echt succesvol zijn wanneer
het hele systeem hierbij betrokken wordt. Het tweede uitgangspunt is dat elke leerling een
individueel profiel van sterktes en zwaktes heeft (op neuropsychologisch, cognitief, sociaal,
emotioneel en gedragsmatig gebied), waarop aangesloten zal moeten worden in de aanpak.
Concreet betekent dat de (relatief) sterke kanten van een kind waarderen en versterken en de
(relatief) zwakke kanten remediëren of compenseren.

3

Burger-Veltmeijer, A.E.J., Kroesbergen, E.H., Minnaert, A.E.M.G., Hoogeveen, L. (2018). Passend onderwijs voor dubbel

bijzondere (hoog)begaafde leerlingen: Fabels en feiten over (het voorkomen van) frustratie van talent. Rapportage NROproject 405-18-631.
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Definitie en criteria
Dubbel-bijzondere ofwel twice-exceptional (2E) leerlingen hebben enerzijds (kenmerken van) zeer
hoge intellectuele capaciteiten en anderzijds (kenmerken van) leer-, ontwikkelings- of
gedragsproblemen; dit wordt zichtbaar in een ontwikkelingsprofiel met intra-individuele
discrepanties tussen sterktes en (relatieve) zwaktes, die speciale psycho-educatieve behoeften met
zich mee kunnen brengen; deze profielen verschillen sterk tussen individuen. Hierbij zouden de
volgende diagnostische criteria in acht genomen moeten worden:
Intellectuele capaciteiten. Betrouwbaarheidsinterval van totaal-IQ-score op een gangbare IQtest (WISC, RAKIT) omvat tenminste 130 of, indien er sprake is van een lagere IQ-score, duidelijke
aanwijzingen dat de IQ-score de werkelijke intellectuele capaciteiten niet representeert. Dit vraagt
om grote deskundigheid bij de psycholoog/pedagoog die het onderzoek uitvoert. Te denken valt aan
het toepassen van Algemene Vaardigheids Index (AVI) van de WISC-V. In tegenstelling tot het totaalIQ kan deze bij leerlingen met onderliggende problemen in de informatieverwerking (snelheid,
werkgeheugen) beter zicht geven op de verbale en niet-verbale denkvermogens. Verscheidene
auteurs van empirische publicaties raden deze index aan 4. Een valkuil daarbij kan zijn dat vervolgens
de WerkgeheugenIndex (WgI) en VerwerkingssnelheidsIndex (VsI) in het totale diagnostische proces
van sterktes en zwaktes wordt veronachtzaamd, wat juist niet de bedoeling is.
Leerproblemen. Herhaaldelijk scores >1SD beneden het gemiddelde van een populatie
(NB. Als niet alle scores >1SD lager zijn, zal daar een goede verklaring voor moeten worden gegeven).
Ontwikkelings- en gedragsproblemen. Voor classificerende diagnoses standaardcriteria
hanteren (zoals met bijv. vragenlijsten, interviews en observaties worden verzameld), maar
afwijkingen hiervan zijn toegestaan, mits deze goed onderbouwd worden vanuit het individuele
profiel.

4

Foley Nicpon, M., Allmon, A., Sieck, B., & Stinson, R.D. (2011). Empirical investigation of twice-

exceptionality: Where have we been and where are we going? Gifted Child Quarterly, 55, 3-17.
Toffalini, E., Pezzuti, L., & Cornoldi, C. (2017). Einstein and dyslexia: Is giftedness more frequent in
children with a specific learning disorder than in typically developing children? Intelligence, 62, 175–179.
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2. Onderzoeksopzet
Het onderzoek 5 bestond uit drie fases, weergegeven in Figuur 2.1.

Figuur 2.1. Opbouw onderzoek dubbel-bijzondere leerlingen PO Amsterdam-Diemen

Fase 1: Onderwijsprofessionals vragenlijsten en interviews
In de eerste fase van het onderzoek zijn

2%

vragenlijsten uitgezet onder 240
samenwerkingsverband. Van hen hebben

5%

128 mensen de vragenlijst geopend en/of

10%

gedeeltelijk ingevuld. Uiteindelijk hebben
61 onderwijsprofessional de vragenlijst

Leerkracht plusklas
54%
13%

volledig ingevuld, waarvan 88,5% vrouwen

Schoolpsycholoog
Lid expertise team
Zorgcoördinator
Overig

en 80,3% deelnemers uit het regulier
functiebeschrijving van de deelnemers.

Hoogbegaafdheidcoördinator

5%

onderwijsprofessionals binnen het

onderwijs. Zie Figuur 2.2 voor een

Intern begeleider

11%

Figuur 2.2. Functiebeschrijving deelnemers vragenlijsten.

In de vragenlijst is gevraagd naar best-practices die op dit moment binnen het onderwijs worden
toegepast voor de (vermoedelijk) dubbel-bijzondere leerlingen, of goede initiatieven waar
onderwijsprofessionals mee bekend zijn. De vragenlijst bestond in totaal uit 34 vragen die verdeeld
waren over de thema’s de signalering van (vermoedelijk) dubbel-bijzondere leerlingen, de
onderwijsaanpassingen binnen de eigen school, bekendheid met onderwijsaanpassingen binnen

5

Het onderzoek is getoetst op ethische toelaatbaarheid door de ethiek commissie van de faculteit der Sociale

Wetenschappen en de gegevens zijn behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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andere scholen en als laatste de samenwerking met ouders andere partijen in de ondersteuning ten
bate van de (vermoedelijk) dubbel-bijzondere leerling.
Aanvullend zijn diepte-interviews gehouden met zeven onderwijsprofessionals die eerder de
vragenlijst hebben ingevuld. Deze interviews boden de mogelijkheid om de antwoorden op de
verschillende thema’s die eerder in de vragenlijst aan bod zijn gekomen verder uit te diepen. In
totaal werden een twintigtal aanvullende vragen gesteld over signalering en onderwijsaanpassingen
binnen de eigen school of bekendheid met onderwijsaanpassingen binnen andere scholen. Hierbij
was vooral aandacht voor werkzame praktijkvoorbeelden en de voorwaarden waaronder deze
werkzaam zijn. Deze kennis werd aangevuld op basis van literatuuronderzoek en andere
praktijkvoorbeelden in het netwerk van de onderzoekers.
Fase 2: Leerlingen (en hun ouders) vragenlijsten en interviews
In de tweede fase van het onderzoek zijn vragenlijsten afgenomen onder vijftien leerlingen en hun
ouders. Deze vragenlijsten richtten zich onder andere op het in kaart brengen van het welbevinden
en de sterktes en zwaktes van de (vermoedelijk) dubbel-bijzondere leerlingen. Al deze vragen zijn
onder te verdelen over de thema’s zelfconcept, de ervaring van schoolresultaten, motivatie,
creativiteit, welbevinden, kwaliteiten, de sterke kanten en moeilijkheden. De leerlingenversie en
ouderversie van de vragenlijst bevatte respectievelijk 111 en 106 vragen.
Enkele ouders en leerlingen hebben vervolgens deelgenomen aan een verdiepend interview. In deze
verdiepende interviews stond de signalering, identificatie en diagnostiek van de leerlingen centraal.
Eveneens als de schoolloopbaan, onderwijsaanpassingen en de samenwerking met school en andere
partijen. In totaal bestonden de interviews uit ongeveer 20 vragen voor de ouders en 8 vragen voor
de leerlingen. De interviews werden gestart met de ouder en het laatste kwartier van de interviews
werden de leerlingen gevraagd om aan te sluiten en werden zij bevraagd naar hun ervaringen en
belevenissen op een verkorte en leeftijdsadequaat aangepaste versie van de vragen.
Fase 3: Stakeholders bijeenkomsten
Uiteindelijk is in een derde fase met behulp van deze inzichten in de voorgaande fasen toegewerkt
naar het formuleren van concrete adviezen over de vormgeving van een passend onderwijsaanbod
voor dubbel-bijzondere leerlingen binnen het PO Amsterdam-Diemen. De uitkomsten van de eerste
twee fasen zijn besproken met diverse stakeholders van het samenwerkingsverband (op 19 januari
2021 met het expertiseteam (hoog)begaafde leerlingen van het SWV Amsterdam-Diemen en op 26
januari 2021 met een aantal bestuursleden van de schoolbesturen binnen het SWV).
Op basis van de resultaten uit fase 1 en 2 zijn allereerst acht dilemma’s (zie kader onderaan de
volgende pagina) opgesteld welke met het expertiseteam besproken zijn. Het doel van deze
bespreking was het in kaart brengen van mogelijk knelpunten en om meer zicht te krijgen op de
11

belangrijke aandachtspunten voor het opstellen van de eerste scenario’s voor onderwijs aan
(vermoedelijk) dubbel-bijzondere leerlingen binnen het samenwerkingsverband.
Met behulp van de input zoals aangedragen door het expertiseteam is vervolgens een routekaart
met verschillende ondersteuningsniveaus voor een passend onderwijsaanbod voor dubbelbijzondere leerlinge opgesteld. Aansluitend zijn vijf componenten voor verbetering van het onderwijs
aan dubbel-bijzondere leerlingen binnen het SWV Amsterdam-Diemen geïdentificeerd, welke zijn
geïntegreerd in vier mogelijke scenario’s om tot een functioneel en passend onderwijsaanbod voor
dubbel-bijzondere leerlingen te komen.
Deze mogelijke scenario’s zijn tijdens een bijeenkomst met een aantal bestuursleden van het
Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen besproken, met als doel om meer zicht te krijgen op
welke aanpassingen wenselijk en haalbaar zijn om een passend onderwijsaanbod voor deze
doelgroep te realiseren en welke manieren het beste zouden passen bij het samenwerkingsverband.
Op basis hiervan zijn concrete adviezen samengesteld, te vinden in Hoofdstuk 5.

