
Van: Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd! 
<werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl>  
Verzonden: vrijdag 26 november 2021 15:58 
Aan: werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl 
Onderwerp: Compilatie van onze live bijeenkomst Samen Debatteren Ziek van 
School tussen hoogbegaafde jongeren en politici op 1 oktober j.l.   
 

Doorn, 26 november 2021    

   Geacht lid van de Gemeenteraad,    

Hierbij sturen wij u de compilatie van het debat Ziek van School. In dit debat, dat op 1 

oktober jongstleden in de Raadzaal van Amersfoort heeft plaatsgevonden, zijn kinderen 

en jongeren in gesprek gegaan met politici over onderwijs aan 

hoogbegaafden dat niet past. Aanwezig was onder meer Mariëlle Paul (VVD).    

   

Bijzonder hoogleraar Begaafdheid en lector 

bij Fontys Hogeschool Anouke Bakx en bijzonder hoogleraar Identification, 

Support and Counseling of Talent Lianne Hoogeveen waren beiden aanwezig en zijn 

ingegaan op de leer- en ontwikkelbehoeften van hoogbegaafde kinderen, wat er nodig is 

en wat er gebeurt met een kind wanneer daar niet aan voldaan wordt en welke zorg 

deze kinderen nodig hebben als ze ziek worden van school.   

 Ook waren er ervaringsdeskundige kinderen, jongeren en ouders aanwezig die de ernst 

van de niet-passendheid van het onderwijs onder de aandacht hebben gebracht en 

welke, vaak ernstige, gevolgen dit heeft voor hun leven nu en in de toekomst.    

 Op ons YouTube-kanaal kunt u de compilatie terugvinden. In de bijlage vindt u een 

tekstuele compilatie van het event.   

 Aan bod komen de thema’s ‘Wat gebeurt er met je als je ziek wordt van school?’, ‘Hoe 

word je ziek van school?’ en ‘Passende oplossingen’. Hierbij verwoorden de kinderen en 

jongeren heel duidelijk hun eigen ervaringen en inzichten.    

 Eind april hebben wij u ons manifest Hoogbegaafdenonderwijs aangeboden, samen met 

de compilatie van het debat dat op 16 april heeft plaatsgevonden, waarin wij oproepen 

tot onderwijs voor hoogbegaafden dat past. Daarbij gaven wij aan dat wij graag het 

gesprek met u aangaan. Wat kunt u voor deze kinderen en jongeren doen, zodat niet 

morgen maar vandaag een stap wordt gezet naar onderwijs dat past en een betere leef, 

ontwikkel- en leeromgeving met de juiste onderwijsondersteuning? Hoe kunt u ervoor 

zorgen dat gedurende de komende regeerperiode structureel, gedegen en weloverwogen 

beleid op dit onderwerp wordt gevoerd, dat leidt tot beter onderwijs, minder uitval en 

verhoogd welzijn en levensgeluk?   

   Wij, Werkgroep Onderwijs en de Broedplaats Jongeren, gaan dit 

gesprek graag samen met u aan en nodigen u dan ook van harte uit om met ons in contact 

te treden. U kunt direct contact opnemen met Marije Miltenburg, Coördinator Werkgroep 

Onderwijs. Voor achtergrondinformatie of nadere inlichtingen kunt u contact opnemen 

met Marijke van der Pal, verantwoordelijk voor de portefeuille Media & Maatschappij.     

mailto:werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl
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https://youtu.be/-t9peQWHYKQ


Marije Miltenburg    

Coördinator Werkgroep Onderwijs Stichting Hoogbegaafd!    

06 2427 6457    

secretaris@stichtinghoogbegaafd.nl  

  

Marijke van der Pal    

Werkgroep Onderwijs, portefeuille Media & Maatschappij    

06 1933 0411    

werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl    

    

  

Links YouTube-kanaal:    

Volledige weergave van het event:  https://youtu.be/_n9rJQg9beI  

Dit is de link naar de Playlist Ziek van School, met daarin de compilatie en de volledige 

opname: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmkp9mYsmImDq57vcBf52EqgBcfY2H

Ff2  

 

YouTube-kanaal van Stichting Hoogbegaafd!:    

https://www.youtube.com/StichtingHoogbegaafd    

--  

Marije Miltenburg 

Coördinator Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd! 

Alice Veer en Marijke van der Pal 

Leden Werkgroep Onderwijs die deze inbox beheren 

Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van 
alle leeftijden en achtergronden. Alle met dit mailadres gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Is 
deze mail niet voor u bestemd? Verwijder deze dan meteen. Onze privacyverklaring is van toepassing. 
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