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Welkom

Welkom bij de Verkorte Opleiding Talentbegeleider Voortgezet Onderwijs (afgekort: Verkorte
OTB-VO) in Amsterdam. We geven je in vijf maanden een compacte inkijk in de wereld van
cognitief getalenteerde kinderen in het voortgezet onderwijs en bereiden je voor om in de
praktijk meer voor hen te kunnen betekenen. We bouwen hiermee voort op jouw reeds
opgebouwde basiskennis over hoogbegaafdheid en executieve functies.

Laten we beginnen bij het begin: bedankt voor je vertrouwen in onze opleiding en VO op
Niveau. Nog meer dank voor de keuze om je kostbare tijd en geld te besteden aan het
verbeteren van het leven van getalenteerde kinderen. Het feit dat je aan deze opleiding
begint, zegt ons dat je al begrepen hebt dat meer kennis en ervaring op het gebied van
hoogbegaafdheid geen luxeprobleem is, maar een absolute noodzaak. We hebben mensen
nodig zoals jij om van een idee tot een daadwerkelijk beter onderwijssysteem te kunnen
komen. We hebben jou nodig zodat getalenteerde kinderen zich kunnen ontwikkelen, zodat
ook zij een plek hebben die past bij hun onderwijsbehoefte.

In dit document vind je het overzicht van hetgeen we in de komende studieperiode samen
gaan doen. In onze online leeromgeving in Moodle vind je ook de gegevens van de
studiecoach, waarbij je terecht kunt met praktische vragen over de opleiding.

Onze opleiding kenmerkt zich door de praktische insteek en de vrije keuzes in je opdrachten
en de te lezen literatuur. Wij vragen je als deelnemer in de opleiding om
verantwoordelijkheid te nemen voor je leerproces, evenals het nemen van eigenaarschap
van jouw ontwikkeling en groei.

De opleiding is continu in beweging. We geloven niet dat het ooit mogelijk is om ‘klaar’ te
zijn daarom blijven wij de inhoud doorontwikkelen en verbeteren. Zo blijft het altijd actueel.
Het kan dus zo zijn dat we onderweg nog stukken aan Moodle toevoegen en/of het
programma licht aanpassen. We proberen je hier zo tijdig mogelijk van op de hoogte te
stellen. Als je op wat voor manier dan ook het idee hebt hierdoor iets te missen, schroom
niet om contact op te nemen met je trainer of studiecoach.

Laat alles eerst maar bezinken en kijk nu in het begin vooral de materialen eens door. Mocht
je onderweg in de studie vastlopen, kijk dan nog eens in het videoportaal terug naar de
video’s van de training ‘Hoe haal ik het maximale uit mijn studie?’. Er zijn daar veel
antwoorden te vinden.

Rest ons niets meer dan je een mooi en leerzaam half jaar toe te wensen en zoals altijd:

Breng het beste naar boven in jezelf, en in elkaar!
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Over Novilo & VO op Niveau

Novilo maakt onderdeel uit van Levanimo Onderwijsadvies BV samen met VO op Niveau,
Feli-X en Inschool Academie. Samen zorgen wij voor passend onderwijs voor alle leerlingen.
We bieden verschillende opleidingen in het basis- en voortgezet onderwijs en verzorgen
trajecten binnen scholen, besturen en samenwerkingsverbanden mede op het gebied van
hoogbegaafdheid. Zodat ons onderwijs klaar is voor de toekomst!

VO op Niveau verzorgt voor Novilo alle activiteiten in het voortgezet onderwijs en deelt
dezelfde uitgangspunten en filosofie als Novilo. Onze opleidingen en trainingen zijn altijd
actueel en direct toepasbaar in de praktijk.

Onze missie? Elk (hoogbegaafd) kind goed in zijn vel en goed tot zijn recht in de klas en thuis!