Acht dilemma’s binnen vier thema’s aangaande het zwaartepunt van het te realiseren passend
onderwijsaanbod voor dubbel-bijzondere leerlingen, zoals besproken met het Expertiseteam.
Signalering
•

Dilemma 1: Signalering versus begeleiding

Onderwijsbehoeften
•

Dilemma 2: Voltijd HB-onderwijs versus inclusief onderwijs

•

Dilemma 3: Regulier versus speciaal onderwijs

•

Dilemma 4: Eigen klas en school versus specialistische begeleiding en peers

Kennisdeling
•

Dilemma 5: Specialist op iedere school versus iedere leerkracht enige kennis op dit gebied

•

Dilemma 6: Top-down versus Bottom-up

Samenwerking
•

Dilemma 7: Actieve versus passieve rol ouders

•

Dilemma 8: Leerkracht versus specialist
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3. Resultaten
Fase 1: Vragenlijsten en interviews onderwijsprofessionals
Signalering
Prevalentie. Het merendeel van de onderwijsprofessionals geeft aan te weten of te vermoeden
dat er dubbel-bijzondere leerlingen bij hen op school zitten (98,3%). Slechts 1,7% denkt dat er geen
dubbel-bijzondere leerlingen op school zitten. Het aantal (vermoedelijk) dubbel-bijzondere leerlingen
dat per school genoemd wordt loopt uiteen van 0 tot 100 leerlingen. Van de 61
onderwijsprofessionals zijn er 48 werkzaam binnen het regulier basisonderwijs, vijf binnen het
hoogbegaafdheidsonderwijs (HB-onderwijs) en vier binnen het speciaal onderwijs (SO). Het
gemiddeld aantal dubbel-bijzondere leerlingen wordt daarbij geschat respectievelijk geschat op zes
(regulier), zeven (HB) en één leerlingen (SO). In de onderbouw lijkt dubbel-bijzonderheid lastiger te
signaleren dan in de bovenbouw, met respectievelijk 27,9% en 70,5% van de gesignaleerde leerlingen
in beide bouwen.
Kenmerken. Bijna driekwart van de respondenten (71%) zegt zelf bekend te zijn met het begrip
dubbel-bijzonder en beschrijft dubbel-bijzonderheid als een combinatie van (hoog/meer)begaafdheid
enerzijds en een uitdaging anderzijds. Iets meer dan de helft (50,8%) heeft het daarbij echter over
een vaststelling, terwijl bijna een kwart (23,0%) juist spreekt over vermoedens of kenmerken. Zie
Tabel 3.1 voor de meest genoemde combinaties van begaafdheid en uitdagingen. De antwoorden die
de onderwijsprofessionals gaven konden binnen meerdere combinaties vallen.
Tabel 3.1.
Benoemde uitdagingen in combinatie met vastgestelde of vermoedde begaafdheid.
Uitdaging
leren

Uitdaging
aandacht

Uitdaging sociaalemotioneel

Uitdaging
gedrag

Uitdaging niet
gespecificeerd

Begaafdheid
vastgesteld

25%

21%

21%

13%

18%

Begaafdheid
vermoedens

5%

2%

13%

10%

8%

Instrumenten. Dubbel-bijzondere leerlingen worden in de meeste gevallen gesignaleerd door
middel van observatie of onderzoek. Observaties worden uitgevoerd door de leerkracht of IB’er, of
door een orthopedagoog of andere specialist. Onderzoek betreft cognitief of gedragsonderzoek.
Daarnaast worden leerprestaties (o.a. toets scores) en gesprekken (bijv. met leerling of ouder)
gebruikt voor de signalering van dubbel-bijzondere leerlingen. Uit de antwoorden van de
onderwijsprofessionals blijkt dat er nog weinig gebruik wordt gemaakt van een gestandaardiseerd
protocol. Zie Figuur 3.1.
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Figuur 3.1. Instrumenten voor signalering van dubbel-bijzondere leerlingen.

Signalen voor onderwijsaanpassingen. Met name de signalen van leerkrachten, ouders en
leerlingen zelf worden als indicatie gebruikt om basis waarvan leerlingen in aanmerking komen voor
onderwijsaanpassingen. Andere criteria rondom signalering zijn te vinden in Figuur 3.2.

Figuur 3.2. Criteria als indicatie voor onderwijsaanpassingen voor dubbel-bijzondere leerlingen.

Onderwijsaanpassingen
Eigen school. Als voorbeelden van onderwijsaanpassingen voor dubbel-bijzondere leerlingen
binnen de school worden in de vragenlijsten met name speciale klassen, maatwerk en het bieden van
extra uitdaging genoemd. Voor alle genoemde aanpassingen in de vragenlijsten, zie Figuur 3.3A.
Onderwijsaanpassingen die in de interviews vooral worden genoemd, zijn het bieden van extra
uitdaging, het betrekken van externe partijen en het bieden van maatwerk. Voor alle genoemde
aanpassingen in de interviews, zie Figuur 3.4A.
Andere scholen. Weinig respondenten zijn bekend met onderwijsaanpassingen buiten de eigen
school. Voorzieningen die genoemd worden in de vragenlijsten, zijn de ‘Day a Week School’ en een
speciale klas binnen de school (zoals een begaafdenklas, verrijkingsklas of denkklas) als aanvulling op
het regulier onderwijs. Zie Figuur 3.3B voor de antwoorden uit de vragenlijsten.
Bij de interviews worden net als in de vragenlijsten speciale klassen genoemd. Daarnaast wordt
aanvullend gesproken over tussenvoorzieningen tussen het regulier- en speciaal onderwijs en over
gespecialiseerde scholen (bijv. onderwijszorgsetting met jeugdzorg, doorlopende voorziening,
voltijdsvoorziening). Zie Figuur 3.4B voor de antwoorden uit de interviews.
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Figuur 3.3. Bekendheid met onderwijsaanpassingen (A) binnen de eigen school en (B) elders.
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Figuur 3.4. Bekendheid met onderwijsaanpassingen (A) binnen de eigen school en (B) elders.

Evaluatie en monitoring. In hoeverre de onderwijsaanpassingen werkzaam zijn wordt
voornamelijk gemonitord door gesprekken. Formele evaluatie middels verslaglegging wordt minder
vaak genoemd, zie Figuur 3.5.
60%
40%
20%
0%

gesprekken/
besprekingen

evaluatie d.m.v.
verslaglegging

(toets)scores

Figuur 3.5. Evaluatie en monitoring van onderwijsaanpassingen.
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Samenwerking
Partners. Samenwerking ten bate van de ondersteuning van deze (vermoedelijk) dubbelbijzondere leerlingen vindt plaats in de vorm van verrijkingsonderwijs of een plusklas binnen de eigen
school (68,9%) ouder-kind teams (65,6%), buitenschools verrijkingsonderwijs zoals plusklassen
(47,5%) en andere bovenschoolse voorzieningen voor begaafdheid (32,8%). In ongeveer een kwart
van de gevallen worden experts op het gebied van begaafdheid en/of jeugdhulp ingeschakeld.
Slechts 6,6% heeft geen externe samenwerkingspartners. Zie Tabel 3.2A voor werkzame elementen
in de samenwerking met partners.
Ouders. De onderwijsprofessionalszijn overwegend tevreden over de samenwerking met ouders
en geven een gemiddelde cijfer van 7,6. Ditzelfde cijfer geven zij ook voor de mate waarin ze zich
toegerust voelen om de samenwerking met ouders vorm te geven. Zie Tabel 3.2B voor werkzame
elementen in de samenwerking met ouders.
Tabel 3.2.
Werkzame elementen in samenwerking (A) met externe partijen en (B) met ouders.
(A) Externen
Communicatie

Werkt
goed?

