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Voorgesteld besluit raad
Wij stellen u voor:
1. kennis te nemen van de uitkomsten van de werkveldraadpleging hoogbegaafdheid;
2. de motie 'Onderzoek naar onderwijs voor hoogbegaafden in Zwolle' hiermee als
afgedaan te beschouwen.
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1. Slotdocument werkveldraadpleging hoogbegaafdheid

Wij stellen u voor:
1. kennis te nemen van de uitkomsten van de werkveldraadpleging hoogbegaafdheid;
2. kennis te nemen van de beantwoording van de motie 'Onderzoek naar onderwijs voor
hoogbegaafden in Zwolle'.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Bij de vaststelling van de begroting 2018 op 10 november 2017 heeft de gemeenteraad een motie
aangenomen waarin u het college heeft gevraagd om:
1. Samen met het onderwijs en ouders te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om, met de impuls
vanuit het regeerakkoord, het onderwijsaanbod voor hoogbegaafden in Zwolle nog verder te
versterken;
2. Daar waar nodig, in uitzonderingsgevallen, mee te werken aan een maatwerkoplossing voor
leerlingenvervoer.
Wij hebben de motie conform uitgevoerd en informeren u graag over de uitkomsten.
Kernboodschap
Wij hebben in het voorjaar van 2018 in een tweetal bijeenkomsten een werkveldraadpleging
georganiseerd met betrokkenen vanuit het Zwolse onderwijs en vanuit jeugdhulp. Er is daarbij ook
gebruik gemaakt van input van ouders en van hoogbegaafde kinderen zelf.
Het resultaat van de werkveldraadpleging is een document met aandachtspunten en mogelijke
verbeteringen in onderwijs en ondersteuning van hoogbegaafde kinderen, jongeren en hun ouders
(bijlage). De gedane suggesties voor verbetering kunnen door het ondewijs onder meer worden benut
voor een subsidieaanvraag voor de extra rijksmiddelen die voor dit doel beschikbaar komen.
Toelichting
Met de werkveldraadpleging wilden we beter zicht krijgen op de voorwaarden voor optimale
ontwikkelingskansen voor hoogbegaafde kinderen en jongeren en de rollen van onderwijs en
(jeugd)hulp daarbij. Waarbij we oplossingen zoeken binnen het gewone, dus juist in het reguliere
Zwolse onderwijs. Dit conform de doelen en uitgangspunten van de Ontwikkelagenda passend
onderwijs en jeugdhulp waarin de Zwolse onderwijsbesturen en de gemeente Zwolle hun gezamenlijke
ambities hebben vastgelegd.
Onderwijs en gemeente hebben daarbij elk hun eigen opdracht en rollen. Voor het onderwijs is dat de
opdracht om passend onderwijs te bieden voor elk kind dat bij de school wordt aangemeld, dus ook
voor hoogbegaafde kinderen. Daar gaat de gemeente niet over. Voor de gemeente zijn dat opdrachten
om de leerplicht te handhaven en maatwerk te leveren in ondersteuning van jeugdigen en gezin. Daar
gaat het onderwijs niet over. Die twee raken elkaar echter wel als er sprake is van schooluitval of als er
naast hoogbegaafdheid ook andere problemen spelen. In de ondersteuningsteams op scholen voor
primair en voortgezet onderwijs wegen school en gemeente daarom gezamenlijk en integraal af wat
nodig is, op school en/of thuis.
De uitkomsten van de werkveldraadpleging zijn soms vooral voor de groep hoogbegaafde leerlingen
van belang, maar soms ook gewoon voor alle leerlingen. De deelnemers aan de raadplegin vanuit het
onderwijs hebben de suggesties meegenomen naar hun eigen besturen en naar het
Samenwerkingsverband passend onderwijs met het oog op verbetering van het aanbod. Ze kunnen die
onder meer benutten voor het doen van een aanvraag voor de extra rijksmiddelen die het kabinet voor
verbetering van het onderwijs aan deze groep beschikbaar stelt. Overigens heeft de minister van
onderwijs de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd dat die regeling pas per 2019 zal ingaan en niet
zoals de bedoeling was al dit jaar.
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Consequenties
Als gemeente blijven wij conform ons beleid streven naar maatwerk in ondersteuning vanuit het sociaal
domein. Op basis van een integrale afweging wordt besloten over inzet van voorzieningen, waaronder
ook leerlingenvervoer. In uitzonderingsgevallen blijft het dus mogelijk om ook leerlingenvervoer in te
zetten als dit voor het bieden van maatwerk noodzakelijk is.
Communicatie
Het slotdocument van de werkveldraadpleging is toegezonden aan de deelnemers. We sturen het
slotdocument ook ter kennisneming toe aan de ouders die in eerder stadium hun betrokkenheid
getoond hebben.
Vervolg
Wij brengen de uitkomsten van de werkveldraadpleging onder de aandacht in ons overleg met de
Zwolse schoolbesturen met het oog op de verdere ontwikkeling van het onderwijs voor de groep
hoogbegaafde leerlingen. We zullen er bij hen op aandringen om de opbrengsten van de
werkveldraadpleging ook te benutten voor de aanvraag van extra rijksmiddelen die vanaf 2019 voor
deze groep beschikbaar komen. Verder betrekken wij de uitkomsten bij de ontwikkeling van onderdelen
van de gezamenlijke Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp. Dit geldt onder meer voor de
proeftuin i.o. rondom aanpak van thuiszitten, waarvan soms ook bij hoogbegaafde leerlingen sprake is.
Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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besluit

Jaargang
Kenmerk

47826

Onderwerp
in Zwolle'

Beantwoording motie 'Onderzoek naar onderwijsaanbod voor hoogbegaafden

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 17-07-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 september 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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