
Van: Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd!  
Verzonden: woensdag 15 september 2021 09:37 
Onderwerp: Persbericht over event 'Samen debatteren Ziek van school' 

 

 

Geacht lid van de gemeenteraad, 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor het persbericht dat uitgaat in verband met het Event 

'Samen debatteren Ziek van school' dat de Werkgroep Onderwijs van Stichting 

Hoogbegaafd! op vrijdag 1 oktober organiseert in samenwerking met de Broedplaats 

jongeren van dezelfde stichting.  

U vindt het persbericht in de bijlage. 

 

Met vriendelijke groet, 

Alice Veer, medewerker Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd 

--- 

Marije Miltenburg 

Coördinator Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd! 

Alice Veer, Kirsten Swinkels, Marijke van der Pal, Anke van Geel, Dr. Alice K. Burridge 

Leden Werkgroep Onderwijs 

Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle 
leeftijden en achtergronden. Alle met dit mailadres gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Is deze 
mail niet voor u bestemd? Verwijder deze dan meteen. Onze privacyverklaring is van toepassing. 
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Betreft: Samen Debatteren Ziek van School tussen jongeren en politici op 1 oktober 

 

Doorn, 13 september 2021 

 

Geacht raadslid, 

 

Op vrijdag 1 oktober organiseert Stichting Hoogbegaafd! vanaf 15:30 uur het evenement 

Samen Debatteren – Ziek van School in de raadszaal van de gemeenteraad in Amersfoort. 

Tijdens dit evenement gaan hoogbegaafde kinderen en jongeren samen debatteren met 

Tweede Kamerleden die Zorg en Onderwijs als portefeuille hebben. Wij gaan in op de 

problematiek rondom ziek worden van school door het volgen van niet-passend onderwijs. 

 

De kinderen en jongeren vertellen de politici welke impact de niet-passendheid van het 

onderwijs op hun welzijn heeft, zowel mentaal als fysiek. En welke, vaak levensbepalende, 

ernstige gevolgen dit heeft op hun leven en het gezinsleven. Veel hoogbegaafde kinderen 

worden namelijk geestelijk en/of fysiek ziek van school door het ontbreken van onderwijs dat 

aansluit bij hun persoonlijke behoeften. De kinderen en jongeren hebben hier het nodige in 

meegemaakt en willen graag meedenken en praten over oplossingen die leiden tot zowel 

passend onderwijs als goede, aansluitende zorg. 

 

De kinderen worden hierbij met wetenschappelijke inzichten ondersteund door bijzonder 

hoogleraar Begaafdheid Anouke Bakx en bijzonder hoogleraar Identification, Support and 

Counseling of Talent Lianne Hoogeveen. Dit debat is dus ook zeker zeer interessant voor 

iedereen die met en voor hoogbegaafde kinderen werkt of meer wilt weten over waarom het 

onderwijs nu niet passend is voor hoogbegaafden.  

 

Wij nodigen de Tweede Kamerleden uit om met de kinderen mee te denken over de volgende 

vragen: 

• Wat kunt u als politicus doen voor hoogbegaafde kinderen en jongeren, zodat niet 

morgen, maar vandaag een stap wordt gezet naar meer levensgeluk, goede zorg 

en welzijn, alsook een betere leef-, ontwikkel- en leeromgeving dankzij de juiste 

ondersteuning in het onderwijs? 

• Hoe kunt u ervoor zorgen dat er gedurende de komende regeerperiode 

structureel, gedegen en weloverwogen beleid op dit onderwerp wordt gevoerd? 

 

Onder andere Mariëlle Paul zal namens de VVD aansluiten. 

Dit evenement vindt plaats met een klein publiek. Het is mogelijk om dit evenement online te 

volgen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Meer informatie vindt u op 

https://stichtinghoogbegaafd.nl.  

 

 

https://stichtinghoogbegaafd.nl/


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Marijke van der Pal – Scheeres 

Lid Werkgroep Onderwijs, media & maatschappij 

werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl  

+316 19330411 

Marije Miltenburg 

Secretaris Stichting Hoogbegaafd! en coördinator Werkgroep 

werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl  

+316 2427645 

 

Voor verdere context kunt u onderstaande in de media gepubliceerde stukken van ons 
bekijken: 
Overzicht interviews en (opinie)stukken: https://stichtinghoogbegaafd.nl/e-magazine/nieuws/  
Overzicht vorig evenement, Tussen plicht en praktijk: 
https://stichtinghoogbegaafd.nl/2021/05/verslag-van-ons-debat-tussen-plicht-en-praktijk-op-
16-april/   
Ervaringsverhalen: https://stichtinghoogbegaafd.nl/actie/ervaringsverhalen/  
Manifest Hoogbegaafdenonderwijs: https://stichtinghoogbegaafd.nl/actie/manifest-
hoogbegaafdenonderwijs/  
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