Kan
geoptimaliseerd
worden?

39%

8%

Andere (meer)
professional/partij

25%

21%

Kennisdeling

16%

8%

Professionalisering

7%

16%

Faciliteiten

0%

13%

Werkt
goed?

Kan
geoptimaliseerd
worden?

Communicatie

41%

12%

Ouderbetrokken
heid

36%

13%

Transparantie

26%

18%

Kennisdeling

23%

0%

Alles / Niets

alles: 0%

niets: 16%

(B) Ouders

Waar blijft samenwerking liggen? Andere partijen waarmee samenwerking gewenst is, zijn
specialisten zoals orthopedagogen, dyslexiespecialisten, gedragsspecialisten of instituten die gerichte
trainingen aanbieden (genoemd door 21,3% van de respondenten). Het specifiek missen van een
expert op het gebied van hoogbegaafdheid en/of dubbel-bijzonderheid wordt benoemd door 9,8%.
Ook de brede samenwerking tussen bijvoorbeeld PO en VO en tussen regulier, speciaal onderwijs en
hoogbegaafdheidonderwijs wordt gemist (11,5%). Tot slot benoemt 9,8% van de
onderwijsprofessionals dat zij samenwerking met een overkoepelend orgaan missen, zoals eigen of
ander bestuur of de gemeente.

Fase 2: Vragenlijsten en interviews leerlingen en ouders
Op basis van de ingevulde vragenlijsten en interviews kan er geen representatief beeld worden
geschetst van de (vermoedelijk) dubbel-bijzondere leerling binnen het SWV Amsterdam-Diemen. Het
aantal aanmeldingen en daarmee de steekproef voor ons onderzoek was hiervoor te gering. Wegens
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privacy redenen geven we daarom geen specifieke informatie over de deelnemende leerlingen;
vanwege de kleine steekproef zou dat namelijk al snel te herleiden zijn tot individuen. De
belangrijkste kenmerken en onderwerpen met betrekking tot de dubbel-bijzondere leerlingen
presenteren we daarom in algemene termen. Wel kan gezegd worden dat er sprake was van een
evenredige verdeling over de verschillende vormen van onderwijs (regulier onderwijs, speciaal
onderwijs, voltijds-HB onderwijs).
Signalering, identificatie en schoolloopbaan
Op het gebied van de herkenning en het zien van de dingen waar de kinderen goed in waren, was het
voor de ouders die deelnamen aan de interviews al vanaf vroege leeftijd duidelijk dat er sprake was
van bepaalde talenten. Zowel verbale als motorische kwaliteiten werden door ouders benoemd,
aangevuld met anekdotes over opmerkingen vanuit de omgeving aangaande de ontwikkeling van
deze sterktes. Het vermoeden van specifieke uitdagingen ontstond eveneens op jonge leeftijd, maar
meestal later dan het signaleren van de krachten. Signalen omtrent uitdagingen werden
voornamelijk vanuit de omgeving (school en experts), maar ook door ouders zelf opgemerkt. Ook de
leerlingen geven aan het idee te hebben dat de mensen om hen heen zien waar zij goed in zijn en bij
welke zaken zij soms nog iets meer hulp kunnen gebruiken.
Vervolgstappen voor identificatie en aanvullende begeleiding werden naar aanleiding van de signalen
in alle gevallen gezet. Daarnaast heeft ook de combinatie van de talenten enerzijds en uitdagingen
anderzijds specifiek effect gehad op het verloop van de schoolloopbaan.
Onderwijsaanpassingen
De aanpassingen die op school zijn gedaan om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van
de dubbel-bijzondere leerlingen variëren van gerichte extra ondersteuning naast het programma tot
de keuze voor een andere onderwijsvorm. Ouders zijn over het algemeen tevreden met de
persoonlijke benadering en de afstemming op de specifieke individuele behoeften van hun kinderen.
Ook de leerlingen geven aan dat ze het idee hebben dat ze op school kunnen laten zien wat ze
kunnen. Wanneer diagnostisch onderzoek is uitgevoerd, blijkt in de praktijk bij het vormgeven van
het onderwijs van de dubbel-bijzondere leerlingen weinig gebruik te zijn gemaakt van de uitkomsten
van dit onderzoek. Tevens worden de ingezette onderwijsaanpassingen niet altijd systematisch
geëvalueerd.
Samenwerking
Ouders zijn grotendeels tevreden met de samenwerking die ze met de huidige school hebben. Wel
blijkt dat leerlingen regelmatig van school zijn gewisseld, omdat ze niet altijd goed op hun plek zaten.
De tevredenheid komt met name naar voren in zaken als goed op de hoogte worden gehouden en
het idee dat ouders én leerlingen serieus genomen worden. Daarnaast zien ouders de samenwerking
met andere partijen om de potentie van de leerling tot uiting te laten komen doorgaans ook als een
mooie aanvulling.
17

Zelfconcept
De meeste deelnemende dubbel-bijzondere leerlingen zien zichzelf als capabel op sociaal gebied,
bijvoorbeeld als het gaat om je mening uiten als deze afwijkt van die van anderen of het vrienden
blijven met andere kinderen. De antwoorden zijn wisselend als het gaat om angsten en je zorgen
maken over dingen die kunnen gebeuren. Ook is er een wisselend beeld als het gaat om concentratie
en leren. Het merendeel van de leerlingen heeft het idee dat ze uitstekend andere mensen bij een
groep kunnen betrekken, mensen kunnen overtuigen en vriendjes kunnen maken.
(Ervaring van) Schoolresultaten
De leerlingen geven over het algemeen aan dat ze gemiddelde cijfers of zelfs heel vaak goede cijfers
halen op school en dat ze hier zeer tevreden over zijn. De leerlingen die aangeven gemiddelde cijfers
te halen geven ook aan dat zij school minder makkelijk vinden in vergelijking me de leerlingen die
hoge cijfers halen. Twee van de leerlingen met een leerprobleem geven aan dat school moeilijker
voor hen is dan voor andere leerlingen in de klas. Over het algemeen zijn de leerlingen positiever
over hun schoolresultaten in vergelijking met hun ouders. De meeste ouders geven aan dat hun kind
ontevreden is over de prestaties op school en vaak niet goed weet hoe deze te kunnen verbeteren.
Opmerkelijk is dat leerlingen soms aangeven het uitstekend te doen op school, maar tegelijkertijd
minder goed dan hij/zij zou kunnen. Dit wijst op relatief onderpresteren en behoefte aan meer
uitdaging.
Welbevinden
De leerlingen geven een variërend beeld wat betreft welbevinden. Over het algemeen voelen ze zich
sterk en kunnen ze het goed volhouden, hoewel juist ook moeheid of slapheid wordt genoemd. Wat
betreft het schoolse welbevinden zijn de dubbel-bijzondere leerlingen in het algemeen niet erg bang
voor slechte cijfers. Daarnaast hebben leerlingen met een leerprobleem het idee uitstekend te
kunnen opschieten met klasgenoten en hen om hulp te kunnen vragen, terwijl dit voor leerlingen
met een ontwikkelingsprobleem zoals ASS lager ligt. Desalniettemin geven alle leerlingen aan zich
nooit of vrijwel nooit eenzaam te voelen in de klas. Eenzaamheid bij hun kind wordt door de ouders
iets vaker gerapporteerd. De leerlingen vinden school vaak wel prima, maar zijn liever thuis.
Creativiteit
Op basis van de antwoorden die de leerlingen hebben gegeven over hun eigen creativiteit is te zien
dat ze, net als hun ouders, aangeven op veel verschillende aspecten erg creatief zijn en creatiever
dan hun klasgenoten. Ze zijn bijvoorbeeld creatief in het bedenken van nieuwe dingen en
oplossingen maar ook met hun handen en (in iets mindere maten) met hun toneel, dans en het
bedenken van verhalen.
De ouders geven aan dan de leerlingen creatief zijn in zaken zoals het bedenken van nieuwe
dingen of oplossingen maar ook in creativiteit met de handen (zoals tekenen en knutselen),
creativiteit zoals dans en toneel en in creativiteit met woorden (zoals het bedenken van verhalen).
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Gedrag
Alle dubbel-bijzondere leerlingen geven aan zichzelf zeer pro-sociaal te vinden. Daarnaast geven ze
zichzelf een vrij lage score op problemen met leeftijdsgenoten zoals bijvoorbeeld gepest worden of
het beter kunnen opschieten met volwassenen dan met leeftijdsgenoten. De leerlingen geven aan
weinig moeilijkheden met gedragsproblemen te hebben, zoals ook door de ouders wordt beaamd.
Wel benoemen de ouders vaak meer emotionele problemen, zoals zich veel zorgen maken of in het
algemeen nerveus of ongelukkig zijn, evenals meer problemen met hyperactiviteit.
Motivatie
Alle leerlingen geven aan trots te zijn op zichzelf als ze iets hebben afgemaakt en de meerderheid
geeft aan problemen snel op te lossen. De leerlingen geven verder aan dat ze zich niet of weinig te
schamen als ze ergens in falen en dat ze ontzettend enthousiast worden als ze begrijpen hoe iets in
elkaar steekt en zeggen een zekere mate van doorzettingsvermogen te bezitten wanneer iets lastig
is. Opvallend is echter dat slechts de helft van de leerlingen aangeef dat ze (vrijwel) altijd afmaken
waar ze aan beginnen. Deze leerlingen geven ook aan dat zij erg gefrustreerd raken wanneer iets niet
wil lukken. Verder zijn de dubbel-bijzondere leerlingen gemotiveerd en willen zij graag doen wat ze
denken dat van hun verwacht wordt en om bij de klas te horen.
Ook de ouders geven het beeld dat de dubbel-bijzondere leerlingen trots op zichzelf zijn als zij
iets moeilijks hebben afgemaakt. Daaraan gelinkt is te zien dat de leerlingen enthousiast worden als
ze begrijpen hoe iets werkt. Volgens de ouders daalt hun motivatie echter snel wanneer zij
vastlopen, ze raken gefrustreerd wanneer iets niet goed wil lukken. Verder geven de ouders aan dat
de leerlingen ongeveer even gemotiveerd zijn als leerlingen uit zijn of haar klas.
Samenwerking met school
De ouders geven geen eenduidig beeld van hoe zij de samenwerking met de school hebben ervaren.
De meeste ouders zijn over het algemeen hoofdzakelijk tevreden over de samenwerking en
afstemming van de school met hun kind en geven dan ook aan dat er een vrij grote mate van
samenwerking is. Er wordt echter ook gerapporteerd dat er zeer weinig samenwerking en/of
afstemming is tussen de school en de leerling en dat ouders hierover ontevreden zijn.
Kwaliteiten
In overeenstemming met de ouders geven de leerlingen aan goed te zijn in het plannen en
ondernemen van dingen, in het aansturen en leidinggeven van andere kinderen en in het repareren
en bouwen van dingen. Sommige leerlingen geven aan goed te zijn met ICT en programmeren, terwijl
andere juist aangeven hier weinig of helemaal niet goed in te zijn. Als laatste zijn de leerlingen
allemaal van mening dat ze goed kunnen samenwerken en/of goed zijn in sociale bezigheden.
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Fase 3: Besprekingen Stakeholders
Op 19 januari 2021 zijn de resultaten uit paragraaf 3.1 en 3.2 van het huidige onderzoek gedeeld met
het expertiseteam dubbel-bijzonderheid binnen de regio Amsterdam-Diemen. De resultaten werden
herkend door de experts en werden als volgt aangevuld:
Signalering
-

