
Basiskennis hoogbegaafdheid

1 In deze module staan de kenmerken, kansen en 
valkuilen van hoogbegaafde leerlingen centraal. 
Cursisten leren hoogbegaafdheid bij leerlingen 
signaleren. �eoretische inzichten worden gekop-
peld aan de praktijk in het klaslokaal. De cursis-
ten leren verschillende typen hoogbegaafde 
leerlingen kennen en maken kennis met eenvou-
dige interventies om deze leerlingen te helpen bij 
hun leerproces.
De module is geschikt voor deelnemers uit het 
VO en PO.

Ronde 1: 28 september en 12 oktober 2022
Ronde 2: 24 januari en 7 februari 2023
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: nader te bepalen in overleg met 
deelnemers

Omgaan met  meer- en hoogbegaafdheid
in acht verschillende modules

Executieve Functies (basis)

2 Wat zijn executieve functies (EF), welke rol 
spelen deze in het onderwijs en hoe kun je 
hoogbegaafde leerlingen met zwakke executieve 
functies signaleren en verder helpen? Cursisten 
krijgen in deze module antwoorden op deze 
vragen. Er wordt geoefend met twee technieken 
voor signaleren en er wordt een scala aan basis-
technieken geboden voor remediëring. De 
module wordt verzorgd door een HB-specia-
list/EF-specialist.
Deze module is bedoeld voor deelnemers uit het 
VO, maar kan bijgewoond worden door deelne-
mers uit het PO.

Ronde 1: 4 oktober en 25 oktober 2022
Ronde 2: 9 februari en 23 februari 2023
Tijd: 14.00 tot 17.00
Locatie: nader te bepalen in overleg met 
deelnemers

Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen wil elke leerling de beste kansen bieden in het voortgezet 
onderwijs, ongeacht afkomst, achtergrond, beperking of thuissituatie. Want elke leerling verdient de best mogelijke toekomst. Voor 
een optimale leeromgeving is er soms aangepast onderwijs of extra zorg nodig. Uit onderzoek blijkt dat meer- en hoogbegaafde 
leerlingen niet altijd de gewenste ondersteuning krijgen. 
Veel meer- en hoogbegaafde leerlingen doorlopen hun schoolcarrière probleemloos. Bij sommige leerlingen heeft het gebrek aan 
goede ondersteuning tot gevolg dat de begaafde leerling onterecht op een lager niveau terechtkomt dan de leerling cognitief aankan. 
De docent herkent begaafdheid soms niet en ziet dan bijvoorbeeld gedragsproblematiek. Zo ontstaat een rem op de ontplooiing van 
deze groep leerlingen. En dat terwijl begaafde leerlingen wel op de hulp van de school mogen rekenen: ondersteuning van hoogbe-
gaafdheid is onderdeel van de basisondersteuning in het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Kennis van en vaardigheid in het 
herkennen en begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen is dus zeer noodzakelijk.
Namens het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen biedt Novilo/VO op Niveau in het schooljaar 
2022/2023 acht verschillende opleidingsmodules aan. De modules vergroten de deskundigheid van docenten in het omgaan met 
hoogbegaafdheid. Op een deel van de verkorte opleiding na, komen de kosten ten laste van het Samenwerkingsverband. 
Een uitgelezen kans om expertise over hoogbegaafdheid binnen uw school te vergroten.

Neem contact op met Mirjam Kabki voor inhoudelijke 
vragen (mirjam@novilo.nl)
Neem contact op met Hetty Mulder voor algemene 
vragen (h.mulder@swvadam.nl)

VRAGEN?

U kunt u   HIER    aanmelden voor de module. 

AANMELDEN

https://docs.google.com/forms/d/1cnKWCpHfdh7wljPOrlQhGPPkDPFss1K4d4zD3wY0-Iw/viewform?edit_requested=true


Actief Executief (gevorderd)

3
Gesprekstechnieken, creativiteit, het leren toepas-
sen van geschikte spelvormen en de transfer naar 
schoolsituaties staan in deze training centraal. De 
cursisten leren spelvormen in te zetten bij de 
begeleiding van leerlingen met zwakke executieve 
functies. Deze technieken zijn vooral bedoeld 
voor een één-op-één aanpak. Een ervaren coach 
en specialist executieve functies (EF) verzorgt de 
module. 

NB Om deel te nemen aan deze module moet de 
cursist EF Basis gevolgd hebben of veel aantoon-
bare kennis hebben over EF.
Deze module is geschikt voor deelnemers uit  VO 
en PO.