● Een zeer uitgebreid en divers trainings- en opleidingsaanbod

● Samenwerken en verbinden doen we van nature

● Direct toepasbaar in de praktijk

● Altijd deskundig advies

● Gegarandeerd leerresultaat voor jezelf en jouw leerlingen

● Een uitgebreid landelijk netwerk van professionals die voor ons trainen

● Jarenlange ervaring opgebouwd (en heel veel best practices)

● Onze best practices passen we ook in onze eigen opleidingsgroepen toe!

● Middels ons alumni pakket houden we ook na de opleiding contact
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Voor wie is de opleiding bedoeld?

Speciaal voor de regio Amsterdam bieden we via het Samenwerkingsverband VO
Amsterdam-Diemen deze opleiding aan. Het Samenwerkingsverband heeft al jaren een
voortrekkersrol in het scholen van onderwijsinstellingen in de regio. Omdat de
tiendaagse Opleiding tot Talentbegeleider voor veel deelnemers een te grote belasting
bleek te zijn naast het lesgeven, hebben we nu een vijfdaagse variant ontworpen, die in
combinatie met de modules die we in Amsterdam aanbieden een flinke aanvulling op je
hb-toolbox biedt.

Als deelnemer aan de opleiding heb je minimaal een HBO denkniveau en ben je
werkzaam in het vwo, havo of vmbo als docent, leidinggevende, zorgmedewerker of
begeleider.

Heb je inmiddels veel ervaring en/of reeds een opleiding gevolgd? Denk
dan eens aan onze tiendaagse Gevorderdenopleiding!

Mocht je twijfelen over de aansluiting van je achtergrond, niveau of ervaring, zet je
vraag dan in het inschrijfformulier of neem contact op via info@novilo.nl of
088-2080800 en licht je twijfel toe. Een onderwijsadviseur van Novilo neemt contact
met je op om jouw specifieke situatie door te spreken.

De opzet

De opleiding bestaat uit vijf opleidingsdagen en je krijgt acht credits om daarnaast maximaal
acht masterclasses of kenniscolleges, of één specialisatiemodule uit het aanbod van
Novilo/VO op Niveau te volgen. De opleidingsgroepen bestaan uit minimaal zes en maximaal
zestien deelnemers om te zorgen voor een maximale persoonlijke inbreng en interactie.

Vijf opleidingsdagen
De vijf opleidingsdagen bestaan uit: theorie met de focus op de praktijk, het aanleren van
vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

De opleidingsdagen starten om 09:30 uur en eindigen om 16:30 uur. De opleiding vindt
plaats op één van de deelnemende scholen. De organiserende school zorgt voor lunch, koffie
en thee.

De data in schooljaar 2022-2023 zijn:
Dag 1: 25/1 Dag 2: 22/2 Dag 3: 22/3 Dag 4: 19/ Dag 5: 17/5

De studenten komen meestal van verschillende scholen en een mooie secundaire
studie-opbrengst is leren van elkaar en kennisnemen van verschillende praktijksituaties.
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Programmabeschrijving verkorte OTB-VO Amsterdam*

Dag Dagdeel Inhoud Korte beschrijving

1 Ochtend Kennismaken &
verdieping
hoogbegaafdheid

In de ochtend maak je kennis met je opleider(s) en medecursisten en je
spart met je medecursisten over je doelen m.b.t. de opleiding. Je maakt
een verdiepingsslag op het gebied van hoogbegaafdheid.
NB: Basiskennis over hoogbegaafdheid dient al aanwezig te zijn.

Middag Breindidactiek Je leert hoe kennis over breinwerking en executieve functies ingezet kan
worden bij de begeleiding van leerlingen.
NB: Basiskennis over executieve functies dient al aanwezig te zijn.

2 Ochtend Coachingsvaardig-
heden

Je oefent met verschillende soorten coachingsvaardigheden en ervaart
zelf de effecten daarvan. Deze ochtend is een afwisseling van praktijk en
theorie.

