
 
 
WOW-VO! Als het kan, dan kan het hier… 
 
In 2018 is er een start gemaakt met de Verbazisschool als plek voor hoogbegaafde kinderen die meer 
nodig hebben dan geboden kan worden op veel plekken binnen het onderwijs. WOW is, na een 
voorzichtige start, een plek gebleken waar kinderen op een veilige manier tot bloei kunnen komen. 
Steeds weer hebben we ons onderwijs aangepast, zodat het recht doet aan de behoeftes van onze 
kinderen. De pijlers van WOW (doelentijd, persoonsontwikkeling, silence en projectonderwijs) zijn 
een goede basis gebleken voor de ontwikkeling van onze hoogbegaafde kinderen. Inmiddels zijn deze 
pijlers ook de basis voor het onderwijs in de reguliere groepen. In januari 2021 zijn we gestart met 
een groep voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Door deze stap te zetten, willen 
we voorkomen dat de kinderen pas instromen op WOW als er al sprake is van vastlopen, thuiszitten 
of andere vormen van stress gerelateerd aan het onderwijs. 
 
In onze visie is de volgende wens een VO-voorziening waarin we de kinderen een passend vervolg 
kunnen bieden op de aanpak die ze gewend zijn op WOW. 
WOW-VO is een voorziening voor (hoogbegaafde) kinderen die een plek zoeken, waar er 
mogelijkheden zijn tot het volgen van een autonoom leerproces, persoons- en talentontwikkeling. Op 
WOW-VO gaan we uit van de eindtermen die nodig zijn voor het behalen van het eindexamen, maar 
met de mogelijkheid om dit traject zelf vorm te geven. We vinden het belangrijk dat de kinderen 
hierbij goed begeleid worden door een vaste groepsbegeleider, die met de kinderen het leerproces 
vormgeeft. Kinderen komen naar WOW-VO, omdat ze op zoek zijn naar een manier van werken die 
meer passend is bij hun behoeftes. De kinderen op WOW-VO willen zich laten begeleiden in hun 
ontwikkeling en vinden het prettig om in dialoog dichter bij zichzelf en hun behoeftes te komen. Ze 
houden van een autonome werkwijze. 
 
Procedure: 
Om het onderwijsaanbod in de regio een stap verder te brengen naar passend onderwijs voor 
hoogbegaafden heeft Verbazisschool WOW (Rotterdam) een initiatief genomen om een middelbare 
school te starten voor hoogbegaafden. Om daadwerkelijk te mogen starten, moet wel aangetoond 
worden dat er interesse is onder (ouders van) hoogbegaafde kinderen. Je interesse kenbaar maken, 
kan door een ouderverklaring af te geven (met DigID) via de volgende website: https://lnkd.in/e-
zBEkDx (zoek op WOW). 
De ouderverklaring invullen verplicht je nergens toe. Je bent vrij om je kind uiteindelijk op een 
andere school in te schrijven, maar het zorgt er wel voor dat dit mooie initiatief mag starten.  
 
Voorwaarden: 
Om de ouderverklaring af te mogen geven, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
Je bent de ouder of verzorger van het kind en beslissingsbevoegd. 
Je kunt per kind 1 ouderverklaring geven, dus jij zelf óf de andere ouder/verzorger en niet allebei. 
Voor voortgezet onderwijs moet je kind in de leeftijd 10 tot en met 12 jaar vallen op 1 november van 
dit jaar. 



Je kind woont in een postcodegebied dat geheel of gedeeltelijk valt binnen een straal van 15 
kilometer vanaf de postcode 3056 PP. 
Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ander goedgekeurd initiatief gesteund. 
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