
, 'i. WESïLAND

Adviesraad Sociaal Domein Westland
p/a Zalmsteek 23
3192 MC ROTTERDAM

UW BRIEF
25-O5-2022

UW KENMERK

CO NTACTPE RSOO N

J.C. Nikkels

Po sta d re s:
Postbus 1 50
2670 AD Naaldwijk
Bezoekad res:
Laan van de Glazen Stad 1

2672 TA Naaldwijk
T 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I www.gemeentewestland.nl

BIJLAGE(N)ZAAK-/PROJ ECTN R

CLUSTER
Beleid

DOCUMENTNR.
22-0296072

TELEFOONNUMMËR
(0174) 673 754

c
UJí)

DATUM VERZONDEN

OND É RWE RP

Hoogbegaafde kinderen in Westland

Geachte heer Van der Knaap,

Bij brief van 25 mei 2022 heeft u namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) onze
aandacht gevraagd voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in Westland. Vanwege de va-
kantieperiode heeft onze reactie langer op zich laten wachten. Waarvoor onze excuses. ln de tus-
sentijd is er wel ambtelijk overleg geweest met een vertegenwoordiging van de kerngroep jeugd
van de ASDW. ln dit overleg zijn de ontwikkelingen toegelicht.

Op 21 Oktober jl. heeft er n.a.v. de uitnodiging in de brief een kennismakingsgesprek plaats ge-
vonden met wethouder A. Goudswaard en zijn u vragen mondeling beantwoord.

Het probleem dat u schetst is bij ons bekend en heeft onze aandacht. Het merendeel van de
hoogbegaafde leerlingen kan in Westland regulier onderwijs, aangevuld met verrijkingspro-
gramma's, volgen. Voor een kleine groep kinderen is het aanbod op de reguliere scholen in West-
land echter niet voldoende. Deze groep is op dit moment aangewezen op scholen buiten West-
land. Omdat de regelgeving niet hierin voorziet ontvangen de ouders van deze leerlingen geen
vergoeding voor de vervoerskosten. ln uw brief stelt u dat deze leerlingen hierdoor buiten de boot
dreigen te vallen,

Zoals het u bekend is, is passend onderwijs opgenomen in de programmalijnen van de Lokaal
Educatieve Agenda (LEA). Samen met de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden pas-
send onderwijs primair- en voortgezet onderwijs onderzoeken wij wat er nodig om het aanbod voor
hoogbegaafde kinderen te optimaliseren. Op dit moment verkennen wij bij voorbeeld hoe we het
aanbod voor jonge leerlingen kunnen uitbreiden. Over deze ontwikkeling houden wij u graag op de
h oogte.

Uw advies om bij een vervoersaanvraag van ouders een onafhankelijke or.thopedagoog/onderwijs-
kundige vast te laten stellen of het onderwijs van een school voldoet aan de onderwijs- en onder-
steuningsbehoeften van de leerling hebben wij al in gang gezet.
Als door de specialist van het samenwerkingsverband wordt vastgesteld dat de dichtstbijzijnde
(basis)school (nog) geen passend aanbod heeft voor de hoogbegaafde leerling of onvoldoende
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middelen beschikbaar heeft om een passend aanbod te bieden kan Leerlingenvervoer worden toe-
geke nd.

ln dat geval kan het zijn dat de leerling verder moet reizen naar een voor hem toegankelijke
school die wel een passend aanbod kan bieden. Dit kan buiten Westland zijn maar het kan ook
een andere reguliere (basis)school in Westland zijn die wel in staat is een passend aanbod te bie-
den. Het samenwerkingsverband geeft in die gevallen een advies voor een andere dichtstbijzijnde
toegankelijke (basis)school. De ouders kunnen daarna een met het advies onderbouwde aanvraag
voor Leerlingenvervoer indienen bij de gemeente.

Wij gaan er van uit dat we u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u nog vra-
gen hebben of toelichting wensen, dan verzoeken we u contact op te nemen met de betrokken be-
leidsadviseur Jeanette Nikkels (jcnikkels@gemeentewestland.nl).

Hoogachten d,

burgemeester en wetho ers van Westland
namens hen,

teammanager Bele

H. van Bergen
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