Middag Aanwakkeren van
creatief potentieel

Je ontdekt je eigen creatief ontwikkelpotentieel. Samen zoeken we naar
een manier om dit inzetten tijdens de begeleiding van begaafde
leerlingen, zowel in een groepssetting als in een één-op-één setting.

3 Ochtend HB-Beleid Je leert hoe je het zorgniveau van een school op het gebied van
begaafdheid in kaart kunt brengen en hoe je talentonderwijs een goede
plek geeft.

Middag Dubbel bijzondere
leerlingen

Je leert deze middag over de behoeften en begeleiding van dubbel
bijzondere leerlingen. We bespreken ook misdiagnoses en hun gevolgen
in het onderwijs.

4 Ochtend Begeleiden van
begaafde meiden

Welke blik heb jij op begaafde meiden? We kijken samen naar specifieke
ondersteuningsbehoeften van begaafde meiden.

Middag Begeleiden van
jongeren met een
niet-westerse
migratieachtergrond

Welke blik heb jij op jongeren met een niet-westerse
migratieachtergrond? We kijken samen naar specifieke
ondersteuningsbehoeften van deze jongeren.

5 Ochtend IQ-testen Specialist Barbara van der Waarde vertelt alles wat je wilt weten over
verschillende IQ-testen met betrekking tot hoogbegaafdheid.

Middag Reflectie op doelen,
Q&A, afsluiting

Je schrijft een reflectie op je eigen doelen en de gelezen literatuur. Er is
gelegenheid om vragen te stellen en we sluiten de opleiding gezamenlijk
af.

* Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de inhoud; mogelijk vinden er nog kleine aanpassingen
plaats.
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Beroepsethiek

We vragen in onze opleiding van de deelnemers een professionele houding. Concreet houdt
dit in dat bij bijvoorbeeld het inbrengen en bespreken van casuïstiek het niet mag gaan over
je eigen kind. Wanneer je dit wel zou doen, kan het door jouw emotionele betrokkenheid te
beladen worden voor andere deelnemers om vrij te reageren of om suggesties of feedback
te geven.

Wanneer je een voorbeeld wilt geven uit je privé-situatie, bedenk dan vooraf of het gaat om
een probleem dat je hebt opgelost en waarvan anderen zouden kunnen leren. Wanneer dat
het geval is, is het een waardevol voorbeeld dat je zeker mag geven, maar als het gaat om
een privé-probleem waar je nog niet uit bent en waar je emotioneel bij betrokken bent,
willen we je vragen dit buiten de opleiding om te bespreken.

In het kader van privacy willen we je vragen namen van kinderen bij de inbreng van
casuïstiek te fingeren. Ook in de verslaglegging van het examendossier vragen we je in het
kader van de privacy om een letter te gebruiken voor kinderen (bv. leerling A, leerling B enz.).
Bij voorkeur niet de daadwerkelijke beginletter van de naam van het kind!

Verder is het van belang dat je bij alle opdrachten van de opleiding die je in de praktijk
uitvoert, open en duidelijk communiceert naar alle betrokkenen. Goedkeuring van
ouders/leerkrachten/begeleiders is een vereiste.

Studiemateriaal

Voor het volgen van de opleiding is het vereist vijf boeken te lezen waarvan drie verplicht:

● Tijl Koenderink - De 7 uitdagingen in het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen*

● Hanneke Berens, Lijnie Reijers en Dorien Oskam - Basisboek hoogbegaafde adolescenten –
De theorie in de praktijk

● James Webb, Janet L. Gore, Edward R. Amend en Arlene R. DeVries – De begeleiding van
hoogbegaafde kinderen

*Deze ontvang je na definitieve inschrijving - dus na ontvangst contract en betaling - via de
post en dien je te lezen ter voorbereiding op de eerste dag.
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Verder lees je één boek naar keuze uit de boekenlijst (te vinden op Moodle) en één van de
volgende boeken:

● Tijl Koenderink - Talentbeleid en klassenmanagement

● Tijl Koenderink & Roland Louwerse - Is het voor een cijfer?

