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N.B. Omdat het aanbod voor begaafde leerlingen voortdurend verandert is dit een document dat jaarlijks zal worden bijgewerkt. Zie je dat er een naam of 

instantie ontbreekt, ben je van baan gewisseld, of heb je andere aanpassingen voor dit document?  Stuur deze gerust naar suzanne@deleidseaanpak.nl.  

Aanbod Begaafde Leerlingen 
Regio Leiden 

Doelgroep Welk aanbod is er? Meer informatie / contactpersoon 

Voorschools   
Experts peuters met 
ontwikkelingsvoorsprong 

Experts peuters met ontwikkelingsvoorsprong bij SPL; 
Smallsteps; De Kinderhaven; Flowerkids; Floreokids; 
Kindkracht 

SPL - Cynthia Zwitselaar; Smallsteps – Franciska 
Colijn; De Kinderhaven – Jolanda van Mulken; 
Flowerkids – Annemiek Vink; Floreokids – Johan 
Vriesema; Kindkracht – Anne Stoops 

Coach in Beeld Beeldcoaching, training  Marijne Sammels, www.coachinbeeld.com 

Onderwijszaken Trainingen, workshops en maattrajecten over verschillende 
onderwerpen die van belang zijn voor goed onderwijs voor 
jonge kinderen 

https://onderwijszaken.nl/  

XL-Leren Ondersteuning voor HB-kinderen en hun ouders, 
kinderdagverblijven/peuterspeelzalen/gastouderorganisaties 
en basisscholen. 

Lilian van der Poel, http://www.xl-leren.com/  

PO   
LOP Bovenschoolse plusklas in Leiden, gefinancierd door 

gemeente. Groep 6, 7, 8. Uitgevoerd door Willeke Rol van 
Bright Kids, ECHA-specialist in gifted education. 

Willeke Rol 

Plusgroepen Bernardusschool; P.C.B. Gevers Deynoot; Lorentzschool; RK 
Dalton basisschool De Leeuwerik; CBS Joris de Witte; BS De 
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Ley; PC de Zwaluw; KBS De Schakel Leiderdorp; Rkbs De 
Singel; PCBO Leiderdorp; Leidse Hout/ Joppensz/ Zijlwijk/De 
Ley/ Tweemaster/ Jospeh/Pacelli/Het Gebouw: Springplank/ 
Singel/ Viersprong. Zwaluw en Klankbord.  
 

Passend HB-aanbod op school Het Avontuur en de Astronaut hebben een HB aanbod 
passend in hun onderwijsvisie: geen ‘traditionele’ plusgroep.  
 

 

SCOL Voor de SCOL scholen is er binnen alle scholen in het beleid 
opgenomen dat er aandacht is voor begeleiding van 
begaafde leerlingen. Dat kan zijn in de groepen, in een 
aparte groep (zoals plusklas) of door inzet van zoiets als 
Levelwerk of Pittige Torens met begeleiding.  

 

NOVA HB-afdeling van de Anne Frankschool Gerritje Snip – den Besten 
Marleen de Griff 

Museumjeugduniversiteit Niet speciaal voor hoogbegaafde leerlingen, wel voor 
nieuwsgierige en leergierige kinderen van 8 – 12 jaar. 

https://museumjeugduniversiteit.nl/  

Netwerk HB-leerkrachten Onderdeel van De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling Anneke van Houten 

Expertgroep Pabo curriculum   

Levelwerk Lesmateriaal  

Pre-gymnasium Stedelijk Gymnasium Leiden  

Begeleiding AED De kennis en vaardigheden worden ingezet binnen 
ambulante begeleiding van de leerlingen en leraren, en  
voor zover mogelijk overgedragen middels scholing aan 
leerkrachten. 

Barbara Janssens Teamleider PO AED;  
Monique Berkheij Voorzitter Expertisegroep HB AED 

Ouderbijeenkomst HB Opvoeden CJG https://www.cjgleiden.nl/showcourses.asp  

Technolab (voor bèta’s) Niet speciaal voor hoogbegaafde leerlingen, wel voor 
kinderen met interesse in natuur en techniek. 

https://www.technolableiden.nl/  

Fijn Talent Begeleiding en advies op maat. Fijn Talent helpt kinderen 
van 2,5 t/m 12 jaar in hun uitdagingen bij (vermoedelijke) 
hoogbegaafdheid. Samen met kind, ouders en school laat 
Fijn Talent het kind goed tot zijn recht komen; "Het talent 
een Fijn Talent te laten zijn". 

Heidi van der Hoorn 
 

Bright Kids Onderwijs advies bureau: scholing, coaching, begeleiding Willeke Rol 
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Piecke Bijzondere onderwijs begeleiding voor 
onderwijsprofessionals 

Lilian Snijders 

Aiolos Psychologische praktijk gespecialiseerd in het onderkennen 
van HB en het bieden van ondersteuning en behandeling bij 
kinderen, ouders en scholen. 

Judith Hendriks en Tirza Bosma, 
https://www.aiolos.nl/ 

Coaching Kids Sociale vaardigheden, faalangst, assertiviteit Charlotte Takken, www.coachingkids.nl    

OnderwijsAdvies Begaafdenbeleid in school of bovenschools, training 
schoolteams, opzetten (bovenschoolse)plusklassen, 
opzetten en begeleiden van (bovenschoolse) netwerken van 
HB-specialisten, acadin, arrangementen HB, opleiding 
begaafdenspecialist, training dubbel bijzonder, peuters en 
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong basis GGZ HB, 
verbinden Leren Zichtbaar Maken aan HB en diep leren, 
ontwikkeling van lesmaterialen HB, leerkringen. 

https://www.onderwijsadvies.nl/onze-
locaties/leiden/ 

Papilio Advies en pragmatische begeleiding bij de implementatie 
van HB-beleid en onderwijsaanbod in het PO. 

Esther Visser 

Stichting De Jonge Uil Uitdagend en innovatief onderwijs voor hoogbegaafde 
kinderen in de regio Leiden 

http://www.stichtingjongeuil.nl/    

Onderwijszaken Trainingen, workshops en maattrajecten over verschillende 
onderwerpen die van belang zijn voor goed onderwijs voor 
jonge kinderen 

https://onderwijszaken.nl/  

VO   
Pre-HBO Hogeschool Leiden  

pre-university Universiteit Leiden  

Tutoren Bonaventuracollege/VHL Docenten met ECHA-opleiding Bonaventuracollege: Yfke de Jong; Visser ’t Hooft 
Lyceum: Annemarie Davelaar  

PO-VO samenwerkingen   

Technolab (voor bèta’s) Niet speciaal voor hoogbegaafde leerlingen, wel voor 
leerlingen met interesse in natuur en techniek. 

https://www.technolableiden.nl/ 

Begeleiding AED De kennis en vaardigheden worden ingezet binnen 
ambulante begeleiding van de leerlingen en leraren, en  
voor zover mogelijk overgedragen middels scholing aan 
leerkrachten. 

Barbara van Altena Teamleider VO AED;  
Monique Berkheij Voorzitter Expertisegroep HB AED 

Ouderbijeenkomst HB opvoeden CJG https://www.cjgleiden.nl/showcourses.asp  
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Bureau Talent Begeleiding, verrijkingsmateriaal, training, advies, projecten https://bureautalent.nl/  

Piecke Bijzondere onderwijs begeleiding voor 
onderwijsprofessionals 

Lilian Snijders 

Coaching Kids Sociale vaardigheden, faalangst, assertiviteit Charlotte Takken, www.coachingkids.nl    
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