Ronde 1: 31 oktober, 14 november en 
28 november 2022
Ronde 2: 21 februari, 7  maart en 21 maart 2023
Tijd: 14.00 tot 17.00
Locatie: nader te bepalen in overleg met 
deelnemers

Omgaan met dubbel bijzondere 
leerlingen

Elke school heeft te maken met dubbel bijzon-
dere leerlingen: 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. Vaak komen 
ze daar niet tot hun recht omdat ze onvoldoende 
begeleiding (kunnen) krijgen bij hun stoornis. 
Wat heeft een dubbel bijzonder kind aan 
onderwijs en ondersteuning nodig? Tijdens deze 
cursus leer je beter in te schatten welke begelei-
ding haalbaar is binnen de specifieke schoolcon-
text, en ook waar de grenzen liggen. Zowel 
theorie als praktijkvoorbeelden komen aan bod.
Deze module is geschikt voor deelnemers uit het 
VO en PO

Ronde 1: 27 oktober en 10 november 2022
Ronde 2: 8 maart en 22 maart 2023
Tijd: 14.00 tot 17.00
Locatie: nader te bepalen in overleg met 
deelnemers

4

Bijlmerdreef 1289/2, 1103 TV Amsterdam

Met vallen en opstaan - uitval van 
risicoleerlingen in het voortgezet 
onderwijs voorkomen5
Een groeiend aantal begaafde leerlingen verlaat 
helaas zonder diploma de middelbare school. 
Deze module gaat in op vragen als: Hoe kunnen 
we signalen van dreigend afglijden/uitvallen 
vroegtijdig herkennen? Hoe kunnen we het 
onderwijs zó inrichten dat we definitief school-
uitval voorkomen? Wat kunnen docenten - als 
leken op het gebied van depressie, angst en 
trauma’s - doen om leerlingen te bieden wat ze 
nodig hebben? Wat moeten docenten weten om 
op tijd aan de bel te trekken bij ouders en 
(externe) hulpverleners?
Deze module is speciaal bedoeld voor deelne-
mers uit het VO. 

Ronde 1: 9 november en 23 november 2022
Ronde 2: 16 maart en 30 maart 2023
Tijd: 14.00 tot 17.00
Locatie: nader te bepalen in overleg met 
deelnemers

Diepgaande prikkelverwerking – 
hoogsensitiviteit in de klas

6
Wat zijn de kenmerken, kansen en valkuilen van 
hoogsensitiviteit (HSP)? In deze module leren 
cursisten HSP bij leerlingen herkennen. We 
beschrijven HSP vanuit de neurologische 
verschillen die in wetenschappelijke onderzoe-
ken naar voren komen. De cursisten ervaren 
door middel van een scala aan oefeningen zelf 
hoe hoogsensitieve leerlingen lessituaties 
beleven. Daarnaast bieden we handvatten om 
lessen HSP-vriendelijk te maken.
Deze module is geschikt voor deelnemers uit het 
VO en PO.

Ronde 1: 7 december en 21 december 2022
Ronde 2: 6 april en 20 april 2023
Tijd: 14.00 tot 17.00
Locatie: nader te bepalen in overleg met 
deelnemers

2022



Bijlmerdreef 1289/2, 1103 TV Amsterdam

Overprikkelbaarheden en groeikansen – de Theorie van Positieve Desintegratie

8 Niet iedereen ontwikkelt zich in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. Met name begaafde mensen laten in 
hun ontwikkeling een uniek patroon zien. De Poolse psychiater Kazimierz Dabrowski (1902-1980) noemde 
dit patroon Positieve Desintegratie. Hij identificeerde daarbij vijf hyperprikkelbaarheden (‘overexcitabilities’) 
waar begaafden mee te maken kunnen krijgen. In zijn begeleiding van begaafde mensen zag hij dat groei en 
ontwikkeling bij deze groep gepaard ging met periodes van diepe vertwijfeling, gevolgd door een significante 
stap voorwaarts in de persoonlijke ontwikkeling. In deze module leren de cursisten deze theorie kennen en 
hoe de docent of begeleider vanuit deze theorie een bijdrage kan leveren aan de groeikansen van deze begaaf-
de mensen.
NB Alleen mensen die de module HB Basis gevolgd hebben of die aantoonbaar veel kennis over hoogbe-
gaafdheid hebben, kunnen inschrijven voor deze module.
Deze module is alleen geschikt voor deelnemers uit het VO. 

