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Beleidsnotitie	  BPS	  PO,	  mrt	  2014 

Notitie	  opgesteld	  naar	  aanleiding	  van	  genomen	  besluiten	  tijdens	  de	  ALV	  van	  de	  Vereniging	  
BegaafdheidsProfielscholen,	  19	  maart	  2014.	  

Inleiding 

De	  Algemene	  Ledenvergadering	  van	  de	  vereniging	  heeft	  op	  20	  maart	  2013	  ingestemd	  met	  het	  
voornemen	  de	  vereniging	  open	  te	  stellen	  voor	  scholen	  voor	  het	  Primair	  Onderwijs.	  Evenals	  de	  
scholen	  voor	  Voortgezet	  onderwijs,	  streven	  de	  leden	  uit	  het	  Primair	  Onderwijs	  naar	  een	  actief	  
lerend	  netwerk	  van	  scholen,	  waarbij	  gezocht	  zal	  worden	  naar	  onderlinge	  samenwerking	  en	  
waar	  opportuun	  naar	  samenwerking	  met	  het	  VO	  en	  het	  hoger	  onderwijs.	  

Bestuursstructuur 

Er	  is	  sprake	  van	  één	  bestuur	  van	  ca.	  9	  personen,	  waarvan	  een	  deel	  afkomstig	  uit	  het	  PO	  

Er	  worden	  twee	  sectoren	  gevormd,	  één	  voor	  VO	  en	  één	  voor	  PO.	  Beide	  sectoren	  vallen	  onder	  
het	  gezamenlijke	  bestuur,	  waarbij	  de	  portefeuilleverdeling	  van	  de	  bestuursleden	  garant	  staat	  
voor	  voldoende	  bestuurlijke	  expertise	  binnen	  elk	  van	  de	  sectoren.	  

Het	  bestuur	  wordt	  ondersteund	  door	  een	  ambtelijk	  secretariaat.	  

Ledenvergadering 

De	  Algemene	  Ledenvergadering	  zal	  twee	  keer	  per	  jaar	  plenair	  bijeenkomen	  en	  besluiten	  
nemen	  over	  de	  gezamenlijke	  kwesties.	  Dat	  laat	  onverlet	  dat	  themabijeenkomsten	  worden	  
georganiseerd	  onder	  verantwoordelijkheid	  van	  het	  bestuur,	  waar	  op	  de	  eigen	  sector	  
toegespitste	  onderwerpen	  aan	  de	  orde	  komen.	  

BPS	  activiteiten 

De	  BPS	  Academie	  zal	  ook	  voor	  het	  PO	  aan	  het	  werk	  gaan.	  Dat	  geldt	  uiteraard	  ook	  voor	  de	  
Werkgroep	  Visitatie,	  die	  zal	  worden	  aangevuld	  met	  personen	  uit	  het	  PO.	  

Lidmaatschap 

Het	  lidmaatschap	  staat	  open	  voor	  scholen.	  Er	  zijn	  in	  het	  land	  veel	  lokale	  en	  regionale	  
initiatieven	  tot	  samenwerking	  (met	  name	  op	  het	  gebied	  van	  plusklassen),	  maar	  het	  is	  van	  
belang	  dat	  scholen	  zich	  instellen	  op	  de	  opvang	  van	  hoogbegaafde	  leerlingen;	  dat	  betekent	  in	  
de	  praktijk	  dat	  de	  leerlingen	  gedurende	  de	  gehele	  week	  merken	  dat	  hun	  programma	  is	  
aangepast	  aan	  de	  eigen	  behoefte.	  
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Praktische	  afspraken 