● Susan Daniels en Michael Piechowski - Leven met intensiteit

● Peg Dawson en Richard Guare - Het coachen van kinderen en adolescenten met zwakke
executieve functies

Je ontvangt als onderdeel van de opleiding via Moodle verschillende studiematerialen,
hand-outs, follow-up, leeslijsten en toegang tot het online videoportaal. In dit videoportaal
zijn diverse masterclasses en kenniscolleges terug te vinden die in de voorafgaande jaren
gefilmd zijn. Op deze manier kun je maximaal gebruik maken van de kennis die je wordt
aangeboden.

Startopdracht

Voorafgaand aan de opleiding formuleer je drie professionele en drie persoonlijke doelen
voor de opleiding. Tijdens de eerste opleidingsdag ga je hierover in gesprek met je
medestudenten. Aan het einde van de opleiding schrijf je een reflectie op deze doelen.

Examenopdrachten

Om aan de opleidingseisen te voldoen voeren deelnemers tijdens de opleiding de volgende
opdrachten uit:

● drie intervisiebijeenkomsten

● twee observaties

Deelnemers kiezen tijdens de opleiding één van de volgende opdrachten:

● een interventie uitvoeren

● een essay schrijven

● een beleidsplan schrijven

Formulieren ten behoeve van deze opdrachten zijn te vinden in Moodle. Opdrachten worden
via Moodle ingeleverd. Moodle is een digitale leeromgeving waarin we samenwerken.

Hieronder volgt per opdracht uitleg over de eisen.
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Intervisies

Je komt tijdens het opleidingsjaar, tussen de opleidingsdagen in, drie keer bij elkaar met je
intervisiegroep. Deze intervisiegroep vorm je op de eerste opleidingsdag; de bijeenkomsten
plan je in overleg met je groep. Tijdens deze bijeenkomsten wissel je ervaringen en materiaal
uit, doe je samen opdrachten, kun je boekbesprekingen houden en kun je casuïstiek
bespreken. Een intervisie geeft je de mogelijkheid om met een klein groepje te sparren over
datgene wat op dat moment speelt en waar tijdens de opleidingsdagen niet direct ruimte
voor is.

Per intervisiebijeenkomst vul je per groep het intervisieformulier (zie Moodle, klik op
‘Algemeen’ - ‘Formulieren’ - ‘Formulier Intervisie OTB VO’) zo volledig mogelijk in en stuur
het digitaal naar je trainer.

Richtlijnen voor de intervisies -  Inhoudelijk kun je denken aan:

● Bespreken van een boek

● Bespreken van een onderwerp n.a.v. de opleidingsdag of kenniscollege

● Casuïstiek

● Uitwisselen van ervaringen en materiaal

● Feedback vragen en geven op elkaars examenopdrachten

- Verslaglegging: je maakt in een korte tekst duidelijk wat je hebt gedaan en welke
groei je daarbij hebt doorgemaakt (houd de bijeenkomst en het verslag vooral
functioneel!). Mail per intervisiegroep het verslag naar je trainer uiterlijk een week
voor de volgende bijeenkomst

- Geef het de naam: intervisieverslag [nr] [naam] [opleidingsplaats en dag]. Dus
bijvoorbeeld. ‘Intervisieverslag 3 Jan Jansen Utrecht di’

‘Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen 6-8 vakgenoten of professionals.
Onderwerp van gesprek is een door een van hen ingebrachte casus over het werk
vergezeld door een intervisievraag. Het is een korte beschrijving van een situatie waarin de
casusinbrenger zelf een actieve rol heeft en die hij ervaart als een puzzel. Met de
intervisievraag wordt bepaald wat hij wil onderzoeken. Het doel van de bijeenkomst is om
(in-)zicht te krijgen hoe in deze casus te handelen.’1

1 Wikipedia. Intervisie. Verkregen van: https://nl.wikipedia.org/wiki/Intervisie op: 28 oktober 2022.
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Observaties

In twee verschillende settings ga je kijken naar de begeleiding van cognitief getalenteerden.
Houd het ‘Formulier Observatie’ aan voor de verwerking (zie Moodle, klik op ‘Algemeen’ -
‘Formulieren’ - ‘Formulier Observatie OTB VO’).

