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VOORWOORD 
 
Na het faillissement van Feniks Talent Junior is 
Stichting Talentbegeleiding Eemland, STEQ, op 17 
augustus 2020 opgericht, met als doel het 
voortzetten van de dienstverlening van Feniks 
Talent Junior ten behoeve van (hoog)begaafde 
kinderen met een ondersteuningsvraag in de 
Amersfoortse regio. STEQ richt zich op 
thuiszitters; hoogbegaafde kinderen die zijn 
vastgelopen in het reguliere onderwijs en als 
gevolg daarvan thuiszitten. 
 

 
 
1. INLEIDING 
 
Een nieuwe organisatie 
Stichting Talentbegeleiding Eemland, STEQ, zette 
als nieuwe organisatie twee diensten van Feniks 
Talent Junior voort; de tussenvoorziening voor 
hoogbegaafde thuiszitters in het primair 
onderwijs en het uitvoeren van de pilot van 
onderwijszorgarrangementen voor leerlingen van 
de DaVinci Eemland school, met als doel 
schooluitval te voorkomen. De gemeente 
Amersfoort en het samenwerkingsverband SWV 
de Eem steunden dit initiatief. Met hun 
instemming is STEQ dan ook van start gegaan. De 
eerste focus van STEQ is een bijdrage te leveren 
aan het motiveren, stimuleren, begeleiden en 
coachen van de zogenaamde thuiszitters, om hen 

weer in het (reguliere) basisonderwijs naar school 
te krijgen. STEQ is een specialistische 
jeugdzorgorganisatie met gespecialiseerde 
medewerkers die weten hoe deze kinderen en 
hun omgeving te begeleiden bij de 
ondersteuningsvragen die een succesvolle 
schoolcarrière in de weg staan. Belangrijk daarbij 
is preventief te werken. De Pilot OZA is gericht op 
het preventief werken, onder andere door middel 
van onderschoolse dagbehandelingen, waarbij 
kinderen zoveel mogelijk in de schoolomgeving 
worden begeleid en opgevangen door coaches en 
therapeuten. 
 
2. MISSIE EN VISIE 
 
Missie 
Streven naar gelukkige (hoog)begaafde kinderen 
die zich ontwikkelen, op school en thuis. 
 
Visie 
Door (hoog)begaafde kinderen te zien in hun 
uniciteit, krijgen zij vertrouwen in zichzelf en 
kunnen opvoeding en onderwijs daar beter op 
aansluiten om het kind te helpen groeien. 
 
3. HET BESTUUR 
 
Het bestuur bestaat uit drie personen, namelijk 
mevrouw L. Reijers, voorzitter, Mevrouw A. 
Heijman, penningmeester en de heer M. van 
Elteren, secretaris. Het bestuur verricht haar 
werkzaamheden voor de stichting om niet. 
 
4. DE DOELGROEP 
 
Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker 
die complexe zaken aankan. Autonoom, 
nieuwsgierig en gedreven van aard. 
Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. 
Hij of zij schept plezier in creëren. (Delphi-studie 
2007) 
 
Het hoogbegaafde kind kan vastlopen in het 
reguliere onderwijs omdat hij een andere 
uitdaging nodig heeft dan de school kan bieden. 
Het vastlopen kan resulteren in uitval en 
gedragsproblematiek, waar over het algemeen 
een hulpvraag onder zit. 
 
 
 
 



   

Sociaal Jaarverslag 2020, STEQ 0121                                                                                                                                                                                       3 

 

5. ONZE WERKWIJZE 
 
5.1. De Tussenvoorziening 
Met de tussenvoorziening wordt verwezen naar 
de dagelijkse opvang voor kinderen uit het primair 
onderwijs die om verschillende redenen zijn 
uitgevallen en niet zonder meer weer in een 
reguliere school kunnen functioneren. Na 
onderzoek en een proefochtend stromen deze 
kinderen zorgvuldig in de groep en worden met op 
de persoon afgestemde begeleiding weer 
gestabiliseerd, door middel van het werken aan 
zelfinzicht, het vertrouwen en zelfvertrouwen, 
waarna wij aan de slag gaan met het activeren 
door middel van het stimuleren en trainen van de 
executieve functies. Naast het werken aan de 
persoonlijke kwaliteiten worden de kinderen door 
een leerondersteuner begeleid in het aanleren 
van leerstrategieën ten behoeve van het 
verwerven en verwerken van kennis. Dit is 
relevant, omdat is gebleken dat (hoog)begaafde 
kinderen anders leren dan de meeste kinderen. 
Waar het onderwijssysteem gebruik maakt van de 
bottom-up methodiek, beginnen bij de details en 
werken naar het grotere geheel, leert het 
hoogbegaafde kind over het algemeen volgens de 
top-down methode. Vanuit het grotere geheel 
naar de details, terwijl deze zelf de zoektocht naar 
informatie wil ondernemen. De bottom-up 
methode kan demotiverend werken voor deze 
doelgroep en leiden tot verveling en 
onderpresteren. De tussenvoorziening is gestart 
met 8 kinderen.  
 
5.2. Pilot OZA| Onderschoolse Dagbehandeling 
 
Helaas zitten er anno 2020 nog steeds kinderen 
uit het primair onderwijs thuis, omdat zij de 
aansluiting met de school missen. Goed is dat het 
dan ook dat de hoogbegaafde kinderen in de 
Amersfoortse regio bij DaVinci Eemland terecht 
kunnen. Deze school legt zich volledig toe op dit 
type leerling. De realiteit van de leerlingen van 
DaVinci Eemland is helaas dat zij eerst een niet 
succesvol, en regelmatig een traumatiserend 
traject, op vaker verschillende reguliere 
basisscholen hebben doorlopen voordat zij bij 
DaVinci Eemland terecht kwamen. Deze kinderen 
kunnen dus ook nu nog extra ondersteuning 
gebruiken, naast de nieuwe leermethode en 
didactische begeleiding die deze school biedt. Het 
Onderwijszorgarrangement (OZA) is gericht op 
preventieve activiteiten om schooluitval te 

voorkomen. Door middel van behandeltrajecten 
van maximaal 8 weken kunnen deze kinderen bij 
therapeuten van STEQ terecht, om te kunnen 
werken aan welbevinden en herstel van onder 
andere vertrouwen in de ander en zichzelf. In 
2020 zijn wij met 2 leerlingen gestart.  
 
6. PERSONEEL 
 
Na het faillissement van Feniks Talent Junior sprak 
het zorgteam het vertrouwen naar elkaar en het 
nieuwe bestuur uit en gingen zij aan de slag voor 
Stichting Talentbegeleiding Eemland, of te wel 
STEQ. Twee medewerkers in loondienst en de 
overige als ZZP’ers. De leerondersteuner kwam 
het team in september 2020 versterken bekostigd 
door DaVinci Eemland. STEQ is gestart met een 
directeur (8 uur per week), een orthopedagoog 
(12 uur in de week), 5 groepsleiders (samen 32 
uur in de week) en ten behoeve van de individuele 
begeleiding 1 kindercoach, 1 haptotherapeut, 1 
integratief therapeut en 1 Psychomotorisch 
therapeut. De laatste 4 ten behoeve van de 
individuele begeleiding. 
 
7. JAARREKENING 
 
Zie bijlage 


