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Excellentieprogramma ‘niet 
controversieel’ 
‘Na de val van kabinet Balkenende IV is 
de Kwaliteitsagenda onderwijs, waar het 
excellentie-programma onder valt, niet 
controversieel verklaard’, aldus Cas Teijs-
sen, woordvoerder bij het ministerie OCW. 
Dat wil zeggen dat alle projecten, over-
leggen en evaluaties gewoon doorgaan. 
De tien miljoen euro die het kabinet apart 
gezet heeft voor excellentieprojecten in 
het primair onderwijs, worden gewoon 
verder uitgegeven. In 2011 volgt een eva-
luatie van de gesubsidieerde projecten. 
Een beslissing over verdere subsidiëring 
van dergelijke projecten valt onder het 
volgende kabinet. Volgens Teijssen is de 
geldstroom van één miljoen euro per jaar 
voor het voortgezet onderwijs – verdeeld 
over de bèta-Olympiade, de Begaafdheids 
Profiel Scholen en het Informatiepunt 
voor hoogbegaafdheid – structureel en 
zal deze ‘gewoon doorlopen tijdens een 
volgend kabinet’.

Nieuw lectoraat Excellentie 
Marca Wolfensberger wordt eind april 
benoemd tot lector van het nieuwe 
programma ‘Excellentie in het hoger 
onderwijs en de samenleving’ aan de 
 Hanzehogeschool Groningen. Het nieuwe 
lectoraat richt zich op de vormgeving van 
excellentieprogramma’s, het realiseren 
van een cultuur van excellentie en een 
ambitieuze studiecultuur. Wolfensberger 
werkt aan de Universiteit Utrecht nu ook 
al aan de ontwikkeling van honors pro-
gramma’s, die ruimte geven aan uitzon-
derlijke studenten. 

12 mei
Oudercursus KOS
De ouderbegeleidingscursus wordt gege-
ven door HIQ. De cursus vindt plaats op 
12, 19, 26 mei, 2 en 9 juni 2010.
Voor meer informatie: www.hiq.nl

26 mei
Congres: Leren met ambitie te  
Leeuwarden
Congres voor leerkrachten en IB’ers pri-
mair onderwijs. Met tien workshops en 
een gastspreker: Joop Alberda. 

29 mei
Dag van de Hoogbegaafdheid
Lokatië: Olympus College Arnhem
Info: www.dagvandehoogbegaafdheid.nl

Dag van de Hoogbegaafdheid 
2010 in Arnhem
Op 29 mei wordt in het Olympuscollege te 
Arnhem de Dag van de Hoogbegaafdheid 
gehouden. Doel van de Dag is om hoogbe-
gaafden met elkaar in contact te brengen en 
om het professionele veld, dat rondom hoog-
begaafden aan het ontstaan is, een platform 
te bieden. Was de dag voorheen vaak meer 
gericht op hoogbegaafde kinderen en hun 
ouders, de laatste jaren komt ook de hoog-
begaafde volwassene voor het voetlicht. Het 
Olympus College heeft een speciale hoogbe-
gaafden-afdeling en is hoofdsponsor van deze 
dag. De Dag van de Hoogbegaafdheid werd 
voor het eerst in 2003 georganiseerd door het 
Fonds Hoogbegaafdheid, tegenwoordig Ma-
thilde Fonds geheten. Met ingang van 2010 
heeft Mind in Development de organisatie van 
de dag overgenomen en zijn de locatie en da-
tum gewijzigd.

Leonardo-ouders willen 
toekenning status speciaal 
onderwijs 
Een groep ouders van leerlingen van de Leo-
nardoschool is een actie gestart om de school 
aan meer geld te helpen. Via een petitie wordt 
de minister gevraagd de school de status van 
speciaal onderwijs te gunnen. Daarmee zou 
de school meer subsidie krijgen, en hoeven 
de ouders zelf minder bij te dragen. De mo-
gelijkheid om de petitie te tekenen sluit op 
4 juli 2010. Kijk voor meer informatie op  
http://petities.nl/petitie/goede-scholing-
voor-hoogbegaafde-leerlingen. 
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