
Basiskennis hoogbegaafdheid

1 In deze module leren cursisten hoogbegaafdheid 
bij leerlingen signaleren. De kenmerken, kansen 
en valkuilen van hoogbegaafde leerlingen staan 
centraal. De cursisten leren verschillende typen 
hoogbegaafde leerlingen kennen en maken kennis 
met eenvoudige interventies om deze leerlingen 
te helpen bij hun leerproces. 

Duur: twee middagen van drie uur
Ronde 1: 29 oktober & 12 november 2019
Ronde 2: 23 januari &  13 februari 2020
Maximale groepsgrootte: 25 personen
Locatie: wordt in overleg vastgesteld

Omgaan met hoogbegaafdheid
Meld u aan voor de opleidingsmiddagen, kies een of meerdere modules

Executieve Functies (basis)

2 In deze module wordt behandeld wat executieve 
functies (EF) zijn, wat hun rol is in het onderwijs 
en hoe je (hoogbegaafde) leerlingen met zwakke 
executieve functies kunt signaleren. Vervolgens 
worden basistechnieken van remediëren in de 
klas aangeboden en geoefend. De module wordt 
verzorgd door een HB-specialist/EF-specialist. 

Duur: twee middagen van drie uur
Ronde 1: 10 oktober  & 31 oktober 2019
Ronde 2: 14 januari & 4 februari 2020
Maximale groepsgrootte: 25 personen
Locatie: wordt in overleg vastgesteld

Differentiëren 

3 Goed di�erentiëren leidt tot beter gemotiveerde leerlingen en energiekere docenten. In deze module komen 
verschillende manieren aan bod om vooral de leerlingen die meer aankunnen beter te bedienen. Verder maken 
cursisten kennis met voorbeeldlessen en vormen van verrijking. De module wordt verzorgd door een ervaren 
docent.

Duur: twee middagen van drie uur
Ronde 1: 16 oktober & 6 november 2019
Ronde 2: 11 februari & 10 maart
Maximale groepsgrootte: 25 personen
Locatie: wordt in overleg vastgesteld

Hoogbegaafdheid komt voor onder 2,5% van de leerlingen – ook onder vmbo-leerlingen en leerlingen op 
scholen voor voorgezet speciaal onderwijs – maar blijft nogal eens onontdekt. Namens het Samenwerkingsver-
band VO Amsterdam-Diemen en Novilo/VO op Niveau bieden wij vijf verschillende opleidingsmodules aan die 
de deskundigheid van docenten vergroten in het omgaan met hoogbegaafdheid. De modules zijn te volgen in het 
schooljaar 2019/2020. De kosten hiervan komen ten laste van het Samenwerkingsverband. 
Een uitgelezen kans dus om expertise over hoogbegaafdheid binnen uw school te vergroten.

Bij vragen, neem contact op met:
Hetty Mulder, h.mulder@swvadam.nl of 
Joost Verdonkschot, j.verdonkschot@swvadam.nl

U kunt u   HIER    inschrijven voor de modules en 
de Jaaropleiding tot Talentbegeleider VO.

VRAGEN? AANMELDEN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZKTccN79VsuV6pJXlmy5mi1UiRVN42-zY6XcffvzpbtYoDg/viewform?usp=sf_link


Actief Executief (gevorderd)

4 In deze training leren de cursisten spelvormen in 
te zetten bij de begeleiding van leerlingen met 
zwakke executieve functies. Centraal staan 
gesprekstechnieken, creativiteit, het leren toepas-
sen van geschikte spelvormen en de transfer naar 
schoolsituaties. Deze technieken zijn vooral 
bedoeld voor een één-op-één aanpak. De module 
wordt verzorgd door een ervaren coach en 
specialist EF..

NB: alleen mensen die EF Basis gevolgd hebben 
of die aantoonbaar veel kennis over EF hebben, 
kunnen inschrijven voor Actief Executief !

Duur: drie middagen van drie uur
Ronde 1: 7 en 21 november & 12 december 2019
Ronde 2: 26 februari, 25 maart & 15 april 2020
Maximale groepsgrootte: 15 personen
Locatie: wordt in overleg vastgesteld

Jaaropleiding tot Talentbegeleider VO.

De jaaropleiding bestaat uit 10 opleidingsdagen (ca. elke maand 1 opleidingsdag) die op locatie in Amsterdam 
kunnen worden verzorgd bij 6 of meer inschrijvingen. Naast deze opleidingsdagen volgen de cursisten enkele 
uren in de week zelfstudie. Deze zelfstudie betreft het lezen van relevante literatuur, het voeren van intervisie 
en het observeren van hb-leerlingen op de eigen school of een andere school, en het uitvoeren van een kleine 
interventie (bij een leerling, klas, of collega's). 

In het tweede deel van het jaar wordt een grotere interventie (PGO = Probleem Gestuurde Opdracht) 
uitgevoerd. De aard van de PGO wordt bepaald in overleg met de studiecoach. Dit kan variëren van het 
ontwerpen van een lessenserie, het maken van een talent-beleidsplan, tot de begeleiding van dubbel-bijzondere 
leerlingen op school. De opleiding wordt afgesloten met een examen over de gelezen literatuur. De cursist 
heeft recht op twee jaar studiebegeleiding.
De gemiddelde studielast voor een jaar studie is 5-8 uur per week. Bij uitsmeren van de studie over 2 jaar, 
is dat natuurlijk minder. Wel dienen de opleidingsdagen in het eerste jaar gevolgd te worden.
De huisvestende school/scholen zorgt/zorgen voor een ruimte met computer en internetverbinding. 

De jaaropleiding is Register Leraar gevalideerd.
Investering p/p is 3.000 Euro bij een minimaal aantal van 6 deelnemers. Het Samenwerkingsverband draagt 
de helft van deze kosten bij het afronden van de opleiding.
De scholen/deelnemers kunnen zelf bepalen wanneer ze met de jaaropleiding willen starten. 
Zodra de deelnemers bekend zijn, worden de opleidingsdagen in overleg met Novilo/VO op Niveau ingepland.

Bij minder dan 6 aanmeldingen kunnen de cursisten tegen een gereduceerd tarief van 3.500 Euro de reguliere 
opleiding in Utrecht volgen, die 9 oktober van start gaat. Alle opleidingsdagen zijn op een woensdag 
(de vrijdaggroep is reeds vol).

De jaaropleiding start in 2020, de eerste vijf data zijn de woensdagen 22 januari, 4 maart, 8 april,  13 mei en 10 
juni 2020. De vijf vervolgdata worden voor de zomervakantie 2020 bekend gemaakt.

Duur: 10 opleidingsdagen gedurende een schooljaar
Start: in overleg met deelnemers
Maximale groepsgrootte: 16 pers (minimaal 6 pers.).
Locatie: wordt in overleg vastgesteld

Aansluiting po/vo

In deze module staat een soepele en verantwoor-
delijke overgang van getalenteerde leerlingen 
van po naar vo centraal. Er is ruimte voor het 
uitwisselen van ideeën en het delen van best 
practices. Ook is er aandacht voor praktische 
vragen als: Wat is de waarde van een IQ-test en 
wat zijn de ervaringen met versnelde leerlingen? 
De cursisten maken voor hun eigen school een 
beknopt plan van aanpak dat getalenteerde 
leerlingen van hun school helpt bij de overgang 
van het po naar het vo.

Duur: twee middagen van drie uur
Ronde 1: 27 november & 11 december 2019
Ronde 2: 1 april & 22 april 2020
Maximale groepsgrootte: 25 personen
Locatie: wordt in overleg vastgesteld
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