
 

Afspraken tussen het PO en VO met betrekking tot de 

verrijkingsinitiatieven van het Voortgezet Onderwijs. 

 

De afspraken die zijn gemaakt tussen het PO en VO met betrekking tot de 

verrijkingsinitiatieven zijn hieronder weergegeven. Het verzoek is om de inlog en het 

wachtwoord van het beveiligde gedeelte van de POVO-013 site NIET aan ouders te 

geven. 

1. Het accent van het verrijkingsinitiatief moet liggen op verrijking en niet op 

werving en kennismaking. In een voorlichtingsdocument van het 

verrijkingsinitiatief wordt door iedere VO school expliciet de inhoud van het 

programma benoemd en geplaatst op de website van POVO-013; beveiligde deel. 

Sommige VO-scholen hebben een beperkt aantal plaatsen en zullen selecteren. 

2. Er is een criterialijst opgesteld waaraan kinderen moeten voldoen om in 

aanmerking te komen voor de verrijkingsklas. De verrijkingsklassen zijn voor: 

a. Leerlingen die uitdaging nodig hebben omdat ze zich niet meer hoeven in te 

spannen. Zij zijn klaar met de lesstof en willen/kunnen verder. 

b. Leerlingen met als diagnose hoogbegaafd. 

c. Leerlingen die gesignaleerd zijn op de basisschool met behulp van het 

Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid, SiDi R Protocol of ander 

instrument.  

d. Leerlingen die behoefte hebben aan ontwikkelingsgelijken.  

e. Leerlingen waarvan de IB-er en/of leerkracht vindt dat het nodig/wenselijk 

voor de ontwikkeling van het kind.  

f. Leerlingen die opnieuw uitgedaagd en geprikkeld moeten worden omdat ze 

op de basisschool onderpresteren. 

3. De basisschool (IB-er/leerkracht) selecteert de leerlingen. De ouders kiezen 

samen met hun kind één van de verrijkingsinitiatieven uit. Het is niet mogelijk 

voor een leerling om op meerdere scholen een verrijkingsprogramma te volgen.  

4. Deelname aan een verrijkingsprogramma is niet vrijblijvend. 

5. De regie van de aanmelding ligt bij de basisschool, ouders kunnen niet 

zelfstandig aanmelden. Aanmelding vindt plaats via het gezamenlijke 

aanmeldformulier dat geplaatst is op de website van POVO-013; beveiligde deel, 

bij verrijkingsinitiatieven. Per leerling moet er een aanmeldformulier ingevuld 

worden. 

6. Het aanbod van de VO-scholen zal bestaan uit 10 tot 12 lessen die vallen in de 

periode tussen de herfstvakantie en carnavalsvakantie. Alle verrijkingsinitiatieven 

vinden op de woensdagochtend plaats met uitzondering voor het Beatrixcollege 

waar de verrijkingslessen op de maandagmiddag plaatsvinden.  

7. Omdat de verrijkingslessen tijdens de onderwijstijd van het PO vallen moeten de 

VO-scholen zorgen voor informatie over het programma dat de leerlingen volgen. 



 

8. In mei wordt het aanbod van de verrijkingsinitiatieven op 

de website van POVO-013 geplaatst. Leerlingen kunnen 

door IB-er/leerkracht ingeschreven worden. Inschrijven kan tot 1 oktober 2017. 

VO-scholen dragen zelf zorg voor de verdere communicatie naar de basisscholen.  
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