1.	  De	  contributie. 

De	  ALV	  is	  akkoord	  gegaan	  met	  het	  voorstel	  van	  het	  bestuur	  om	  een	  vast	  bedrag	  aan	  
contributie	  van	  de	  leden	  te	  vragen.	  Voor	  scholen	  voor	  PO	  een	  bedrag	  van	  €500,-‐	  voor	  het	  
eerste	  jaar.	  Nader	  onderzoek	  moet	  uitwijzen	  of	  dat	  voldoende	  is	  om	  de	  noodzakelijke	  kosten	  
te	  dekken.	  De	  ALV	  is	  akkoord	  gegaan	  met	  het	  voorstel	  van	  een	  van	  de	  leden	  om	  het	  mogelijk	  
te	  maken	  dat	  bijvoorbeeld	  twee	  kleine	  scholen	  uit	  dezelfde	  regio	  een	  gezamenlijk	  
lidmaatschap	  kunnen	  krijgen.	  Het	  bestuur	  zal	  dit	  voorstel	  nader	  uitwerken.	  
(Ter	  vergelijking:	  scholen	  voor	  VO	  betalen	  een	  bedrag	  van	  € 1.500,-‐.	  per	  jaar,	  waarbij	  
inbegrepen	  een	  voucher	  van	  €250,-‐.	  te	  besteden	  aan	  een	  activiteit	  van	  de	  vereniging	  of	  van	  de	  
BPS	  Academie).	  	  

2.	  Het	  keurmerk	  en	  het	  zelfbeoordelingsinstrument	  (zbi) 

Er	  is	  een	  zelfbeoordelingsinstrument	  voor	  basisscholen	  ontworpen	  op	  grond	  waarvan	  het	  
afgeven	  van	  certificaten	  zal	  worden	  geregeld.	  Het	  document	  is	  onder	  de	  naam	  ‘Checklist	  BPS	  
PO’ gepubliceerd	  op	  de	  website	  en	  is	  te	  downloaden.	  Er	  wordt	  nu	  gewerkt	  aan	  een	  digitaal	  
instrument	  dat	  zal	  worden	  gebruikt	  bij	  de	  visitatie.	  De	  werkwijze	  van	  de	  visitatie	  wordt	  nog	  
nader	  ingevuld.	  

3.	  Lidmaatschap 

Scholen	  die	  een	  lidmaatschap	  overwegen,	  kunnen	  de	  Checklist	  BPS	  PO	  gebruiken	  om	  na	  te	  
gaan	  of	  zij	  in	  enige	  mate	  denken	  te	  kunnen	  voldoen	  aan	  de	  criteria	  van	  het	  keurmerk.	  Het	  
lidmaatschap	  kan	  worden	  aangevraagd	  bij	  het	  secretariaat	  van	  de	  vereniging.	  

4.	  De	  status	  van	  de	  door	  het	  CPS	  gecertificeerde	  scholen	  voor	  PO 

Op	  basis	  van	  de	  in	  het	  verleden	  opgestelde	  criteria	  heeft	  het	  CPS	  scholen	  gecertificeerd	  in	  het	  
kader	  van	  het	  toenmalige	  project	  BPS	  PO.	  Als	  deze	  scholen	  tot	  de	  vereniging	  toetreden,	  zullen	  
ze	  uiteraard	  hun	  licentie	  behouden.	  Wel	  aanvaarden	  zij	  daarmee	  het	  feit	  dat	  de	  criteria	  
nieuwe	  stijl	  uiteindelijk	  bepalend	  zullen	  zijn	  om	  vast	  te	  stellen	  of	  een	  verlenging	  van	  die	  
licentie	  mogelijk	  is.	  

5.	  Opleiding	  van	  visiteurs 

Net	  als	  bij	  de	  sector	  VO	  zal	  ook	  voor	  het	  PO	  moeten	  worden	  gewerkt	  aan	  expertise	  in	  het	  
visiteren	  van	  scholen.	  Dat	  zal	  gebeuren	  op	  grond	  van	  de	  door	  de	  ALV	  vast	  te	  stellen	  
beoordelingsinstrumenten	  en	  door	  een	  daartoe	  toegerust	  instituut.	  De	  ervaringen	  van	  het	  VO	  
zullen	  in	  deze	  aanpak	  worden	  meegenomen.	  

6.	  Inzet	  van	  de	  BPS	  Academie 

Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  ook	  voor	  het	  PO	  gezamenlijke	  scholing	  in	  het	  kader	  van	  de	  BPS	  
Academie	  wordt	  gerealiseerd.	  Ook	  hieromtrent	  zullen	  nadere	  voorstellen	  worden	  voorgelegd	  
aan	  de	  ALV.	  

 