Het doel is dat je een beeld krijgt van verschillende aanpakken en praktijkvoorbeelden van
uitdagingen die cognitief getalenteerden tegenkomen. Een secundair doel is dat je over je
eigen praktijkverhalen beschikt tijdens de opleidingsdagen. Bij een observatie maak je zelf
geen deel uit van de geobserveerde setting. Je kunt dus bijvoorbeeld niet leerlingen
observeren in een les die je zelf geeft.

De settings kunnen variëren:

● Hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs:

o begeleiding in een klassensituatie

o begeleiding in een individuele situatie

● Coaching/training van begeleiders/docenten/ouders van hoogbegaafden

● Kinderen die begeleid worden in een zelfstandige praktijk

De twee observaties bestaan ieder uit een observatiemoment van +/- twee uur. In het
‘Formulier Observatie’ noteer je per observatie:

● Een samenvatting van je waarnemingen

● Welke factoren je herkent gerelateerd aan hoogbegaafdheid

● Jouw reflectie

● Jouw leeropbrengst

De verslaglegging van de twee observaties lever je via Moodle in. Je ontvangt dan feedback
die je dient te verwerken.
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Interventie, essay óf beleidsplan: één van de drie

Deelnemers kiezen tijdens de opleiding één van de volgende opdrachten:

● een interventie uitvoeren

● een essay schrijven

● een beleidsplan schrijven

Hieronder staat beschreven aan welke voorwaarden je gekozen opdracht moet voldoen. Let
op: je kiest één van de drie opdrachten en voert die uit!

Optie 1: Interventie
Je gaat een eigen interventie ontwerpen en uitvoeren ter begeleiding van cognitief talent.
Voor wie je de interventie ontwerpt hangt af van jouw doelen en jouw (toekomstige)
praktijksituatie, bijvoorbeeld:

● Ben je docent, dan zou je een interventie kunnen uitvoeren met een cognitief
getalenteerd kind

● Als intern of ambulant begeleider past het je misschien een interventie te doen met
een docent van een cognitief getalenteerd kind

Houd het ‘Formulier Praktijkopdracht’ aan voor de verwerking (zie tab ‘Formulieren’ -
‘Formulier Praktijkopdracht’). NB: houd het klein! (3-5 uur.)

De interventie bestaat uit vijf stappen:

1. Plannen: je kiest een plek waar je je praktijkopdracht wilt uitvoeren, die aansluit bij
jouw interesses en toekomstige werkveld. Indien je werkzaam bent in het onderwijs
mag je de opdracht ook in je eigen klas/school uitvoeren. Je kunt zelf een praktijkplek
zoeken.

2. Beginsituatie in kaart brengen: je bekijkt de leerling/cliënt eerst in zijn huidige
situatie (in de klas/thuis/in begeleiding): wat valt je op? Welke problemen denk je dat
er spelen? Welke factoren dragen bij aan de huidige situatie? Het verdient
aanbeveling observaties te doen en gegevens te verzamelen.

3. Interventie ontwerpen: binnen de opleidingsdagen en in je intervisiegroep ga je een
interventie (handelingsplan) ontwerpen. Op basis van theorie en praktijk bedenk je
een aantal stappen die je kunt zetten om deze leerling/cliënt te helpen. Deze
interventie bevat in ieder geval antwoord op de volgende vragen:
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● Wat is het probleem?

● Wat is de oorzaak van het probleem?

● Wat is de voorgestelde oplossing?

● Waarom deze oplossing?

● Hoe wil je dit uit gaan voeren?

