
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 dagdelen van drie uur met enkele 
weken tussentijd

Omgaan met hoogbegaafdheid
Meld u aan voor de acht verschillende modules

Executieve Functies (basis)

2 In deze module leren cursisten 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 dagdelen van drie uur met enkele 
weken tussentijd

Differentiëren 

3 Goed differentiëren 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 dagdelen van drie uur met enkele weken tussentijd

Hoogbegaafdheid komt voor onder 2,5% van de leerlingen – ook onder vmbo-leerlingen en leerlingen op 
scholen voor voortgezet speciaal onderwijs – maar blijft nogal eens onontdekt. Het ondersteunen van hoogbe-
gaafde leerlingen valt in Amsterdam onder de basisondersteuning. Namens het Samenwerkingsverband voortge-
zet onderwijs Amsterdam-Diemen en Novilo/VO op Niveau bieden wij zes verschillende opleidingsmodules aan 
die de deskundigheid van docenten vergroten in het omgaan met hoogbegaafdheid. De modules zijn te volgen in 
het schooljaar 2021/2022. 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. 

VRAGEN?

U kunt u   HIER    aanmelden voor de module. 
Zodra er zes of meer deelnemers zijn neemt de 
trainer contact met u op en plant de scholingsdata 
en locatie in overleg.

AANMELDEN

https://forms.gle/S2JFpCsjXEtMVXSaA


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: twee dagdelen van drie uur met enkele 
weken tussentijd

Aansluiting po/vo
In deze module staat een soepele en verantwoor-
de overgang van getalenteerde leerlingen van po 
naar vo centraal. Er is ruimte voor het uitwisse-
len 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 cursis-
ten 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 dagdelen van drie uur met enkele 
weken tussentijd

5

Bijlmerdreef 1289/2, 1103 TV Amsterdam

Omgaan met dubbel bijzondere 
leerlingen

6 Elke school heeft te maken met dubbel bijzon-
dere kinderen: kinderen die enerzijds begaafd 
zijn en anderzijds last hebben van een stoornis 
als dyslexie, ASS of AD(H)D. Cognitief horen 
ze thuis op het vwo of gymnasium, maar vaak 
komen ze daar niet tot hun recht omdat ze 
onvoldoende begeleiding (kunnen) krijgen bij 
hun stoornis. Na het volgen van deze module 
weet de cursist wat een dubbel bijzonder kind 
aan onderwijs en ondersteuning nodig heeft en 
kan hij/zij beter inschatten welke begeleiding 
haalbaar is binnen de specifieke schoolcontext, 
en ook waar de grenzen liggen. �eorie en 
praktijkvoorbeelden komen aan bod. 

Duur: twee dagdelen van drie uur met enkele 
weken tussentijd

Met vallen en opstaan - uitval van 
risicoleerlingen in het voortgezet 
onderwijs  voorkomen7
Niemand begint als drop-out aan zijn of haar 
schoolcarrière. Toch verlaat een groeiend aantal 
begaafde leerlingen zonder diploma de middel-
bare school. Deze module gaat in op vragen als: 
Hoe kunnen we vroegtijdig signalen van moge-
lijk afglijden herkennen? Wat moeten docenten 
weten van psychiatrische stoornissen om op tijd 
aan de bel te trekken bij ouders en (externe) 
hulpverleners? Hoe kunnen we het onderwijs zó 
inrichten dat we definitieve schooluitval voorko-
men?

Duur: twee dagdelen van drie uur met enkele 
weken tussentijd

Diepgaande prikkelverwerking – hoog-sensitiviteit in de klas

8 In deze module leren cursisten hoog-sensitiviteit (HSP) bij leerlingen herkennen. De kenmerken, kansen en 
valkuilen worden beschreven vanuit de neurologische verschillen die in de wetenschap zijn gevonden bij 
hoog-sensitieve leerlingen. De cursisten gaan door middel van een scala aan oefeningen zelf ervaren hoe 
hoog-sensitieve leerlingen lessituaties beleven. Daarnaast krijgen zij handvatten om lessen HSP-vriendelijk  te 
maken.

