Introductie Anna Lont-Zuidema, specialist/coördinator hoogbegaafdheid

Mijn naam is Anna Lont-Zuidema en sinds kort werk ik samen met samenwerkingsverband vo NoordKennemerland. Deze samenwerking is ingegeven door de subsidieregeling voor begaafde leerlingen,
waarmee het ministerie van OCW alle samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs stimuleert
het onderwijs (en de zorg) voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid (verder) te versterken.
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland heeft een aanvraag ingediend en beoogt hiermee
over vier jaar een situatie te bereiken waarin zowel de scholen als het team van het
samenwerkingsverband goed zicht hebben op de diverse onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van
(hoog)begaafde leerlingen en zorg dragen, waar nodig in samenwerking met jeugdhulpverlening en/of
andere partners, voor een dekkend netwerk dat tegemoet komt aan deze vragen. Om dit te bereiken
zijn doelstellingen geformuleerd op het gebied van onder andere professionalisering en
expertiseontwikkeling, samenwerking en borging.
Het samenwerkingsverband heeft mij gevraagd om als coördinator en deskundige (hoog)begaafdheid
bij te dragen aan het realiseren van deze doelstellingen. Hier heb ik volmondig ‘ja’ tegen gezegd.
Het is een opdracht die naadloos aansluit bij mijn expertise en ervaring als projectleider, coördinator
en begaafdheidsdeskundige voor meerdere andere samenwerkingsverbanden voor zowel primair als
voortgezet onderwijs. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog (2004) en ben, na een kleine uitstap
naar de wereld van wetenschappelijk onderzoek, als onderwijsadviseur aan de slag gegaan.
Specialisatie op het gebied van (hoog)begaafdheid volgde al snel. Ik heb het genoegen gehad met
diverse landelijk bekende begaafdheidsdeskundigen samen te werken en in 2010 richtte ik samen met
mijn toenmalige collega’s Sonja Borgsteede en Saskia Stroombergen kenniscentrum
(hoog)begaafdheid BL!NK-UIT op. Dit met het doel een wetenschappelijk en kwalitatief hoogwaardig
alternatief te bieden aan scholen , ouders en kinderen die toentertijd in Noord-Holland Noord niet zo
veel keus hadden op het gebied van diagnostiek, scholing, coaching en ondersteuning m.b.t.
(hoog)begaafdheid. Drie jaar geleden heb ik de stap naar zelfstandig ondernemerschap gezet en heb
ik mij vooral toegelegd op het begeleiden van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs bij
het versterken van het onderwijs in hun regio.
Ik woon samen met mijn man en twee dochters van 6 en 9 jaar in de Kop van Noord-Holland. Rust,
ruimte (het Wad!) en veel buitenzijn geven mij energie.
Ik zie er naar uit nader kennis te maken en de samenwerking aan te gaan! Graag tot ziens!

