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Team 2021 
 
VOORWOORD 
 
2021 is ons eerste volledige jaar. Een leerzaam jaar, een jaar waarin wij nieuwe inzichten hebben opgedaan 
en steeds meer hebben geleerd hoe wij verschil kunnen maken voor onze doelgroep. Wij hebben in de 
afgelopen anderhalf jaar mooie kinderen mogen ontmoeten en begeleiden op hun ontdekkingstocht naar 
persoonlijk welbevinden en plezier in het leven. De professionalisering die wij in de tweede helft van het jaar 
hebben ingezet heeft ons geholpen onze identiteit vorm te geven en onze richting te bepalen. Wij hebben 
onze visie en missie bijgesteld en bovenal plannen gemaakt voor de langere termijn. Zo grillig als het werkveld 
waarin wij ons bevinden, zo flexibel zullen wij meebewegen met de behoeften van onze doelgroep. Ons is er 
alles aan gelegen om een bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving die steeds ingewikkelder en 
uitdagender wordt. Wij zien dat onze doelgroep, mits in de eigen kracht gezet, een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan de toekomstige samenleving, hoe die er dan ook uit mag zien. 
 
1. INLEIDING 
 
De lerende organisatie 
2021 heeft in het teken gestaan van het ontdekken van de kracht van deze jonge organisatie. Wat maakt ons 
uniek? Waarom zouden wij nodig zijn? Belangrijk was het onszelf te realiseren dat ons specialisme van 
toegevoegde waarde is voor de kinderen voor wie wij iedere dag klaarstaan. Onze specialistische kennis, 
onze houding en ons uitgangspunt zijn de basis van hoe wij onze diensten verlenen. Ons basis uitgangspunt 
is dat ieder kind ok is maar het gedrag kan weleens onhandig zijn. Daarbij zijn er kinderen die ondersteuning 
nodig hebben om een stapje verder te komen. Dé omgeving waar ieder kind ooit in zijn leven terecht komt 
is de school. Helaas is de school vaak niet volledig of helemaal niet toegelegd op het begeleiden en opleiden 
van hoogbegaafde leerlingen. De realiteit van vandaag is dan ook dat er nog steeds hoogbegaafde kinderen 
zijn, die als gevolg van wie zij zijn, tussen wal en schip raken. Zelfreflecterend zijn wij naar aanleiding van 
onze ervaring in de begeleiding van de kinderen tot de conclusie gekomen dat de allerbelangrijkste 
eigenschap van een STEQ-medewerker is, dat deze de verbinding met het kind kan maken; vanuit het 
authentieke zelf het contact maken en in contact blijven met het kind. Wij zien onszelf dan ook als gidsen 
voor intellectueel talent. Om gids voor intellectueel talent te zijn is het noodzakelijk jezelf heel goed te 
kennen, te weten waar je zelf voor staat, naast de specialistische kennis die nodig is om deze doelgroep te 
(her)kennen. 
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Zonder doel, geen organisatie. Daarom hebben wij voor STEQ een nieuwe visie en missie ontwikkeld, waarbij 
wij vooral de aansluiting hebben gezocht de behoeften in relatie tot het onderwijssysteem. De wet Passend 
Onderwijs en alle maatregelen daaromheen moeten een hervorming in het onderwijs mogelijk maken. Een 
belangrijk element is dat de wetgever voorziet in een rol voor de jeugdhulp in het passend maken van 
onderwijs. Met deze wet erkent men dat onderwijs alleen, niet voldoende is om de jeugd van vandaag 
morgen goed op weg te helpen. Met onze visie, missie, beleid en plannen voor de toekomst, zoeken wij 
aansluiting bij dit vraagstuk. Dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij een verschil kunnen maken voor de 
hoogbegaafde kinderen en jongeren die nu tussen wal en schip geraken. 
 
Dankzij de bereidwilligheid van DaVinci Eemland, het samenwerkingsverband de Eem, de gemeente 
Amersfoort en het optimisme van onze medewerkers hebben wij in het afgelopen jaar goed in de praktijk 
kunnen ervaren hoe de combinatie van onderwijs en zorg in een onderwijsarrangement nu precies werkt. In 
het komende jaar 2022, zullen wij de inzichten die wij nu hebben opgedaan nog meer in praktijk brengen. 
 
Om de scholen en daarmee de leerlingen steeds beter van dienst te kunnen zijn, bieden wij HB- scholen en 
de plusklassen toegevoegde waarde vanuit de pedagogiek in de vorm van een pedagogisch ondersteuner. 
Deze medewerker ondersteunt de leerkracht bij het creëren en behouden van een gezond pedagogisch 
klimaat. Ook is deze medewerker in staat te signaleren waar er bij de leerlingen pedagogische ondersteuning 
nodig is en kan deze ondersteuning meteen bieden. 
 
De eerste stappen naar professionalisering zijn gezet. Naast een duidelijk strategisch plan voor de 
middellange termijn, wordt er beleid gemaakt, worden er procedures beschreven en zijn de eerste stappen 
gezet naar het evalueren van de cliënttevredenheid. 
 

 
 

Gidsen voor Intellectueel Talent: 
 

● De gids weet dat er mooie wegen zijn en kan 
de ander daarop attent maken. 

● De gids weet welke instrumenten de ander 
voor handen heeft en kan hem aansporen 
om deze te gebruiken. 

● De gids weet welke gevaren er op de loer 
liggen, de gids kan in ieder geval waken en 
soms helpen. 