-

-

-

Meerdere leden van het expertiseteam benoemden hierin het belang van vroeg signalering,
signalering bij de kleuters of zelfs al bij (of kort na) de aanmelding. Op deze manier zijn de
eerste signalen van begaafdheid (en mogelijke problematiek) al bij schoolaanvang bekend.
Een belangrijk facet in de (vroeg)signalering van dubbel-bijzonderheid zijn de ouders van de
leerling om wie het gaat. Zij kennen de leerling namelijk het best en ook al voordat hij naar
school ging. Deze ervaringen zijn waardevol en zouden meer meegenomen moeten worden
in het proces van signalering.
Dubbel-bijzondere leerlingen worden (gedeeltelijk) gezien binnen het regulier en speciaal
onderwijs. De vraag is echter hoeveel van deze leerlingen niet op tijd zijn herkend en thuis
zijn komen te zitten.
Een top-down benadering waarmee een systematische manier van signaleren binnen de
school/ het bestuur/ het samenwerkingsverband wordt bewerkstelligd, werd hierin als meest
wenselijk genoemd. Men heeft behoefte aan meer informatie, een concreet instrument of
praktische handvatten voor de signalering.

Begeleiding
-

-

-

-

-

Wat betreft het ideale schoolaanbod voor dubbel-bijzondere leerlingen blijkt ook uit het
overleg met het expertiseteam dat het hier echt om maatwerk gaat. Er zijn veel aspecten die
hierin kunnen meewegen en er is geen one-size-fits-all aanpak.
Het is hierbij belangrijk dat er een breed aanbod is binnen het samenwerkingsverband, zodat
er tussen verschillende opties gekozen kan worden, variërend van goede begeleiding binnen
de eigen klas of school tot voltijd begaafdheidsonderwijs of speciaal onderwijs of hybride
vormen.
Betrek ouders en leerlingen in de begeleiding en de keuzes die gemaakt worden. Ouders
hebben vaak goed zicht op de onderwijsbehoeften van hun kind, hoewel het soms lastig is de
juiste informatie boven tafel te krijgen. Als het onderwijs echter niet voldoende passend is en
ouders zich onvoldoende gehoord voelen, kan de communicatie soms erg lastig worden.
Specifieke onderwijsvormen buiten de eigen klas en school zijn noodzakelijk, maar in het
algemeen is het streven om leerlingen in principe grotendeels binnen de eigen school te
begeleiden. Als er voor andere vormen wordt gekozen (bijvoorbeeld voor een
behandeltraject bij verergerde problemen), zou terugkeer naar het regulier onderwijs toch
een doel moeten blijven.
Er is geen specifieke wens voor aparte voorzieningen waar dubbel-bijzondere leerlingen
geclusterd worden, hoewel dat soms de meest haalbare oplossing zal zijn. Voor de meeste
leerlingen kan echter een voldoende passend aanbod verzorgd worden binnen het reguliere
begaafdheidsonderwijs. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat thuiszitters niet zijn
meegenomen in het huidige onderzoek. Voor hen is een dusdanig inadequaat aanbod
geweest dat zij thuis zijn komen te zitten. Wellicht is voor hen een ander aanbod nodig, maar
daar kan in het kader van het huidig onderzoek slechts over worden gespeculeerd.
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Kennisvergroting
-

-

-

-

-

Er is behoefte aan professionalisering van leraren en andere onderwijsprofessionals.
Expertise moet dichtbij het kind komen: in de klas of de school.
Signalering: Signalen van begaafdheid alsmede van dubbel-bijzonderheid kennen; weten
welke instrumenten ingezet kunnen worden of waar expertise gevraagd kan worden; kennis
over de rol van ouders hierin en hoe daarmee om te gaan
Begeleiding: weten welke opties er zijn qua voorzieningen en welke overwegingen
meespelen in de keuze voor dergelijke voorzieningen; kennis hebben van begeleiding van
deze leerlingen in alle leerjaren, dus ook bij de kleuters
We hebben hier met een kleine doelgroep te maken, wat werken op casuïstiekniveau vraagt.
Het zou daarom volgens het expertiseteam een goed idee zijn als de leerkracht of IB’er met
een vraag over de begeleiding van de DB leerling een centrale plek heeft waar hij of zij
terecht kan. Dus op basis van vragen vanuit de dagelijkse praktijk kan opschalen.
Ook werd het idee geopperd om PABO’s bij dit project te betrekken, zodat studenten ook in
hun opleiding al toegerust worden voor de signalering en begeleiding van begaafde en
dubbel-bijzondere leerlingen.
Bij kennisvergroting gaat het om een combinatie van top-down en bottom-up activiteiten.
Directies en besturen zijn ervoor verantwoordelijk dat er een minimumniveau van kennis op
deze terreinen is bij alle leraren, IB’ers en andere betrokkenen (bijvoorbeeld via
studiedagen). Tegelijkertijd ontstaat de behoefte juist vaak bottom-up, in specifieke situaties.
Het zou mooi zijn als leraren dan de mogelijkheden krijgen om een eigen initiatief uit te
werken.