Ronde 1: 29 november en 20 december 2022
Ronde 2: 10 mei en 24 mei 2023
Tijd: 14.00 tot 17.00
Locatie: nader te bepalen in overleg met deelnemers

Creatieve begaafdheid

7 Wat weten we vanuit de praktijk en vanuit recent onderzoek over het creatieve proces, over creatief begaafden 
en over de begeleiding van creatief begaafden? In deze module kijken we naar de verschillende fasen en 
emoties binnen een creatief proces. Welke kwetsbaarheden en groeikrachten komen in deze creatieve ontwik-
keling naar voren? Op welke wijze kan expressie van creativiteit werken als een stimulans in zelfonderzoek? 
En hoe zetten we belichaamde intelligentie in als instrument om creatief begaafde leerlingen te ondersteunen 
en te stimuleren om in beweging te komen?
NB: alleen mensen die de module HB Basis gevolgd hebben of die aantoonbaar veel kennis over hoogbe-
gaafdheid hebben, kunnen inschrijven voor deze module.
Deze module is geschikt voor deelnemers uit het VO en PO.

Ronde 1: 17 januari en 31 januari 2023
Ronde 2: 31 mei en 21 juni 2023
Tijd: 14.00 tot 17.00
Locatie: nader te bepalen in overleg met deelnemers
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Bijlmerdreef 1289/2, 1103 TV Amsterdam

Verkorte opleiding tot Talentbegeleider voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo)

Zijn er onderwijsprofessionals die de modules HB Basis en EF Basis volgden en die nog een stapje verder willen 
gaan in hun ontwikkeling? Dan is er speciaal voor hen de verkorte jaaropleiding tot talentbegeleider. Deze opleiding 
biedt in vijf maanden tijd gedegen en gevorderde kennis over talentonderwijs aan, zonder dat de cursist veel tijd in 
opdrachten of een examen hoeft te steken.

De studie is een combinatie van theorie en praktijk. De eigen werksituatie en de eigen werkcontext staan centraal. 
Tijdens de vijf opleidingsdagen krijgt de cursist les van verschillende specialisten. Zij trainen in coachvaardigheden, 
breindidactiek, omgaan met onderpresteerders, de zin en onzin van IQ-testen, e.d. De hoofdtrainer is tijdens de 
opleiding de studiecoach. De coach is er alle dagen bij en is beschikbaar voor allerhande vragen.

Voor achtergrondinformatie en video’s van kenniscolleges kan de cursist gebruikmaken van het studieportaal. Spar-
ren met elkaar doen de cursisten tijdens de opleidingsdagen en intervisiebijeenkomsten.

Investering p.p. is 1750 euro bij een minimaal aantal van 6 deelnemers.
Het Samenwerkingsverband draagt de helft van deze kosten bij het afronden van de opleiding.

Vijf opleidingsdagen in 2023, op een van de deelnemende scholen:
Dag 1: 25/1 
Dag 2: 22/2 
Dag 3: 22/3 
Dag 4: 19/4 
Dag 5: 17/5 

De opleidingsdagen duren van 9.30 tot 16.30 uur.
Maximale groepsgrootte: 16 pers. (minimaal 6 pers.)

NIEUW

2022



Bijlmerdreef 1289/2, 1103 TV Amsterdam

Speciaal scholingsaanbod voor het vmbo

Bij veel onderwijsprofessionals bestaat het idee dat hoogbegaafde leerlingen in het vmbo vrijwel niet voorkomen. Dit 
is een misvatting. Ook binnen alle niveaus van het vmbo zitten meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zij onderpreste-
ren al op jonge leeftijd, komen in de knoop en lopen vast. Soms gebeurt dit al op de basisschool waardoor deze 
leerlingen met een vmbo-advies naar het voortgezet onderwijs gaan. Soms stromen ze van een havo- of vwo-school 
af.
Om deze leerlingen beter te kunnen signaleren en meer op maat te kunnen begeleiden, biedt het Samenwerkingsver-
band 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 talentbegelei- 

 der vmbo. Een specialist behandelt in vijf opleidingsdagen theorie en praktijk van meer- en hoogbegaafde  
leerlingen. Hierbij is aandacht voor het IQ (wat zegt een hoog IQ wel en wat niet?), sociaal en emotioneel  
welzijn, cultuurverschillen bij begaafde kinderen met een niet-westerse migratie-achtergrond, peer-contact,  
valkuilen en ondersteuningsbehoeftes, gedragsproblematiek, invloed van de sociaaleconomische status en   
dubbeldiagnoses: kinderen met zowel een hoog IQ als een belemmerende stoornis als ASS, ADHD, dyslexie  
of PTSS. We kijken naar wat er allemaal mogelijk is binnen de schoolcontext. 

Vijf opleidingsdagen in 2023, op het kantoor van OOG te Amsterdam
Adres: Maassluisstraat 2, 1062 GD Amsterdam
Dag 1: 25/1 
Dag 2: 8/2 
Dag 3: 22/3 
Dag 4: 12/4 
Dag 5: 24/5

Maximale groepsgrootte: 16 pers. (minimaal 6 pers.)
BEKIJK DE STUDIEGIDS

2022

https://www.swvadam.nl/sites/default/files/2022-04/Studiegids-VMBO-hb.pdf