● De gids is een leider, mentor en inspirator. 
● De gids is menselijk, zacht, richtinggevend, 

maar niet dwingend. 
 

 
 
2. MISSIE EN VISIE 
 
Missie 
Wij geloven in de inclusieve samenleving waarin iedereen ongeacht diens achtergrond, talent en intellectueel 
vermogen een volwaardige plek heeft. Wij zijn gidsen voor begaafde jonge mensen die de aansluiting moeilijk 
kunnen vinden. 
 
Visie 
Wij hebben ons doel bereikt wanneer begaafde kinderen en jongeren mogen zijn wie zij willen zijn; vanuit hun 
kracht, creativiteit en uniciteit en wanneer iedere school de intellectuele diversiteit van haar leerlingen en 
studenten in alle echtheid ziet, stimuleert en activeert en dus inclusief onderwijs een feit is. 
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  Ik leer anders… 

 
 
3. HET BESTUUR 
 
Het bestuur bestaat uit twee personen, namelijk mevrouw L. Reijers, voorzitter en mevrouw A. Heijman, 
penningmeester. De heer M. van Elteren heeft het bestuur verlaten. Een nieuwe kandidaat is al bereid 
gevonden toe te treden tot het bestuur. 
 
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 hoogbegaafdheid 2007) 
 
5. ONZE WERKWIJZE 
 
5.1. De Tussenvoorziening 
Met de tussenvoorziening wordt verwezen naar de dagelijkse opvang voor hoogbegaafde kinderen uit het 
primair onderwijs die om verschillende redenen zijn uitgevallen en niet zonder meer weer in een regulier 
schoolsysteem kunnen functioneren. Na onderzoek en proefdraaien worden deze kinderen met op de 
persoon afgestemde begeleiding 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 begeleidt in het aanleren van leerstrategieën ten behoeve van het verwerven, verwerken 
en behouden van kennis. Dit is relevant, omdat is gebleken dat hoogbegaafde 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, het hoogbegaafde kind over het algemeen leert volgens de top-
down methode. Van het grotere geheel naar de details, terwijl deze zelf de zoektocht naar informatie wil 
ondernemen. De bottom-up methode kan demotiverend werken en leiden tot onderpresteren. 
 
In 2021 hebben wij 14 kinderen in de tussenvoorziening mogen verwelkomen, waarvan 8 zijn uitgestroomd 
naar het reguliere en speciaal onderwijs.  
 
5.2. Pilot OZA| Onderschoolse dagbehandeling 
Helaas zitten er anno 2021 nog steeds kinderen uit het primair onderwijs thuis, omdat zij de aansluiting met 
de school missen. Hoogbegaafde kinderen kunnen in de Amersfoortse regio bij DaVinci Eemland terecht. 
Deze school legt zich volledig toe op dit type leerling. De realiteit van veel leerlingen die bij DaVinci Eemland 
terecht komen is dat zij al verschillende niet succesvolle en vaak traumatische trajecten hebben doorlopen. 
Deze kinderen kunnen dus ook nu nog extra ondersteuning gebruiken, naast de nieuwe leermethode en 
didactische begeleiding die deze school biedt. Het Onderwijs-zorgarrangement (OZA) is gericht op 
preventieve activiteiten om schooluitval te voorkomen. Door middel van behandeltrajecten van maximaal 8 
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weken kunnen deze kinderen bij therapeuten van STEQ terecht om te kunnen werken aan welbevinden en 
herstel van onder andere vertrouwen en zelfvertrouwen. In 2021 hebben wij 29 kinderen via de ODB 
begeleid. 
 
5.3. Schoolsupport 
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn 3 (samen 1 fte) pedagogisch ondersteuners van start gegaan 
in de hoogste klassen van DaVinci Eemland. Na een leerperiode, waarin leerkracht en pedagogisch 
ondersteuner elkaar hebben leren vinden loopt de samenwerking soepel. Na de herfstvakantie zijn de 
pedagogisch ondersteuners in kleine groepen aan het werk gegaan met de executieve functies van de 
leerlingen, zoals sociaal en prosociaal gedrag, en prestatiedruk. In december zijn een pedagogisch 
ondersteuner en een kindercoach gestart met het ondersteunen in de klas en individueel begeleiden van 
een leerling op CBS Oud Zandberg in Huis ter Heide. 
 
5.4. Ambulante begeleiding 
Een belangrijk element van onze werkwijze is dat wij niet alleen gericht zijn op het kind met de 
ondersteuningsvraag, maar ook de omgeving van het kind. Onze ambulant begeleider besteedt aandacht aan 
de thuissituatie, kijkt met ouders naar de gezinssituatie en gaat samen met hen op zoek naar een werkbare 
oplossing voor het gezin. Onderdeel van de ambulante begeleiding is de ouders inzicht en zelfinzicht te 
verschaffen, om hen te helpen de soms ingewikkelde situatie met nieuwe motivatie te kunnen benaderen. 
 
 
6. PERSONEEL 
 

 
 
Met de uitbreiding van de dienstverlening is ook het team uitgebreid. Naast de medewerkers die al in 2020 
gestart zijn, zijn er ook pedagogisch ondersteuners en ambulant begeleiders toegevoegd aan het team. De 
pedagogisch ondersteuners zijn werkzaam in de school ten behoeve van de schoolsupport en de ambulant 
begeleiders dragen zorg voor de systeembegeleiding voor de kinderen in de tussenvoorziening. 
 
7. JAARREKENING 
 
Aparte bijlage. 
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