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Opleiding Talentbegeleider VO  
Start schooljaar 2020-2021 
 
De jaaropleiding leidt je op tot talentbegeleider en allround specialist op het gebied van (hoog)-
begaafdheid. De studie bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Jouw werksituatie en je 
werkcontext staan centraal. Alle praktijkopdrachten vallen binnen dat kader: wat kunnen jij en je 
werkomgeving opsteken van deze opleiding?  
Je doet observaties, plant en voert een kleine interventie uit bij collega’s of leerlingen en doet een 
Probleem Gestuurde Opdracht (PGO). Daarbij ontwerp je een grotere interventie die je plant, 
uitvoert en evalueert. In overleg met de studiecoach bepaal je de aard van de PGO. Dit kan variëren 
van het ontwerpen van een lessenserie, het maken van een talentbeleidsplan, tot de begeleiding van 
dubbel bijzondere leerlingen op school. 
 
Tijdens de tien opleidingsdagen krijg je les van verschillende specialisten. Zij trainen je in 
coachvaardigheden, breindidactiek, omgaan met onderpresteerders, lezen van IQ-tests, e.d. De 
hoofdtrainer is jouw studiecoach tijdens de opleiding. Deze studiecoach is er alle dagen bij, geeft je 
feedback op je opdrachten en is beschikbaar voor allerhande vragen.  
 
Voor achtergrondinformatie en video’s van kenniscolleges kun je gebruik maken van het studieportaal. 
Sparren doe je met elkaar tijdens de opleidingsdagen en intervisiebijeenkomsten.  
 

Praktische informatie  
De jaaropleiding bestaat uit tien opleidingsdagen, ongeveer één opleidingsdag per maand. Bij zes of 
meer inschrijvingen is de dag op locatie in Amsterdam. Naast de opleidingsdagen doe je enkele uren in 
de week aan zelfstudie. In deze uren lees je de relevante literatuur, heb je intervisiebijeenkomsten en 
observeer je hoogbegaafde leerlingen op je eigen school of een andere school. En je voert een kleine 
interventie bij een leerling, klas, of collega's uit. Je sluit de opleiding af met een examen over de 
gelezen literatuur.  
 
Studielast 
De cursist heeft recht op twee jaar studiebegeleiding. De gemiddelde studielast voor een jaar studie is 
vijf tot acht uur per week. Bij het uitsmeren van de studie over twee jaar, is dat natuurlijk minder. Wel 
dienen de opleidingsdagen in het eerste jaar gevolgd te worden. De huisvestende school zorgt voor een 
ruimte met computer en internetverbinding. 
 
De deelnemers kunnen samen bepalen wanneer ze met de jaaropleiding willen starten. 
Zodra de deelnemers bekend zijn, worden de opleidingsdagen in overleg met Novilo/VO op Niveau 
ingepland.  
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Investering 
De investering is €3.200,00 per persoon bij een minimaal aantal van zes deelnemers. Het 
Samenwerkingsverband draagt de helft van deze kosten, bij het afronden van de opleiding. De 
jaaropleiding is Register Leraar gevalideerd. 
 
In het kort 

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