Kennisdeling en samenwerking
Het delen van kennis en expertise op het gebied van dubbel-bijzonderheid is een terugkomend
belangrijk thema. Er zijn initiatieven gaande om een toegankelijke website voor de leden van het
SWV op te richten (ook bijv. IBwijs). Zoiets zou er specifiek voor signalering en begeleiding van
dubbel-bijzondere leerlingen moeten komen. Hierop zou een selectie van belangrijke info op een
toegankelijke manier beschikbaar kunnen komen, bijvoorbeeld via korte filmpjes en handzame
publicaties. Naast deze boven bestuurlijke vorm van samenwerking, is ook een samenwerking binnen
schoolbesturen wenselijk. Gezien de relatief kleine omvang van de doelgroep dubbel-bijzondere
leerlingen, is het waarschijnlijk niet realistisch dat elke school voldoende expertise in huis heeft.
Idealiter heeft tenminste elk overkoepelend bestuur dit wel en wordt kennisdeling gestimuleerd. Wij
realiseren ons dat dit mogelijk veel vraagt van de verschillende partijen, maar dit is wel de meest
effectieve/ haalbare aanpak.
Samenwerking ouders
Ook de samenwerking met ouders is meerdere keren aan bod gekomen. Ouders hebben immers een
essentiële rol, in zowel de signalering als de begeleiding. Zij kennen hun eigen kind het best en zien
hun kind ook in andere settingen. Goede communicatie met ouders is sowieso een aandachtspunt.
Duidelijk wordt dat er op het gebied van samenwerking met ouders, voor bijvoorbeeld leraren,
aanbod voor ondersteuning nodig en wenselijk zouden zijn. Dit geldt voor de dubbel-bijzondere
leerling, maar eigenlijk ook voor alle leerlingen en daarmee dus in het algemeen.
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Opzet en bespreking scenario’s
Met behulp van de input van het expertiseteam is vervolgens een routekaart met drie verschillende
hulp- en ondersteuningsniveaus aangaande dubbel-bijzonderheid ontwikkeld, evenals een aantal
componenten die input moeten vormen voor de scenario’s met mogelijke vervolgstappen ten
aanzien van een passend onderwijsaanbod voor dubbel-bijzondere leerlingen. Deze componenten
betreffen: (1) kennisdeling, (2) signalering, (3) aanpassingen, (4) individuele initiatieven en (5)
samenwerking met ouders. Voor meer informatie over deze routekaart en scenario’s, zie Hoofdstuk
5: praktische implicaties en adviesscenario’s.
De routekaart, componenten en scenario’s zijn vervolgens voorgelegd aan diverse schoolbesturen
van het samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen. Zowel de (theoretische) wenselijkheid als
de (praktische) haalbaarheid zijn daarbij aan bod gekomen. De aanwezige schoolbestuurders gaven
aan zich te kunnen vinden in en het belang te zien van elk van de genoemde componenten. Echter,
zij geven ook aan dat de componenten kennisdeling en signalering geprioriteerd zouden moeten
worden. Andere componenten zouden in een later stadium geïmplementeerd kunnen worden.
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4. Conclusie
Dit onderzoek was erop gericht om zicht te krijgen op de mogelijkheden voor een passend en
dekkend onderwijsaanbod voor de groep dubbel-bijzondere leerlingen op het PO in Amsterdam en
Diemen. Hiertoe zijn drie onderzoeksvragen opgesteld die hieronder beantwoord zullen worden.

1. Welke initiatieven bestaan er reeds voor dubbel-bijzondere leerlingen in de
regio Amsterdam-Diemen?
Er zijn geen specifieke initiatieven bekend voor dubbel-bijzondere leerlingen in de regio Amsterdam.
Het betreft meestal maatwerk voor de individuele leerlingen. Op basis van de vragenlijst onder de
onderwijsprofessionals blijkt dat er vaak doorverwezen wordt naar initiatieven voor begaafde
leerlingen in het algemeen. Hoewel er minder wordt verwezen naar het SO, worden ook hier
langzamerhand initiatieven opgericht, zoals een speciale klas voor deze leerlingen. Wat betreft
doorverwijzingen naar HB-onderwijs, gaat het meestal om aparte (plus)klassen waar leerlingen een
dag of dagdeel heengaan, binnen de eigen school of daarbuiten. De Day-A-Weekschool en het
Denklab zijn goede en bekende voorbeelden van deeltijd HB aanbod. Werkzame factoren van zulke
voorzieningen zijn bijvoorbeeld aanbod op niveau, ruimte voor creativiteit en contact met peers. In
het expertiseteam werd benoemd dat dubbel-bijzondere leerlingen in het algemeen goed
meedraaien binnen zulke voorzieningen. Uit de antwoorden blijkt voorts dat met name de
begaafdheid herkend wordt en/of om speciale voorzieningen lijkt te vragen, want de antwoorden zijn
vooral gericht op initiatieven voor begaafde leerlingen. Verder worden aspecten genoemd zoals
uitdaging bieden, die ook vooral betrekking hebben op de talenten en minder op de problemen van
deze leerlingen. Dit betekent dat de leer- ontwikkelings- of gedragsproblemen die deze leerlingen
ondervinden minder goed herkend worden, of dat men minder goed weet hoe het onderwijs hierop
aangepast kan worden. Juist voor de leerlingen waar de leer-, ontwikkelings- of
gedragscomponenten op de voorgrond ligt, meer dan de begaafdheid, blijft men dus zoekende is
naar passende voorzieningen. Overigens worden onderwijsaanpassingen in de school vaak niet
systematisch geëvalueerd.
Elders in het land zijn ook andere voorzieningen getroffen, speciaal voor dubbel-bijzondere
leerlingen. Dit varieert van aparte klassen in het speciaal onderwijs tot voorzieningen op het snijvlak
van jeugdzorg en onderwijs. Het betreft hier overigens vaak voorzieningen voor leerlingen met een
ernstige vorm van een gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Het is opvallend dat er geen initiatieven
naar voren zijn gekomen die al langer bestaan. Het lijkt erop dat er vaak wel succesvolle initiatieven
ontplooid worden, maar dat die ofwel vanwege financiële problemen ofwel vanwege andere
problemen (vaak veroorzaakt door snelle groei) vaak maar enkele jaren standhouden. Wel worden er
voorzieningen genoemd die niet specifiek voor dubbel-bijzondere leerlingen zijn ingericht, maar waar
wel aan hun onderwijsbehoeften voldaan kan worden. Dit zijn vaak voorzieningen met voltijd-HB
onderwijs, waarbij er voldoende ruimte is voor individuele verschillen of scholen waar niet met een
leerstofjaarklassensysteem wordt gewerkt en er dus meer mogelijkheden zijn om een op het individu
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afgestemd programma te volgen, ook bij leerlingen met grote discrepanties. Een voorbeeld waarin
beide gecombineerd worden is ‘Elementa’ in Amstelveen en ‘Het Talent’ in Nijmegen.
Voor het SWV Amsterdam-Diemen betekent dit concreet dat eventueel overwogen kan
worden om toch een voltijd-HB voorziening te treffen, maar dat lijkt niet noodzakelijk mits er
gewerkt wordt aan andere manieren zoals een hybride vorm (bijv. combinatie van HB-onderwijs en
SO) om een goed passend aanbod voor deze leerlingen te treffen.

