@HOOOM: Hoogbegaafden Opvang en Onderwijsondersteuning Op Maat - VO
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de toenemende groep thuiszittende leerlingen
en de leerlingen die dreigden uit te vallen in het reguliere onderwijs. Een deel van deze leerlingen is
hoogbegaafd. Het betreft leerlingen uit het PO én het VO. Met name voor deze laatste groep is er in
de regio geen passende voorziening. Hart voor IQ wil voor deze groep kinderen en jongeren een
ambulant leercentrum zijn. Hart voor IQ heeft een passend aanbod neergezet voor alle
hoogbegaafde kinderen, die niet meer of deels naar school gaan, in de leeftijd van 6 tot en met 18
jaar.
Onze missie is het bieden van een flexibel en op maat aanbod voor leerlingen (samen met de school
van inschrijving), die uitvallen of dreigen uit te vallen. Naast onze preventieve aanpak, bijvoorbeeld
door scholen te ondersteunen, voorlichting te geven en meer bekendheid aan de doelgroep te
geven, biedt Hart voor IQ ook curatieve ondersteuning. Deze ondersteuning is een belangrijke vorm
van passend onderwijs door een time-out/rebound voorziening in te richten. Het doel is om passend,
vervangend onderwijs en ondersteuning te bieden om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te
voorkomen; zo kort als mogelijk, zo dichtbij als mogelijk. We hanteren daarbij een integrale aanpak
bestaande uit inzet van gepersonaliseerd onderwijs in combinatie met zorg en ondersteuning op
maat. Onze visie is dat Passend Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk inclusief en
op maat moet zijn. Wanneer het nodig is (én echt niet anders kan) moet het exclusief en anders
kunnen.
Hart voor IQ heeft met @Hooom een laagdrempelige en veilige leeromgeving gecreëerd waarvan het
aanbod bijdraagt aan de maximale ontplooiing van de talenten van de leerlingen. Het is een
ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, ouders, scholen en professionals, positief en op de
toekomst gericht. De kwaliteit van het aanbod wordt gegarandeerd door inzet van ervaren en
geschoolde medewerkers met meer dan voldoende kennis van, affiniteit en ervaring met de
doelgroep.
De onderwijszorgarrangementen zijn volledig individueel en kunnen verschillend van duur zijn.
Aandacht voor zorg en het emotionele welzijn staan voorop. De ondersteuning richt zich op de
sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling. Er is nauwe samenwerking met de ouders en de
school van inschrijving om een eenduidige aanpak na te leven. Tevens is er een nauwe samenwerking
met eventuele overige betrokken partijen zoals leerplicht, jeugdarts, jeugdhulp, etc.
Een traject bij HOOOM is in te delen in 3 fases:
Fase 1 is gericht op zorg; observatie en stabilisatie.
Fase 2 en 3 zijn gericht op de terugkeer naar een passende onderwijsplek; uitstroom- en
terugkeerfase.
Idealiter stromen ze na enkele maanden weer uit. Hoe kort of lang dat duurt, verschilt per situatie.

@Hooom biedt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9u00 en 15u00 ondersteuning,
opvang en onderwijs(begeleiding) voor jongeren die voortgezet onderwijs volgen. Er zijn inmiddels 3
groepen van maximaal 15 jongeren.
De doelstellingen van @HOOOM richten zich op een zinvolle dagbesteding en dagritme, en daarmee
het ontlasten en ontzorgen van de thuissituatie. Daarnaast werken we aan het weer gemotiveerd zijn
om te willen leren en het verkennen van passende leerstrategieën en aanleren van de benodigde
leervaardigheden. Uiteindelijk wordt een handelingsgericht advies over het vervolg gegeven: wat is
Passend Onderwijs voor deze leerling? Hoe ziet dat eruit? Waarna we begeleiding bieden bij de
overgang/terugkeer naar onderwijs of een ander vervolg.
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