● Wat is het verwachte eindresultaat?

We raden je aan tussen het ontwerpen van je interventie en het uitvoeren van je
interventie een opleidingsdag of een intervisie te plannen, zodat je je plan samen
kunt bespreken en hier feedback op kunt krijgen.

4. Interventie uitvoeren: vervolgens ga je de interventie uitvoeren in één of meerdere
sessies, gevolgd door minimaal één follow-up sessie na twee tot vier weken om het
resultaat te bekijken. Onderweg stuur je waar nodig bij.

5. Reflectie: achteraf reflecteer je: wat ging goed? Wat had beter gekund? Vraag de
betrokkenen als ouders, leerkracht en kind ook om een reflectie.

Optie 2: Essay

Wanneer je kiest voor het essay, lever je een zelf geschreven essay in met één van
onderstaande onderwerpen:

● Een onderbouwde visie op: ‘Wat is hoogbegaafdheid/talent?’

● Een visie op de toekomst voor begaafden/talentonderwijs. Gespecificeerd naar het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs of het hoger onderwijs.

Geef in je essay aan waarom je kiest voor dit onderwerp.

Het essay is 1200-1600 woorden en moet een duidelijke structuur hebben: inleiding – betoog
– conclusie. Je wordt geacht creatieve en originele denkbeelden te verwoorden, passend bij
het niveau en de filosofie van de opleiding. Je schrijft genuanceerd vanuit een persoonlijk
perspectief (subjectief), met objectieve en redelijke argumenten. In het essay toon je een
ontwikkelingsgerichte houding en houd je bij voorgestelde oplossingen de haalbaarheid met
betrekking tot de realiteit voor ogen.
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De opbouw:

● Inleiding

● Motivering voor de keuze van het onderwerp

● Korte uiteenzetting van de persoonlijke visie en het beoogde einddoel

● Betoog

● Uitwerking van de visie

● Beoogde doelen formuleren

● Weg om die doelen te bereiken (kan schetsmatig)

● Voorbeeld(en) om einddoel van visie helder te demonstreren (‘als dit gerealiseerd is,
dan zijn we van probleem x af’)

● Benoemen van mogelijke relevante consequenties van die visie (‘om dit te realiseren,
moet men/moeten wij…; als dat er eenmaal is, dan plukken wij daar de vruchten
van, in de vorm van…’)

● Conclusie

● Korte samenvatting van kernpunten essay

● Mooie slotquote, oproep, citaat, uitsmijter, persoonlijk statement

Optie 3: Beleidsplan

Wanneer je kiest voor het beleidsplan, is het de bedoeling dat je beleid voor cognitief
getalenteerden gaat vormgeven. Dit mag beleid voor het BO of VO zijn of een fictief
beleidsplan, afhankelijk van jouw (toekomstige) werkveld en jouw doelen. Indien je een echt
beleidsplan schrijft, doe je dit in samenspraak met de school. Je dient de verschillende
onderdelen van de beleidspiramide en andere opleidingsonderdelen in je beleidsplan te
verwerken. Deze worden behandeld op de derde opleidingsdag.

Tussentijdse feedback examenopdrachten

We bieden vanuit Novilo graag de service om gedurende de opleiding studenten in staat te
stellen feedback te krijgen op de observaties en interventie.

Je levert tussentijds je opdrachten in bij je trainer.
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De kenniscolleges & masterclasses

Novilo organiseert gedurende het gehele jaar kenniscolleges, masterclasses en
specialisatiemodules. Masterclasses zijn specifiek vo-gericht. Deze worden voornamelijk
online of anders centraal in Utrecht gegeven met uiteenlopende onderwerpen gerelateerd
aan hoogbegaafdheid, zoals faalangst & perfectionisme, beelddenken en mindset.

