
 

 

Projectinformatie monitor (hoog)begaafdheid 
 

Tussen 2019 en 2023 stelt OCW subsidie beschikbaar om het primair en voortgezet onderwijs te 

stimuleren een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te 

richten. De meerderheid van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het po en vo heeft 

een plan ingediend om aanspraak te maken op de subsidie. Oberon brengt samen met het CBO 

Talent Development en de Universiteit Utrecht de subsidiebesteding in kaart met een monitor. Het 

onderzoek vindt plaats met behulp van subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO). 

 

Het monitoronderzoek geeft een breed en landelijk beeld van de inhoud van de subsidieplannen, de 

realisatie van de plannen en de borging op lange termijn. Ook kijkt het monitoronderzoek naar de 

mate waarin scholen en samenwerkingsverbanden ervaren dat de subsidie bijdraagt aan de drie 

subsidiedoelen: (1) het vergroten en verspreiden van kennis over (hoog)begaafdheid, (2) het 

realiseren van een passend aanbod voor deze leerlingen en (3) het versterken van de samenwerking 

tussen samenwerkingsverbanden, scholen en zorg binnen de regio. Er zijn vier meetmomenten in de 

monitor, te zien in de onderstaande figuur. 

 

Figuur 1 planning monitor (hoog)begaafdheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder scholen is een uitnodiging voor een vragenlijst in april 2021 uitgezet, er volgen geen verdere 

herinneringen. Sommige samenwerkingsverbanden hebben in de vragenlijst van meting 2019-2020 

aangegeven dat de subsidie ten behoeve van alle scholen wordt ingezet, sommige 

samenwerkingsverbanden hebben met concrete schoolnamen een selecte groep scholen 

aangegeven. Met de samenwerkingsverbanden waar dit onbekend was is individueel contact 

opgenomen om te weten naar welke scholen de vragenlijst gestuurd kon worden.  

 

Over elke meting komt een rapport uit rond de herfst. In de rapporten schetsen we een landelijk 

beeld van de subsidieactiviteiten. De uitkomsten in de rapporten zijn niet terug te leiden naar 

individuele samenwerkingsverbanden of scholen. 

 

Voor vragen en meer informatie over het onderzoek kunt u terecht bij Marjolein Bomhof van Oberon. 

E-mail  : mbomhof@oberon.eu 

Telefoon : 030-2324201 

Website : https://www.oberon.eu/portfolio/monitor-subsidieregeling-hoog-begaafden-2019-2020/  
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