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de signalering, identificatie en
afstemming op de ontwikkelingsbehoeften van dubbel-bijzondere leerlingen
binnen het SWV Amsterdam-Diemen en hoe kan dit verbeterd worden?
Het is lastig in te schatten hoeveel leerlingen er precies in de categorie (vermoedelijk) dubbelbijzonder vallen, juist omdat signalering en identificatie zo lastig zijn. De ondervraagde
onderwijsprofessionals schatten dat er op elke school wel enkele leerlingen zitten. In de bovenbouw
zijn ze vaak meer zichtbaar dan in de onderbouw. Op basis van prevalentiecijfers van begaafdheid en
leer- of gedragsproblemen, zouden we niet verwachten dat het meer dan 1% van een populatie
betreft. Hierbij speelt echter ook mee welke definitie gehanteerd wordt. Als we de leerlingen
includeren bij wie in de loop der jaren problemen zijn ontstaan (of dat nu een verergering van reeds
bestaande problemen is of dat deze wellicht juist – mede – ontstaan zijn door een niet goed passend
aanbod), is de prevalentie vanzelfsprekend hoger. Dit laatste zou ook verklaren waarom deze
leerlingen meer bekend zijn in de bovenbouw dan in de onderbouw.
Onderwijsprofessionals geven aan bij twee op de drie dubbel-bijzondere leerlingen goede
samenwerking te hebben met ouders betreffende het signaleren en begeleiden van deze leerlingen,
maar geven tevens aan dat dit nog verbeterd kan worden. Bij de ouders is een wisselend beeld te
zien, sommige zijn zeer tevreden, anderen juist helemaal niet.
De steekproef van(ouders van) dubbel-bijzondere leerlingen die aan het onderzoek hebben
meegewerkt was zeer klein, waardoor er geen compleet beeld is ontstaan van de kenmerken van
deze leerlingen. In het algemeen komt een beeld naar voren van leerlingen met wie het redelijk goed
gaat, die zicht hebben op hun sterke kanten zoals goed kunnen leren, creatief zijn en vaak ook op
sociaal terrein, maar die tegelijkertijd ook signalen vertonen van onderpresteren, faalangst,
motivatieproblemen en/of ontevredenheid over prestaties. Een kanttekening daarbij is dat er geen
thuiszitters zijn gesproken of bevraagd. Deze specifieke doelgroep valt uit het onderwijs en heeft
daarom mogelijk andere karakteristieken dan de respondenten in de huidige studie. Dubbelbijzondere leerlingen lijken verder onvoldoende uitdaging te krijgen en/of onvoldoende specifieke
begeleiding in hoe zij hun prestaties kunnen verbeteren. Dit laatste lijkt er vooral op te wijzen dat het
lastig is om leerlingen die het in het algemeen goed doen, maar specifieke behoeften/uitdagingen
hebben, juist op dit laatste stuk te begeleiden. Dit komt overeen met het beeld dat er voor begaafde
leerlingen al best goed passend onderwijs gegeven wordt, maar dat het voor dubbel-bijzondere
leerlingen nog stappen te zetten zijn.
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Juist de signalering van de dubbel-bijzondere leerlingen, en dan met name de identificatie van hun
onderwijsbehoeften lijkt een aspect te zijn waar nog veel winst te behalen is. Dit blijkt uit het feit dat
leerlingen vaak pas laat (h)erkend worden. Daarnaast wordt het door de stakeholders benoemd als
onderwerp waar het vaak aan kennis, expertise en praktische instrumenten of handvatten ontbreekt.
Er zijn wel instrumenten beschikbaar, maar deze worden niet systematisch toegepast en de
interpretatie is vaak lastig. Tot slot lijkt het erop dat (vermoedelijk) dubbel-bijzondere leerlingen zich
zowel in het regulier onderwijs bevinden als ook in het voltijds-HB en speciaal onderwijs.

3. Hoe kan binnen het SWV Amsterdam-Diemen een passend onderwijsaanbod
worden gecreëerd?
Om het onderwijsaanbod voor de dubbel-bijzondere leerlingen te versterken, is het nodig dat er
meer expertise en kennis beschikbaar komt, zowel betreffende signalering als begeleiding. Het is
daarom belangrijk in te zetten op kennisvergroting en kennisdeling. Hiermee kan ook beter zicht
komen op beschikbare voorzieningen voor dubbel-bijzondere leerlingen, waarbij het natuurlijk
belangrijk is dat ook de effecten van deze voorzieningen en aanpassingen systematisch worden
geëvalueerd. De expertise kan worden vergroot door de beschikbare kennis en expertise
toegankelijker te maken (bijvoorbeeld door netwerkvorming en kennisdeling) en/of door meer
leerkrachten en IB’ers te scholen op het gebied van signalering en begeleiding van begaafde en
dubbel-bijzondere leerlingen.
Betreffende signalering en begeleiding van dubbel-bijzondere leerlingen zijn verschillende
aspecten te benoemen, waarbij natuurlijk opnieuw een vergroting van expertise en kennis belangrijk
is. Samenwerking met relevante partijen (zowel specialisten zoals orthopedagogen of
begaafdheidsspecialisten als juist de ouders en leerlingen zelf) wordt vaak genoemd als
verbeterpunt. Betreffende de signalering valt winst te behalen als dat vroeg en systematisch wordt
aangepakt. Betreffende begeleiding zullen juist de randvoorwaarden goed ingevuld moeten worden
om op individueel niveau maatwerk te leveren. Deze randvoorwaarden omvatten naast
kennisvergroting ook het beschikbaar zijn van geschikte materialen, duidelijke informatie over welke
opties mogelijk zijn en wanneer een leerling voor een bepaalde voorziening in aanmerking komt, en
de mogelijkheid om op individueel niveau aanpassingen te maken of deze verder te verkennen.
Zowel in Amsterdam-Diemen als elders in het land ontstaan er vaak mooie initiatieven naar
aanleiding van specifieke casuïstiek. Het is aan te bevelen dat dergelijke initiatieven verder verkend
en ontwikkeld kunnen worden (bijvoorbeeld door hier tijd of middelen voor vrij te maken), omdat
daarmee vaak juist een passend aanbod kan worden gecreëerd dat wenselijk en haalbaar is voor
leerkrachten en ouders. Dit zal het totaalaanbod in Amsterdam-Diemen kunnen versterken, juist op
die gebieden waar nu nog hiaten worden ervaren.
Tot slot wordt de samenwerking en communicatie met ouders herhaaldelijk als verbeterpunt
genoemd. Ouders kennen hun kind het best en hebben vaak meer informatie over het kind dan de
leerkracht, waaronder informatie over de leerling voordat deze naar school ging. Informatie van
ouders dient daarom serieus genomen te worden en te worden meegenomen in de identificatie van
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dubbel-bijzonderheid. Het blijkt echter lastig om deze informatie op een goede manier boven tafel te
krijgen en om de communicatie en samenwerking met ouders goed vorm te geven. Ook kunnen
ouders soms vragen stellen of opmerkingen maken die door leerkrachten als ‘moeilijk’ of ‘lastig’
worden ervaren. Extra begeleiding en ondersteuning kan leerkrachten helpen in hoe zij het beste om
kunnen gaan met en kunnen profiteren van de ervaringen van ouders van mogelijk dubbelbijzondere leerlingen. Dit geldt overigens niet alleen specifiek voor deze doelgroep, maar ook in het
algemeen voor de communicatie tussen leerkracht en ouder.
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5. Praktische implicaties en adviesscenario’s
Routekaart
Om ervoor te zorgen dat dubbel-bijzondere leerlingen op de voor hen best passende plek terecht
komen, is een zogenoemde routekaart met verschillende ondersteuningsniveaus, gelinkt aan de
verschillende bestuurlijke niveaus, helpend. Het voordeel hiervan is dat een passend
onderwijsaanbod kan worden geboden aan leerlingen met uiteenlopende profielen van sterktes en
zwaktes. Deze routekaart is gebaseerd op een benadering die in de klinische praktijk wordt ingezet
om professionals te ondersteunen in het nemen van beslissingen omtrent het inschakelen of
afschalen van bijvoorbeeld interventies. Uitgangspunten daarbij zijn (1) het kiezen van de minst
intensieve vorm van interventie waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende aspecten van
de problematiek, (2) het routinematig monitoren en evalueren van uitkomsten en (3) op basis
hiervan de behandeling aanpassen en waar nodig op- of afschalen 6. Zie figuur 5.1 voor de routekaart.

Figuur 5.1. Routekaart met daarin verschillende ondersteuningsniveaus voor een passend onderwijsaanbod
voor alle dubbel-bijzondere leerlingen.

Belangrijk daarbij is de notie dat één leerling zich na verloop van tijd door meerdere
ondersteuningsniveaus kan hebben bewogen. Zo kan er bijvoorbeeld met een complexe situatie
worden begonnen, maar blijkt dat na gerichte interventie dit niveau langzamerhand kan worden
afgebouwd tot een lichte ondersteuningsvraag. En vice versa: blijkt het huidige aanbod niet
afdoende, dan stijgt een leerling een niveau zodat meer geschikte hulp geboden kan worden.
Een zwaarwegende factor in deze routekaart is het doel om keuzes omtrent onderwijsaanpassingen niet alleen af te stemmen op de behoefte van de leerling, maar om daarin ook de
ondersteuning die de onderwijsprofessional mogelijk nodig heeft, mee te nemen. Zo kan de
leerkracht of intern begeleider binnen de school de hulp van een specialist binnen het schoolbestuur
inschakelen wanneer er onvoldoende expertise of daadkracht op school aanwezig is.
6
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Concreet kan op de verschillende ondersteuningsniveaus worden gedacht aan de volgende
punten: (1) in het geval van een lichte hulpvraag kunnen aanpassingen worden gedaan binnen de klas
of school, zoals het compacten en verrijken van de reguliere leerstof; (2) bij een gerichte hulpvraag
kunnen voorzieningen worden geboden naast het regulier onderwijs, zoals deeltijd HB aanbod
binnen het SWV Amsterdam-Diemen. Hier krijgt de leerling extra uitdaging en kan de dubbelbijzondere leerling positieve ervaringen opdoen die hij vervolgens weer meeneemt naar zijn eigen
klas; (3) wanneer sprake is van een complexe hulpvraag kan overwogen worden om gebruik te
maken van een speciale voorziening voor de dubbel-bijzondere leerling buiten de school, zoals
voltijd-HB onderwijs, een aparte klas in het speciaal onderwijs of een hybride vorm. In elk niveau ligt
de nadruk steeds op kortstondige begeleiding met als doel terugkeer naar de reguliere klas.

