Aanmeldprocedure satellietgroepen/Voltijds hoogbegaafdenonderwijs binnen VCOG
VCOG biedt een voorziening in de vorm van voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Deze voorziening is
bedoeld voor hoogbegaafde kinderen die binnen het reguliere onderwijs onvoldoende kunnen
worden voorzien in hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
Momenteel hebben twee VCOG scholen klassen met voltijds hoogbegaafdenonderwijs
(satellietgroepen) ingericht. In het schooljaar 2021-2022 hebben zij de volgende groepen:
CBS AquaMarijn in de wijk Gravenburg – groep 5 t/m 8
CBS ’t Kompas in de wijk Lewenborg – groep 3-5 en groep 6-8
De kinderen in de satellietgroepen maken deel uit van de sociale context van de school. Dat betekent
dat zij ook in contact komen met leeftijdsgenoten uit de reguliere groepen. Deze contacten worden
gestimuleerd door gezamenlijke activiteiten met kinderen van de eigen leeftijdscategorie.
Deze voorziening biedt, door de inzet van extra zorgmiddelen vanuit het budget voor passend
onderwijs, extra ondersteuning boven op de basisondersteuning. Mocht u interesse hebben voor de
satellietgroep dan doen wij onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van uw kind, waarna de
toelatingscommissie beslist of de satellietgroep een passende plek kan zijn. Hieronder leggen wij
graag aan u uit hoe de aanmeldprocedure vorm krijgt.
Stap 1. Oriënterend gesprek
De aanmelding begint altijd met een oriënterend gesprek, ook al zit uw kind op een school waar de
satellietgroep is gehuisvest. Voor het maken van een afspraak neemt u telefonisch contact op met
de locatie.
CBS AquaMarijn 050 – 2103434
CBS ‘t Kompas 050 – 5412289
Het oriënterend gesprek vindt plaats tussen ouders, locatiedirecteur en leerkracht satellietgroep.
Het doel van het oriënterend gesprek is informatie krijgen over de satellietgroep en een eerste
beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoefte van de aan te melden leerling.
Ouders en de locatiedirecteur beslissen na een oriënterend gesprek of er overgegaan wordt op de
volgende stap in de aanmeldingsprocedure. Dit besluit is nog geen garantie voor plaatsing. Ouders
geven, met het in gang zetten van deze procedure, automatisch toestemming om alle gegevens
transparant te verstrekken en/of op te vragen. Voorafgaand aan de aanmelding dient een IQ
onderzoek afgenomen te zijn. Het aanmeldingsformulier wordt ingevuld.
Stap 2.

Dossieronderzoek

Om te onderzoeken of de satellietgroep een geschikte plek is voor de aan te melden leerling,
wordt een dossieronderzoek gestart.
Het dossieronderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
• Gegevens huidige school
Het is van belang dat de huidige school kan onderbouwen dat er specifieke
ondersteuningsbehoefte bestaat die buiten de basisondersteuning van de betreffende
school valt. De huidige school heeft de onderwijsbehoeften van de leerling helder in kaart
gebracht en in het dossier kan de hulpverleningsgeschiedenis duidelijk achterhaald
worden. Er zijn aantoonbare interventies verricht op de aan hoogbegaafdheid te relateren
problematiek. Ondanks de geboden interventies blijft de leerling problematiek ervaren. De
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aanmeldingscommissie neemt contact op met de huidige school om het dossier op te
vragen.
De aanmeldingscommissie realiseert zich dat niet alle scholen voldoen aan de sterke basis
op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. In de beoordeling van de
aanvraag zijn wij van mening dat de leerling hiervan niet de dupe mag zijn, in de zin dat de
aanvraag wordt afgewezen.
•

Intelligentieonderzoek
De toelatingscommissie ontvangt een kopie van de testuitslagen van het
intelligentieonderzoek. Dit onderzoek moet zijn afgenomen door een erkend
orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog dat aantoonbare expertise heeft opgebouwd
op het gebied van hoogbegaafdheid. Contactgegevens van valide bureaus kunnen ouders
opvragen bij de toelatingscommissie. De toelatingscommissie accepteert alleen
intelligentieonderzoeken waarvan de uitslag niet ouder is dan één jaar bij kinderen tot zes
jaar, of minder dan twee jaar oud is bij kinderen van zes jaar en ouder. De door ons
geaccepteerde intelligentietesten zijn: WPPSI, RAKIT, WISC-IV. Eventueel kan aanvullend
de test Raven worden afgenomen (Son-R nieuwe variant). In de verslaglegging zijn
profielbladen opgenomen (Betts & Neihart). Als minimumnorm voor plaatsing in de
satellietgroep hanteren wij voor de TIQ score een betrouwbaarheidsinterval met een
ondergrens van 125.

•

Eventuele aanvullende onderzoeken en gesprekken
De toelatingscommissie neemt informatie verkregen in stap 2 door en verzamelt indien
nodig verdere gegevens.

De toelatingscommissie beslist op grond van de beschikbare gegevens of de leerling in aanmerking
komt voor een proefperiode van maximaal 6 weken. Indien de satellietgroep vol zit, wordt de
leerling op een wachtlijst geplaatst. De beslissing van de toelatingscommissie is bindend. Ouders
ontvangen hierover in beide gevallen schriftelijk bericht.
In zeer uitzonderlijke gevallen kan van bovenstaande toelatingscriteria worden afgeweken.
Stap 3.

Proefperiode

De proefperiode kan starten na een vakantie (herfst-, kerst-, voorjaars-, mei en zomervakantie). De
6-weekse proefperiode start met een gesprek met ouders, kind en leerkracht van de
satellietgroep. Tijdens dit gesprek wordt afgestemd hoe het kind goed kan starten in de groep.
Ouders en kind krijgen een rondleiding (indien zij deze nog niet hebben gehad). Daarna draait het
kind mee in de groep.
Na deze proefperiode beslist de toelatingscommissie over toelating of afwijzing. De beslissing van
de toelatingscommissie is bindend. Ouders ontvangen in beide gevallen schriftelijk bericht van de
commissie.
Stap 4.

Definitieve inschrijving

Is het kind toegelaten tot de satellietgroep, dan vullen ouders het inschrijfformulier van de school
in.
Indien het kind niet toelaatbaar is wordt alle aangeleverde documentatie vernietigd.
Wanneer ouders bezwaar willen maken tegen de beslissing van de toelatingscommissie wordt
verwezen naar de klachtenregeling van de VCOG die te vinden is op de website van de VCOG.
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