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Ondersteuningsaanbod voor meer- en hoogbegaafde 
leerlingen  
 

Zwijsen college 

Contactgegevens school 

 
 

Prins Willem Alexander Sportpark 15, 5461 XL Veghel 
Telnr: 0413 366 941 

info@zwijsencollege.nl 
https://www.zwijsencollege.nl 

Contactgegevens HB-coördinatoren 
 

Evelyne Looijmans evelyne.looijmans@voveghel.nl 
Anneliek Marchand 

Profilering  

De school profileert zich als een school voor meer- en hoogbegaafde 
leerlingen  

niet         heel 
sterk 

Toelichting  • HB leerlingen zijn in beeld in de overdracht van basisschool naar 
brugklas. Er is een verrijkingsaanbod voor schoolverlaters.  

• Per schooljaar zijn er enkele peerbijeenkomsten met versnellers. 
Daarbinnen is er aandacht voor onderlinge contacten en 
metacognitieve vaardigheden. 

• Vanaf de VWO brugklas is er pluspakket met extra vak Chinees of 
natuurwetenschappen.  

• Er is een mogelijkheid tot ”totaal versnellen” waarmee leerlingen 
het VWO in 5 jaar afronden. Versnellen voor deelvakken is 
daarnaast ook mogelijk.  

• In de onderbouwteams is er aandacht voor signalering HB-
leerlingen tijdens leerlingbesprekingen. 

• Er is ondersteuning voor mentoren in begeleiding van 
mentorleerlingen met HB. 

https://www.google.nl/search?q=zwijsen+college&sxsrf=AOaemvKecg3DSQkJReUg3b7xrDEObEFsEg%3A1642075913374&source=hp&ei=CRfgYY36E4_2kwXHzbv4CQ&iflsig=ALs-wAMAAAAAYeAlGUWeFiwUhwcK6QbjIi2fTa68bDO9&gs_ssp=eJzj4tZP1zc0MqqwyDKtMGC0UjWoMDFPNks1tDQxMDGxNDVIMbQyqDAyTTJLTU1OM0xKTDIzSzHx4q8qz8wqTs1TSM7PyUlNTwUAjTwUbQ&oq=Zwijs&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyDgguEIAEELEDEMcBENEDMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6CAguEIAEELEDOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToFCC4QgARQAFiNA2D7E2gAcAB4AIABVIgB3wKSAQE1mAEAoAEB&sclient=gws-wiz
mailto:info@zwijsencollege.nl
https://www.zwijsencollege.nl/
mailto:evelyne.looijmans@voveghel.nl
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De school biedt een verrijkingsprogramma voor de schoolverlaters in groep 7 en/of 8 

 De Talentklas 
De Talentklas is een verrijkingsprogramma voor groep 7 en groep 8 
leerlingen.  Het bestaat uit het kennismaken met allerlei onderwerpen en 
vakken (te denken valt aan Chinees, natuurwetenschappen en excursies). 
Het prikkelen, stimuleren en motiveren van een vrij brede doelgroep is het 
doel. Het accent ligt op de cognitief sterke leerlingen en op leerlingen die 
meer of andere uitdagingen nodig hebben om gemotiveerd te blijven. 
Talentklasleerlingen gaan niet automatisch naar het Zwijsen College  en 
ook niet automatisch naar de vwo plusklas. 

De school biedt het volgende verrijkingsaanbod voor leerlingen in de onder- en bovenbouw: 
• Compacting van het lesprogramma Onderbouw, Bovenbouw 

• Versnellingsprogramma Onderbouw, Bovenbouw 

• Olympiades Onderbouw, Bovenbouw 

• Taalprogramma's bijv. Cambridge Engels, Goethe Duits Bovenbouw 

Toelichting van een specifiek aanbod  

 Totaal versnellen 
Het compacten van het lesprogramma stelt leerlingen in staat om voor 
een, meerdere of alle vakken het VWO programma in 5 jaar te doorlopen. 
 
 

 


