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Gemeente Westland 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

Betreft:  Hoogbegaafde kinderen in het Westland 

 

Naaldwijk, 25 mei 2022 

 

 

Geacht College, 

 

Vanuit één van onze netwerkorganisaties is het onderwerp ”Hoogbegaafde kinderen in het 

Westland” aan de orde gekomen tijdens de vergadering van de kerngroep Jeugd. Graag wil 

de adviesraad het volgende bij u onder de aandacht brengen. 

Binnen de groep scholieren die in het Westland onderwijs volgen in het basis- en 

voortgezet onderwijs is 2,5% hoogbegaafd, waarbij het gaat om scholieren met een IQ 

van 130 en hoger. De meeste van deze scholieren kunnen het reguliere onderwijs in het 

Westland, veelal aangevuld met verrijkingsprogramma’s, goed volgen met voldoende 

uitdaging, waardoor ze met plezier naar school gaan. De overheid stelt geld beschikbaar 

voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. De samenwerkende scholen in het 

Westland zorgen ervoor dat er voldoende passend onderwijsaanbod is, waarbij zij zelf 

bepalen welke voorzieningen zij aanbieden.  

Voor een kleine groep kinderen is het aanbod op de reguliere scholen niet voldoende, 

waardoor er problemen kunnen ontstaan op zowel psychisch als maatschappelijk gebied. 

Binnen de gemeente Westland is nl. geen specifieke begaafdheidsprofielschool. Deze groep 

kinderen past niet binnen het onderwijs in het Westland, omdat zij ander lesmateriaal en 

begeleiding nodig heeft dan de scholen in het Westland kunnen bieden. Deze groep is 

aangewezen op een andere vorm van onderwijs buiten het Westland. Vaak zijn het 

kinderen die al op jonge leeftijd (ca. 10 jaar) doorgaan naar het voortgezet onderwijs, 

omdat zij het aanbod van de basisschool al hebben doorlopen. Dit heeft niet alleen impact 

op het kind zelf, maar ook op het gezin waarin het kind verkeert. De kinderen moeten al 

op jonge leeftijd vanuit hun vertrouwde omgeving naar een school elders om onderwijs en 

begeleiding te krijgen, die passend is bij hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

Alhoewel de voortgezet onderwijsscholen in het Westland aangeven een toereikend 

programma te kunnen bieden voor hoogbegaafde kinderen, blijken zij niet altijd te kunnen 

voldoen aan deze specifieke groep kinderen, waardoor deze buiten de boot dreigt te 

vallen, omdat het volgen van onderwijs elders kosten met zich meebrengt, die niet 

vergoed worden door de gemeente aan de ouders. Te denken valt aan vervoerskosten en 

extra schoolgeld. Daarin kan dus spanning ontstaan als er sprake is van verschil van 

opvatting tussen scholen, gemeente en ouders.  
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Ons advies zou daarin ook zijn om een onafhankelijke orthopedagoog/onderwijskundige 

vast te laten stellen of het onderwijs van de betreffende school voldoet aan de onderwijs- 

en ondersteuningsbehoeften van het kind. Als blijkt dat het kind beter aansluiting vindt bij 

een school buiten het Westland, dan lijkt het ons als adviesraad van belang dat de 

gemeente de ouders en kind de middelen biedt om dit ook te realiseren. De beperking van 

het kind maakt dit noodzakelijk, gelijk dit ook geldt voor kinderen met een verstandelijke 

en/of psychische beperking, die wel in aanmerking komen voor speciaal onderwijs en 

vervoerskosten. 

Tot op heden blijkt dit nog niet het geval te zijn binnen de gemeente Westland. Als reden 

wordt aangegeven dat men geen precedent wil scheppen, maar daardoor komen deze 

gezinnen met een hoogbegaafd kind in de knel. Daarnaast wordt het onderwijs aan 

hoogbegaafde kinderen nauwelijks genoemd en uitgewerkt in de Lokale Educatieve Agenda 

(LEA). 

Graag zou de adviesraad, kerngroep Jeugd, met de wethouder onderwijs en wethouder 

sociaal beleid in gesprek willen gaan met als doel: passend onderwijs voor alle 

hoogbegaafde kinderen in het Westland.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,  

 

 

 

 

 

Nico van der Knaap 

Voorzitter ASDW 

 

 