Componenten voor verbetering
Wat zijn belangrijke elementen voor verbetering van het onderwijs aan dubbel-bijzondere leerlingen
binnen het SWV Amsterdam-Diemen? Op basis van de informatie uit de vragenlijsten en interviews,
alsmede bijeenkomsten met experts en besturen, is een vijftal componenten uitgewerkt die nodig
zijn om tot een beter passend onderwijsaanbod voor dubbel-bijzondere leerlingen te komen. Deze
componenten zijn per niveau (SWV, schoolbestuur, school, leerkracht) samengevat in Figuur 5.2.
Component 1: Expertisevergroting en kennisdeling. Kennis over dubbel-bijzondere leerlingen komt
ten goede van de speciale behoeften die deze doelgroep heeft.
1a. Expertise. Om expertise te vergroten en kennisdeling te stimuleren, kan aan de volgende
mogelijkheden worden gedacht: (1) het opzetten van een stevig netwerk enerzijds binnen het eigen
schoolbestuur en anderzijds binnen het overkoepelende samenwerkingsverband; (2) het ontwikkelen
van een platform zoals een website voor de leden van het samenwerkingsverband (en mogelijk op
termijn nationaal); (3) het aanstellen van een hoogbegaafdheid (HB) expert binnen elk bestuur (of
eventueel binnen elk grotere bestuur; kleinere besturen kunnen mogelijk de samenwerking
opzoeken wanneer dit niet realistisch voor hen is); en (4) het aanstellen van één of meerdere dubbelbijzonder experts (eventueel in combinatie met een team van HB en SO experts) binnen het
samenwerkingsverband. Het netwerk kan een rol spelen in het toegankelijk maken van naslagmateriaal zoals flyers en filmpjes, maar kan ook studiedagen of themabesprekingen organiseren. Via
het platform kunnen betrokkenen zoals de leerkrachten zelf informatie over dubbel-bijzondere
leerlingen opzoeken via het platform en worden bijgeschoold over de kenmerken en behoeften van
deze doelgroep via de binnen-bestuurlijke en boven-bestuurlijke netwerken. Kennis en informatie
vanuit het samenwerkingsverband wordt vervolgens mee teruggenomen naar de schoolbesturen.
1b. Kennisdeling. Om de kennis onder een bredere groep te vergroten, kan worden gedacht aan
nascholing en bijvoorbeeld studiedagen voor leraren en IB’ers. Als er specifieke HB- en DB-experts
(dubbel-bijzonder) worden aangesteld, is het belangrijk dat zij een specifieke nascholing krijgen.
Mogelijkheden hiervoor worden geboden door het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
(ECHA/RITHA), Slim!Educatief, ABV of Novilo. Leerkrachten en IB’ers kunnen dan een beroep doen op
28