Als deelnemer van de opleiding heb je de mogelijkheid om acht masterclasses/kenniscolleges
of één specialisatiemodule naar keuze te volgen. De focus van kenniscolleges en
masterclasses ligt vooral op informatieoverdracht en tijdens specialisatiemodules ga drie
dagen lang de diepte in. Ze staan open voor de deelnemers van diverse opleidingen van
Novilo en voor externen. Lees van tevoren de inhoud goed om te weten wat je kunt
verwachten.

Zodra de opleiding begint, ontvang je meer informatie met betrekking tot het aanmelden
voor deze kenniscolleges, masterclasses of specialisatiemodule.

Aanbevolen masterclasses, kenniscolleges en specialisatie modules om te volgen zijn*:

- Kenniscollege Positieve psychologie, 23 januari 2023 van 9.30-12.30u online

- Kenniscollege Spiral Dynamics, 29 maart 2023 van 13.30-16.30u online

- Kenniscollege Praktische psychologie, 12 juni 2023 van 9.30-12.30u online

- Masterclass motivatie, 23 maart 2023, 13.30-16.30u online

- Masterclass onderpresteren, 28 maart 2023, 9.30-12.30u online

- Masterclass seksuele oriëntatie en genderidentiteit, 4 april 2023, 9.30-12.30u online

- Specialisatiemodule Levenshouding, 11 januari 2023, 8 maart 2023, 19 april 2023

- Specialisatiemodule Leren 2.0, 14 februari 2023, 14 maart 2023, 18 april 2023

- Specialisatiemodule Coachingsvaardigheden deel 1, verschillende data

* Data kunnen wijzigen, dus check altijd de actuele data op onze website.

Follow-up

Na elke opleidingsdag worden de materialen gedeeld in Moodle in de map met het nummer
van de opleidingsdag. Hierin vind je ook extra materialen en boekentips. Novilo stelt
doorgaans al het materiaal dat in de opleidingsdagen gebruikt wordt beschikbaar aan jullie
als deelnemers van de opleiding. Al dit materiaal is vrij te gebruiken voor je eigen
praktijksituatie; we vragen je echter wel de bron te vermelden.
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Examinering & studiebelasting

Je wordt beoordeeld op de volgende criteria:

● Het actief bijwonen van de opleidingsdagen

● Het actief deelnemen aan intervisies

● Je examendossier, bestaande uit de definitieve versies van de observaties, intervisies
en de keuzeopdracht. Je voegt hier een korte inleiding aan toe en een reflectie op je
gestelde doelen. Je levert je examendossier aan het einde van de opleiding in bij je
opleider.

Er is geen schriftelijk examen of eindpresentatie.

Je dient alle opleidingsdagen aanwezig te zijn: de opleidingsdagen zijn pittig, er wordt veel
behandeld in korte tijd en het is dus erg belangrijk om deze allemaal te volgen. Mocht er
toch een uitzonderlijke situatie zijn waardoor je genoodzaakt bent je af te melden dan dien
je contact op te nemen met ons office management met opgaaf van rede. Bij afwezigheid
wordt er in overleg een vervangende opdracht afgesproken of haal je de stof in een andere
groep in.

De totale studiebelasting voor de opleiding is erg afhankelijk van je eigen inzet en
enthousiasme en de tijd die je beschikbaar hebt. Je wordt geacht alle opleidingsdagen en
intervisies te volgen. Daarnaast dien je te voldoen aan bovenstaande exameneisen. Verspreid
over vijf maanden komt dit neer op ongeveer gemiddeld vijf tot acht uur per week, inclusief
reistijd en verslaglegging. Het is mogelijk om je observaties en keuzeopdracht binnen je
huidige werksetting uit te voeren.

Vrijstellingen

Onze opleidingsdagen hebben een uniek karakter en daarom kan vrijstelling door
aantoonbare ervaring niet worden verleend. Er geldt een uitzondering voor mensen die al
eerder een verkorte opleiding via Novilo/VO op Niveau hebben gevolgd.
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Wat levert deze opleiding je op?

