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CBO-Vooruitwerklab

Het CBO-Vooruitwerklab is een kortdurende bovenschoolse interventie met
verdiepend karakter die aangeboden wordt aan meer- en hoogbegaafde
kinderen met behoefte aan extra ondersteuning welke de basisondersteuning
overstijgt.
• herkenning en erkenning van de eigen denk- en leerstrategieën
(analytisch, creatief en praktisch)
• ontwikkelen van een positief realistisch zelfbeeld op basis van deze
denk- en leerstrategieën
• structurele en gerichte kritische feedback op proces en product
• aandacht en feedback op communicatieve vaardigheden, gericht op
samenwerking
• behoefte aan interactie met peers
Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften als gevolg van kenmerken van
begaafdheid en daarbij behorende creatieve, analytische en praktische
manieren van denken. Herkenning van de doelgroep kan o.a. op basis van de
volgende signalen: hoge schoolprestaties en grote leerhonger, extreme
onzekerheid over de eigen prestaties en/of een angstige houding tegenover
school, neigend naar uitval maar met brede algemene interesses, kennis en
mondelinge taalvaardigheden.
De focus bij de opdrachten van het VWL ligt niet op de inhoud van de leerstof
of bepaalde vakken maar op het denkproces en inzicht in de manier van
denken en werken die de leerlingen hebben toegepast. Gegeven opdrachten
zetten aan tot zelfreflectie: Hoe heb ik deze taak aangepakt? Wat heb ik ervan
geleerd? Hoe ga ik dat gebruiken bij andere lessen op school? Opdrachten zijn
uitdagend, ongewoon en complex.
De opdrachten worden met de kinderen nabesproken en daarbij wordt vooral
gekeken naar de keuzes die ze hebben gemaakt in hun manier van denken. Er
wordt ook expliciet gewerkt aan transfer naar de school.
Het Vooruitwerklab worden verzorgd door twee begeleiders. Een CBO
medewerker en een leerkracht behorend tot één van de scholen van
Passenderwijs.
• Het kind heeft een extra ondersteuningsbehoefte voortkomend uit
specifieke kenmerken die duiden op begaafdheid.
• Het kind volgt onderwijs in de midden- of bovenbouw binnen de
gemeente van het betreffende CBO-Vooruitwerklab.
• Het kind volgt al een verrijkingsprogramma in de eigen school.
• Het kind laat meerdere signalen zien: niet zelfsturend maar heeft hier
wel de capaciteiten voor, ongewenst gedrag i.c.m. verveling,
onderzoekende houding en/of scherp waarnemingsvermogen, (zelf)
kritisch vermogen/ perfectionisme.
De school dient een volledig (ook het ouder- en kind deel) ingevuld
groeidocument in bij het Loket van Passenderwijs. Besluit tot
toekenning/afwijzing vindt plaats door het Loket (gemandateerd door CTC).
Dit arrangement betreft extra ondersteuning welke conform beleid centraal
door het samenwerkingsverband wordt bekostigd. De komende jaren op basis
van een subsidie van de overheid.
Het vooruitwerklab omvat 10 bijeenkomsten verspreid over 10 weken, elke
week ongeveer een dagdeel.
Per schooljaar worden maximaal drie vooruitwerklabs in de regio
georganiseerd. In totaal kunnen, afhankelijk van de complexiteit, 10 tot 12
leerlingen per VWL geplaats worden. Hierbij gelden de volgende criteria:
maximaal 2 leerlingen per school, in geval van overschrijving wordt de
plaatsing bepaald door de mate van extra ondersteuningsbehoefte in
combinatie met de ondersteuning die de school zelf reeds heeft geboden.

