
Arrangement voor leerlingen die baat hebben bij cognitieve uitdaging (arrangement Johan junior). 

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht is er veel aan gelegen dat gemotiveerde en 

zeer goed presterende leerlingen de meest passende begeleiding krijgen. Het Samenwerkingsverband ziet 

het liefst dat deze leerlingen deel uit blijven maken van het reguliere onderwijs. In het kader van zo passend 

mogelijk begeleiden wil het Samenwerkingsverband graag gebruik maken van de optie om deze leerlingen 

uit groep 8 van de basisschool een extra onderwijsaanbod te geven op het Johan de Witt-gymnasium, dat 

aanvullend is op het programma in de eigen basisschool. 

 Arrangement 

Het is van belang dat de basisschool tegemoet komt aan de specifieke onderwijsbehoeften van zeer goed 

presterende leerlingen (aanpassing van leerlijnen, het aanbieden van verrijkings- en verdiepingsleerstof, 

etc.). Soms bieden deze aanpassingen voor leerlingen in groep 8 niet voldoende soelaas (meer). In die 

gevallen wil het Samenwerkingsverband deze leerlingen een arrangement aanbieden in samenwerking met 

het Johan de Witt-gymnasium. 

Het arrangement bestaat uit een aanbod van lessen in het Johan de Witt-gymnasium gegeven door 

docenten van deze school. De leerstof die tijdens deze lessen wordt aangeboden biedt een verrijking en 

verdieping van wat in de basisschool kan worden aangeboden. De lessen worden gegroepeerd rond 

thema’s. Elk thema bestaat uit vier bijeenkomsten, die alles bij elkaar (begeleiding, voorbereiding, 

gesprekken met ouders) zeven klokuren omvatten (waarvan vier lesuren). Per schooljaar worden er vier 

van deze thema’s aangeboden. 

Voor een leerling die al aan het begin van een schooljaar zou deelnemen aan dit arrangement, omvat het 

dus in totaal 4 x 4 x 4 lesuren. Het is ook mogelijk leerlingen tussentijds te laten deelnemen aan het 

arrangement, dat dan minder thema’s kent. 

 Doelgroep 

Het arrangement is bedoeld voor zeer goed presterende en gemotiveerde leerlingen in groep 7 en 8, die 

naar alle waarschijnlijkheid een VWO-advies krijgen. Men hanteert de volgende criteria ten aanzien van de 

selectie van de leerlingen: 

- Indien er al een schooladvies gegeven is, luidt dit enkelvoudig VWO 

- Over de gehele linie hoge CITO/LOVS scores (A of A+).  

- Motivatie van de leerlingen om deel te nemen aan het project. (Dit wordt bevraagd tijdens het 

kennismakingsgesprek met de leerling.)  

- De basisschool kan niet (meer) voldoende tegemoet komen aan de didactische uitdaging die de 

leerling vraagt. (School geeft tijdens het kennismakingsgesprek aan welke inspanningen en 

interventies zij al hebben ingezet.)  

 Kennismakingsgesprek 

Voordat een arrangement kan worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband vindt er eerst een 

kennismakingsgesprek plaats mede op basis van een van te voren toegestuurde vragenlijst. De coördinator 

van het arrangement Johan Junior van het Johan de Witt-gymnasium spreekt zowel de leerling als de 

contactpersoon van de basisschool (leerkracht en/of IB’er). Gevraagd wordt naar de inspanningen en 

interventies die de basisschool al heeft ingezet. Ook wordt gepeild of de leerling gemotiveerd is om dit 

arrangement te volgen. Tijdens dat gesprek wordt ook bepaald of het arrangement in de 

onderwijsbehoeften van de desbetreffende leerling kan voorzien. Van het kennismakingsgesprek wordt 

door het Johan de Witt-gymnasium een kort verslag gemaakt. 

Als blijkt dat het arrangement toch niet aansluit bij de onderwijsbehoeften van een leerling (door b.v. gebrek 

aan kennis, onvoldoende uitdaging, blijvend gebrek aan motivatie, gebrek aan tijd bij de leerling, andere 

onderwijsbehoeften, die voorliggend zijn), wordt het arrangement, in overleg met betrokkenen niet gestart of 

voortijdig beëindigd. 

 Aanmelding 

Aanmelding voor dit arrangement loopt via OnderwijsTransparant. In het tabblad: 

“arrangementsbeschrijving” kan dit arrangement worden geselecteerd. Het verslag van het 

kennismakingsgesprek van het Johan de Witt-gymnasium en een schriftelijke weergave van benoemde 

selectiecriteria (zie kopje: “Doelgroep” hierboven) worden als bijlagen toegevoegd. Ook wordt aangegeven 

hoeveel modules de leerling gaat volgen. 



 Toekenning 

De basisschool kan zien wanneer het Samenwerkingsverband een besluit heeft genomen over de 

aanvraag. De ondersteuningsverklaring en de daarmee gemoeide bedrag worden verstrekt aan het Johan 

de Witt-gymnasium. 

 Uitvoering en evaluatie 

De basisschool zet het arrangement in OnderwijsTransparant zelf in uitvoering. Evaluaties (tussentijdse en 

eindevaluaties) ontvangt de basisschool van het Johan de Witt-gymnasium. Deze worden door de 

basisschool aan het arrangementsformulier in OnderwijsTransparant toegevoegd. Als het arrangement 

beëindigd wordt, sluit de basisschool het formulier OnderwijsTransparant. 


