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∎ HARTENKREET OUDERS BOLLEBOZEN

'Aangepast onderwijs voor hoogbegaafden

De vereniging Terecht Bezorgde Ouders
biedt vandaag aan minister Van der Hoeven van onderwijs een petitie aan. De
club wil dat hoogbegaafde leerlingen
aangepast onderwijs krijgen.
Door de redactie binnenland

HAAG ~ Hoogbegaafde leerlingen
vervelen zich vaak dood in de klas. Ze hebben eigenlijk speciale aandacht nodig. Te
makkelijk lesmateriaal en een gebrek
aan extra taken leiden ertoe dat kinderen
met een hoog IQ belemmerd worden in
hun ontwikkeling .
Dit schrijft de vereniging Terecht Bezorgde Ouders in een petitie. De ouders
willen dat de minister bij de uitwerking
van de zorgplicht voor scholen extra aandacht besteedt aan hoogbegaafden. Deze
groep kinderen is een miskend fenomeen, aldus de ouders.
Vandaag bespreekt Van der Hoeven
haar plannen met de Tweede Kamer voor
een zorgplicht vanaf 2010. Als deze plicht
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er komt, zijn alle schoolbesturen in de delingen zijn daar verder niet op ingetoekomst verplicht te zorgen voor pas- steld."
send onderwijs voor ieder kind.
Ook Tweede Kamerlid en onderwijs"In de zorgplicht moet ook worden
specialist Eric Balemans (VVD) zegt aan
vastgelegd dat scholen verplicht aange- de kant van de ouders to staan. "Meestal
past onderwijs moeten bieden aan hoog- gaat alle aandacht naar de kinderen die
begaafde kinderen," verklaart Ineke juist niet mee kunnen komen. HoogbeScholten van de vereniging Terecht Begaafde leerlingen zijn wel een beetje miszorgde
Ouders.
kend. De zorgplicht roept vol"Verder willen we
'Meestal goat aandacht gens hem nog veel vragen op.
dat er een onafhan"Leidt het tot meer bureaucrauit naar kinderen die tie? Zijn scholen in staat alle
kelijke test komt
die bepaalt of een
niet mee kunnen komen' soorten zorg aan te bieden? Er
leerling
hoogbemoet nog veel over gediscussigaafd is of niet. Bovendien moet er een ge- eerd worden."
schillencommissie worden ingesteld die
Eerder deze week lieten basisschooldizich kan buigen over de beslissing of aan- recteuren al weten niet aan de zorgplicht
gepaste zorg nodig is. Ook is aangepast voor kinderen met een handicap te kunlesmateriaal noodzakelijk."
nen voldoen. Uit een onderzoek in opVoorzitter Ton Duif van de Algemene
dracht van de Protestants Christelijke
Vereniging Schoolleiders kan zich wel
Schoolleiders Organisatie bleek dat 90
vinden in de oproep van ouders met hoogprocent van de basisschooldirecteuren
begaafde kinderen. Wel plaatst hij een vreest dat er straks te veel kinderen met
aantal kanttekeningen."Aangepast oneen handicap op school komen, die ze
derwijs kost veel geld en dat hebben de
niet goed op kunnen vangen door gebrek
scholen niet. De gebouwen, klassen en inaan geld. (GPD)