Duur: twee dagdelen van drie uur met enkele weken tussentijd

NIEUW

NIEUW

Let op: Het is ook mogelijk voor uw school een op-maat-training samen te stellen op basis van bovenstaande 
modules. Dit kan interessant zijn als u in uw school voor een hele afdeling of team een hb-scholing wilt 
organiseren. Neemt u voor de mogelijkheden                 op met Hetty Mulder van het Samenwerkingsverband. contact

https://www.swvadam.nl/over-ons/team/hetty-mulder


Bijlmerdreef 1289/2, 1103 TV Amsterdam

Jaaropleiding tot Talentbegeleider voortgezet onderwijs

Bij de jaaropleiding tot talentbegeleider word je opgeleid tot allround specialist op het gebied van (hoog)begaafd-
heid. De studie is een combinatie van theorie en praktijk. Jouw eigen werksituatie en jouw eigen werkcontext staan 
centraal. Alle praktijkopdrachten doe je binnen dat kader: hoe word jij en hoe wordt jouw werkomgeving beter van 
de opleiding?  Je doet observaties, plant en voert een kleine interventie uit (bij collega’s of leerlingen), en doet een 
Probleem Gestuurde Opdracht (PGO), waarbij je een grotere interventie ontwerpt, plant, uitvoert en evalueert. 
Tijdens de tien opleidingsdagen krijg je les van verschillende specialisten, die je trainen in coachvaardigheden, 
breindidactiek, omgaan met onderpresteerders, lezen van IQ-testen, e.d. De hoofdtrainer is je studiecoach tijdens de 
opleiding. Hij/zij is er alle dagen bij en beschikbaar voor allerhande vragen, en hij/zij geeft feedback op je opdrach-
ten. Over je boeken (10 stuks, waarvan 7 voorgeschreven en 3 naar keuze) doe je een kort examen. 
Voor achtergrondinformatie en video’s van kenniscolleges kun je gebruikmaken van het studieportaal. Sparren doe je 
met elkaar tijdens de opleidingsdagen en intervisiebijeenkomsten.
De jaaropleiding is Register Leraar gevalideerd. Investering p/p is 3.000 euro bij een minimaal aantal van 6 deelne-
mers. Het Samenwerkingsverband draagt de helft van deze kosten bij het afronden van de opleiding.

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

KLIK HIER VOOR MEER INFO BEKIJK HET FILMPJE

Speciaal scholingsaanbod voor het VMBO

Bij veel onderwijsprofessionals bestaat het idee dat (hoog)begaafde leerlingen in het vmbo vrijwel niet voorkomen. 
Dit is helaas een misvatting. Ook binnen het vmbo (op alle niveaus hiervan) zitten begaafde leerlingen die weliswaar 
een hoog IQ hebben, maar al op jonge leeftijd zijn gaan onderpresteren, in de knoop zijn gekomen en zijn vastgelo-
pen. Soms al op de basisschool waardoor ze met een vmbo-advies naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan, soms 
zijn ze afgestroomd van een h/v-school.
Om deze kinderen beter te kunnen signaleren en meer op maat te kunnen begeleiden, biedt het Samenwerkingsver-
band ook voor vmbo-scholen een professionaliseringspakket aan. Er zijn twee mogelijkheden:
1. Een op maat gemaakt scholingstraject voor het vmbo.
 Een trainer komt op school een intake doen om zo goed mogelijk de specifieke kenmerken en behoeften 
 van de school door te nemen om daarna In Company een op-maat-scholing te kunnen geven die aansluit bij  
 de wensen van de school. Bouwstenen voor deze scholing zijn de acht bovenstaande modules, maar dan   
 specifiek vertaald naar het vmbo.
2. Opleiding tot talentbegeleider vmbo.

Voor diegenen die zich willen specialiseren in deze materie is er ook een speciale opleiding tot talentbegeleider 
vmbo. Gedurende 5 opleidingsdagen wordt door een specialist theorie en praktijk van begaafde leerlingen behan-
deld. Hierbij is aandacht voor IQ (wat zegt een hoog IQ wel en wat niet), sociaal en emotioneel welzijn, cultuurver-
schillen bij begaafde kinderen van niet-westerse migratie-achtergrond, peer-contact, valkuilen en ondersteuningsbe-
hoeftes, gedragsproblematiek, invloed van SES (sociaal-economische status) en dubbeldiagnoses (kinderen met 
zowel een hoog IQ als een belemmerende stoornis als ASS, ADHD, dyslexie of PTSS). Ook kijken we naar wat 
juist wel kan binnen de schoolcontext, in plaats van alleen te focussen op wat niet kan.

Duur: 5 opleidingsdagen gedurende een schooljaar
Start: in overleg met deelnemers
Maximale groepsgrootte: 16 pers. (minimaal 6 pers.)

https://www.swvadam.nl/sites/default/files/2021-06/Hb-opleiding-info.pdf
https://youtu.be/B2F6atmpN04