de kennis van de HB-expert binnen hun bestuur. Mocht dit ontoereikend zijn, kan de HB-expert de
stap maken naar de DB-expert om zo informatie in te winnen over de doelgroep.
Om een beter kennisbestand te hebben, is het overigens ook van belang dat toegepaste
voorzieningen en aanpassingen systematisch geëvalueerd worden, waardoor meer zicht komt op de
effectiviteit ervan. Al deze ervaringen, kennis, informatie, wordt bij voorkeur op het niveau van het
SWV gedeeld, via een platform en/of netwerk als beschreven onder 1a.
Component 2: Inzetten op verbetering signalering. Structurele signalering draagt bij aan het tijdig
inschatten van de hulpvraag en onderwijsbehoeften van een dubbel-bijzondere leerling. Niet alleen
de signalering op school door bijvoorbeeld leerkrachten en intern begeleiders speelt daarbij een rol,
maar ook vroeg signalering via bijvoorbeeld ouders dient daarin meegenomen te worden. Deze
signalering vindt al wel plaats op diverse scholen binnen het samenwerkingsverband, maar van een
structurele aanpak is nog geen sprake.
2a. Systematisch gebruik van instrumenten. Structurele signalering kan gefaciliteerd worden door
het gebruik van de instrumenten die al binnen het samenwerkingsverband beschikbaar zijn (zoals
aanmeldformulieren in het geval van vroeg signalering) te stroomlijnen. Belangrijk daarbij is dat
iedereen deze middelen op dezelfde manier gebruikt en inzet. Nu verschilt bijvoorbeeld de
interpretatie ervan nog weleens per school. Daarbij kan gedacht worden aan in hoeverre de
doelgroep wordt (h)erkend en welke kennis er is over de te nemen stappen bij het identificeren van
dubbel-bijzondere leerlingen. In principe hoeft er geen nieuw materiaal aangeschaft of ontwikkeld te
worden. Deze stroomlijning wordt bij voorkeur vanuit het samenwerkingsverband ingericht.
2b. Uitwisseling van kennis en ervaringen. Omdat er al best veel kennis aanwezig is binnen het
samenwerkingsverband, kan in eerste instantie juist vanuit de kennisdeling (zoals beschreven bij
component 1), de signalering op meerdere scholen verbeterd worden. Ook kunnen de bij
component 1 genoemde HB- en DB-experts een toegevoegde waarde hebben. Wanneer zij
respectievelijk binnen een schoolbestuur en binnen het samenwerkingsverband de mogelijkheden
hebben om ofwel leerlingen waarbij vermoedens zijn van dubbel-bijzonderheid te observeren ofwel
om leerkrachten/intern begeleiders te ondersteunen, komt dit ten goede van de bijtijdse signalering
van mogelijke dubbel-bijzonderheid.
Component 3: Inzetten op passend onderwijsaanbod. Een belangrijk uitgangspunt in het realiseren
van een passend onderwijsaanbod voor dubbel-bijzondere leerlingen dat werd genoemd door het
expertiseteam en bevestigd door de schoolbesturen, is dat een leerling waar mogelijk zoveel als het
kan in zijn eigen klas (dus in zijn eigen omgeving) moet blijven (routekaart niveau 1). Daarbij dient
opgemerkt te worden dat contact met peers (zoals hoogbegaafde leerlingen) belangrijk is, maar dat
kan soms ook in deeltijd of in de thuissituatie (via bijv. speelafspraken) gerealiseerd worden. Pas
wanneer onderwijs in de eigen klas niet lukt, zou naar alternatieven gekeken moeten worden zoals
voorzieningen ter aanvulling op het regulier onderwijs (routekaart niveau 2).
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3a. Aanbod. Binnen het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen zijn de deeltijd HB
voorzieningen een mooi voorbeeld van een alternatief dat deels buiten de klas plaatsvindt. Voor
dubbel-bijzondere leerlingen kan het waardevol zijn om aan dit soort initiatieven deel te nemen.
Sterker nog, in een aantal gevallen is dit zelfs afdoende om vervolgens in de reguliere klas weer beter
te functioneren. Uitbreiding van een dergelijk aanbod kan voorzien in een behoefte in de regio
Amsterdam-Diemen.
Alleen wanneer zelfs aanvullende onderwijsvormen niet afdoende blijken te zijn, kan gedacht
worden aan een voorziening ter vervanging van het regulier onderwijs (routekaart niveau 3).
Bijvoorbeeld wanneer de uitdagingen op leer-ontwikkelings- of gedragsniveau meer op de voorgrond
staan dan de begaafdheid. Een hybride vorm speciaal voor dubbel-bijzonder (waarin een combinatie
van hoogbegaafdheidsonderwijs en speciaal onderwijs of jeugdzorg wordt gerealiseerd) is hierin de
meest gewenste vorm volgens het expertiseteam. De schoolbesturen zien hier het voordeel van in.
Zo’n hybride vorm kan het best op het niveau van het overkoepelende samenwerkingsverband
worden gefaciliteerd. Wel wordt benadrukt dat dit in principe een tijdelijke oplossing biedt voor een
periode van observatie en vaststellen van onderwijsbehoeften of kortdurende specifieke begeleiding,
en dat het doel telkens moet zijn om terug te keren naar een vorm van regulier onderwijs.
3b. Kennisdeling. Leraren en IB’ers die zich gesteld zien voor de taak om een passende begeleiding
te bieden aan dubbel-bijzondere leerlingen, weten vaak niet wat de mogelijkheden zijn of waar ze
informatie kunnen inwinnen om het hierbij te ondersteunen. De vormen van kennisdeling die onder
component 1 zijn genoemd, zijn een goede manier om deze professionals in hun werk te
ondersteunen. De uitwisseling van praktische tips en materialen is hierbij heel belangrijk. Een
alternatief is dat er wordt aangesloten bij andere initiatieven die hetzelfde doel hebben, zoals
talenstimuleren.nl, of recente ontwikkelingen die in oprichting zijn aan de Radboud Universiteit.
Component 4: Faciliteren van individuele plannen betrokkenen. Initiatieven op lokaal niveau van
individuele leerkrachten kunnen een mooie aanvulling vormen op de bestuurlijke en bovenbestuurlijke plannen. Dit soort initiatieven zouden van hogerhand zoveel als mogelijk gestimuleerd
en gefaciliteerd moeten worden, bijvoorbeeld door het geven van een blijk van waardering ten
aanzien van de inzet van de desbetreffende leerkracht, alsmede door benodigde materialen
beschikbaar te stellen. Werkzame initiatieven kunnen vervolgens gedeeld worden binnen het SWV,
zodat andere leerkrachten en leerlingen hiervan kunnen profiteren.
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Component 5: Samenwerking en communicatie met ouders. Dit is benoemd als algemeen
aandachtspunt, wat breder is dan de dubbel-bijzondere leerling. Toch is dit wel een belangrijke
component, juist omdat de communicatie met ouders van begaafde en van dubbel-bijzondere
leerlingen soms een extra uitdaging zijn. Doordat leerlingen in een aantal gevallen vaak laat worden
gesignaleerd (indien de combinatie al deskundig wordt vastgesteld) en gezien het feit dat ouders hun
kinderen in meerdere contexten kennen, ontstaat het risico dat het unieke profiel met alle sterktes
en moeilijkheden van de leerling niet of onvoldoende gezien worden. Dit kan gevoelens van onmacht
en frustratie teweegbrengen die invloed kunnen hebben op de samenwerking met school. Leraren
zouden ondersteund en geschoold moeten worden om hier beter mee om te gaan.
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Figuur 5.2. Overzicht componenten onderwijsaanpassingen voor dubbel-bijzondere leerlingen per niveau.
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Haalbare en realistische scenario’s voor het SWV Amsterdam-Diemen
Omdat de implementatie van alle componenten tegelijkertijd wellicht niet haalbaar is, schetsen we
hieronder enkele scenario’s om de eerste stap te maken om tot een functionele routekaart met een
passend onderwijsaanbod voor dubbel-bijzondere leerlingen te komen. Het is aan de schoolbesturen
om te kiezen welk scenario zij (vooralsnog) willen implementeren. Hierbij dient opgemerkt te worden
dat er binnen de componenten nog keuzes gemaakt kunnen worden in welke onderdelen wel en niet
(of later) te implementeren.
Scenario 1: Kennisdeling
Inhoud. Component 1b en 2b en 3b (of onderdelen daaruit). Er wordt top-down een netwerk
ingericht (zie component 1a), van waaruit aan de verschillende doelen gewerkt kan worden (bottomup). Doordat er veel bottom-up gewerkt wordt, komt dit het draagvlak ten goede.
Haalbaarheid. Dit is relatief makkelijk op te zetten en in te richten met de al aanwezige kennis en
expertise binnen het samenwerkingsverband. Kennisdeling is ook de belangrijkste eerste stap.
Scenario 2: Voorzieningen en instrumenten
Inhoud. Component 1a, 2a en 3a (of onderdelen daaruit). Dit betreft componenten die op bestuurlijk
niveau (top-down) geregeld en georganiseerd kunnen worden. Dit vergroot een systematische
manier van werken en borging van kennis en voorzieningen in de verschillende scholen.
Haalbaarheid. Dit vraagt meer op organisatorisch niveau en heeft waarschijnlijk ook andere
financiële consequenties (nieuwe voorzieningen, externe opleidingen, aanschaf instrumenten e.d.).
Scenario 3: Kennisdeling en voorzieningen
Inhoud. Een combinatie van scenario 1 en 2, zodat zowel op bestuurlijk/organisatorisch als op
netwerkniveau actie wordt ondernomen, wat zowel het draagvlak als een goede borging ten goede
komt. In dit scenario worden de twee componenten aangepakt die in het hele onderzoek als meest
belangrijk werden benoemd, namelijk kennisdeling en voorzieningen. Bovendien zullen de
onderdelen op SWV/bestuurlijk niveau en op school-/leerkrachtniveau elkaar kunnen versterken.
Haalbaarheid. Hoewel de implementatie complexer is dan bij Scenario 1 of 2, heeft deze combinatie
wel de grootst mogelijke potentie voor een effectieve verbetering van een passend aanbod, terwijl
het nog wel haalbaar lijkt, gezien de reacties van de experts en bestuurders.
Scenario 4: Uitgebreid
Inhoud. Alle componenten, inclusief faciliteiten voor de individuele initiatieven (component 4) en
brede aandacht voor communicatie en samenwerking met ouders (component 5). Dit is het meest
complete scenario om zo goed mogelijk een passend en dekkend aanbod te realiseren voor dubbelbijzondere leerlingen binnen het samenwerkingsverband.
Haalbaarheid. Dit is het meest complete aanbod en is om die reden minder haalbaar dan de eerder
genoemde opties.
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Figuur 5.3. Adviesscenario’s gebaseerd op de verschillende componenten en niveaus.
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BIJLAGE 1: Onderzoeksvragen en Deelvragen
(1) Welke initiatieven bestaan er reeds voor dubbel-bijzondere leerlingen in de
regio Amsterdam-Diemen?
a. Wat zijn goede/succesvolle voorbeelden van een aanbod voor dubbel-bijzondere leerlingen binnen
Amsterdam-Diemen en elders in het land?
b. Wat zijn de effectieve componenten of werkzame mechanismen in deze voorbeelden?
c. Wat zijn de voordelen, nadelen en randvoorwaarden van deze voorbeelden?
d. In hoeverre zijn deze voorbeelden toepasbaar in de context van het PO in Amsterdam en Diemen?

(2) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de signalering, identificatie en
afstemming op de ontwikkelingsbehoeften van dubbel-bijzondere leerlingen
binnen het SWV Amsterdam-Diemen en hoe kan dit verbeterd worden?
a. Hoeveel leerlingen binnen het PO vallen (mogelijk) binnen de doelgroep van dubbel-bijzondere
leerlingen en op welke onderwijslocatie bevinden deze leerlingen zich (bijv. regulier, voltijds HB of
speciaal onderwijs)?
b. Wat zijn de kenmerken van deze leerlingen, met name van de groep waarvoor op dit moment
geen passend aanbod beschikbaar is (bijv. thuiszitters en leerlingen met veel schoolwisselingen)?
c. Welke problemen worden benoemd bij de signalering en identificatie van deze leerlingen?
d. In hoeverre wordt aan de ontwikkelingsbehoefte van deze leerlingen tegemoet gekomen en wat
zijn hierbij knelpunten (rekening houdend met de gemeenschappelijkheden en verschillen tussen
diverse subgroepen binnen de groep dubbel-bijzondere leerlingen)?
e. Wat is er nodig om het aanbod voor deze leerlingen te versterken?
f. Hoe kan de hierboven beschreven definitie vertaald worden in een concrete omschrijving van de
doelgroep die bruikbaar is binnen het PO in Amsterdam-Diemen, waarbij de ontwikkelingsbehoefte
leidend is?

(3) Hoe kan binnen het SWV Amsterdam-Diemen een passend onderwijsaanbod
worden gecreëerd?
a. Wat zijn de basisvoorwaarden om goed in de ontwikkelingsbehoefte van het kind te kunnen
voorzien zodat het zich optimaal kan ontwikkelen?
b. Hoe zorgen we dat dubbel-bijzondere leerlingen op de voor hen best passende plek terecht komen
(route voor onafhankelijke beoordeling en toeleiding)?
c. Hoe zorgen we voor doelgerichte en effectieve samenwerking met de verschillende betrokkenen
rond de leerlingen (bijv. ouders, jeugdhulp)?
d. Welke scenario’s zijn haalbaar en realistisch in de context van SWV Amsterdam-Diemen, rekening
houdend met de toeleiding tot het aanbod, consequenties voor het curriculum en voor de scholen in
het algemeen en belangrijke beslispunten?
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