
Amstelronde PO heeft in samenwerking met SWV Amstelland en de Meerlanden 
impulsgelden ontvangen voor ‘passend onderwijs aan begaafde leerlingen’. 
De samenwerking is uitgewerkt in een activiteitenplan. Hierin is de nadruk gelegd op 

- Een doorgaande lijn in de begeleiding van begaafde leerling van 0 – 21 jaar. 
- Erkenning, herkenning en kennis over de passende begeleiding van het begaafde kind 

(en ouders) bij alle medewerkers van de betrokken pedagogische en 
onderwijskundige instanties   

- Blijvende samenwerking tussen alle betrokkenen om deze kennis te borgen tot 
blijvende passende begeleiding. 

 
U kunt het activiteitenplan opvragen bij SWV Amstelronde 
 
Alle scholen van Amstelronde PO kunnen een beroep doen op een deel van de 
impulsgelden. Per school, ongeacht het aantal leerlingen, wordt éénmalig in de periode 
2019-2023 een bedrag van  

€ 8.000 toegekend. Een school kan zelf bepalen wanneer in deze vier jaar het geld 
wordt aangevraagd en ingezet. Wel vraagt Amstelronde het volgende: 

 

• Een plan waarin beknopt[1] beschreven staat hoe het geld door de school wordt 
ingezet ter bevordering van passend onderwijs aan begaafde leerlingen. Het doel van 
de impulsgelden is de begeleiding van begaafde leerlingen minder afhankelijk te 
laten zijn van één of twee personen in een team. Gevraagd wordt dan ook de inzet 
van het geld te richten op teambrede erkenning en herkenning van het begaafde kind 
en vergroting van kennis binnen het team in de begeleiding van deze doelgroep.  

• Telefonisch contact met de verantwoordelijke voor het plan (schoolleider, intern 
begeleider, HB-specialist) voorafgaande of tijdens de inzet van de gelden om de 
plannen Amstelronde breed in kaart te brengen (gericht op de verantwoording van 
de subsidie).  

• Mondeling verslag van de uitkomst van de inzet van de gelden door de schoolleider 
tijdens de tweejaarlijkse kwaliteitsronde van de bestuurder van Amstelronde. 

 
Alle VO-scholen met een VWO afdeling van het SWV Amstelland en de Meerlanden krijgen 
per jaar per leerling een bedrag toegekend om te werken aan erkenning, herkenning en 
passend onderwijs aan begaafde leerlingen. Daarbij ligt de nadruk op de doorgaande lijn 
vanuit PO naar VO en blijvende aandacht in de daarop volgende leerjaren, maar zeker ook 
een doorgaande lijn vanuit VO naar WO. 
 
 

 
[1] Onder beknopt verstaan wij een korte omschrijving van de activiteit (inhoud, lengte), mogelijke naam van de 
aanbieder  van activiteit, beoogd doel. 