Als docent of begeleider ben je in staat om getalenteerde leerlingen effectief te begeleiden.
Na deze opleiding kun je:

● Hoogbegaafde leerlingen signaleren en begeleiden.

● Talentbeleid ontwikkelen en/of verbeteren en coördineren.

● Collega’s en ouders inspireren en informeren.

● Je eigen visie vormen op de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

● Kinderen in en/of buiten de lessituatie effectief te begeleiden.

● Vraagbaak zijn voor de rest van het personeel in zaken betreffende cognitief talent.

● Een talent-beleidsplan en behandelingsplan schrijven en beoordelen.

● Leerlingen effectief coachen.

● Complexe casuïstiek analyseren.

● Op basis van afgegeven signalen een diagnose stellen voor effectieve remediëring.

Je hebt kennis van de verschillende modellen hoogbegaafdheid, verschillende manieren van
signaleren, typen hoogbegaafde kinderen, de kansen en risico’s van hoogbegaafde kinderen
in het onderwijs en bent op de hoogte van de laatste stand van zaken betreffende het
wetenschappelijk onderzoek naar leer- en hersenfuncties.
Daarnaast levert deze opleiding je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling
op. Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten
hoogbegaafdheid.

Voordelen voor jou en jouw school:

● Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten. Je haalt op korte termijn meer

resultaten uit de tijd die je als school en als docent in je (getalenteerde) leerlingen investeert.

● Tijdens en na de opleiding ben je in staat om een pragmatisch en doortimmerd talentbeleid vorm

te geven. Jouw team zal hierdoor op een hoger niveau gaan functioneren. Dit komt uiteindelijk

alle kinderen ten goede.

● Je weet hoe je een groter draagvlak creëert over meer- en hoogbegaafdheid onder ouders en

collega’s.

● Leerlingen zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen in en buiten de klas. Het

talent van de kinderen wordt zo beter benut en dat leidt tot betere resultaten.

● De school kan voldoen aan de eisen van de Onderwijsinspectie.

● Bij rapport- en/of leerlingvergaderingen kan efficiënter opgetreden worden bij onderpresterende

leerlingen.

● Met meer beleid en kennis van zaken kunnen er plusprogramma’s worden opgezet om kinderen

die meer aankunnen maximaal uit te dagen.
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Certificaat

Op basis van de eindexaminering ontvang je een certificaat voor de verkorte jaaropleiding tot
‘Talentbegeleider Voortgezet Onderwijs’.

Locatie

De vijf opleidingsdagen vinden plaats op één van de deelnemende scholen in Amsterdam.
De specialisatiemodules/masterclasses/kennismodules vinden online plaats of op één van
onze cursuslocaties:

● Amsterdam: Maassluisstraat 2, 1062 GD Amsterdam.
● Utrecht: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht

Zie de website voor de route en parkeren:
www.novilo.nl/contact

Investering

Investering p.p. is € 1.750,- bij een minimaal aantal van zes deelnemers.

Het Samenwerkingsverband draagt de helft van deze kosten bij het afronden van de
opleiding.

Garantie

Als deelnemer van de opleiding krijg je een ’niet goed, geld terug’-garantie: als je binnen
zestig dagen na aanvang van de opleiding op welke manier dan ook het idee hebt dat je niet
voldoende waarde uit de opleiding haalt, krijg je je geld naar rato terug. Niet genoten
opleidingsdagen worden gecrediteerd. Eventuele boeken en welkomstpakketten mag je
houden. We zullen je wel in een gesprek vragen naar de reden van je ontevredenheid, zodat
wij waar mogelijk onze opleiding kunnen verbeteren.

En nu?

Schrijf je in via het inschrijfformulier op onze website. Na het invullen ontvang je een
bevestiging en een factuur. Zodra we de betaling ontvangen hebben, is je plekje binnen de
opleiding definitief en ontvang je het boek De 7 Uitdagingen.
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Heb je nog vragen? Je kunt altijd contact met ons opnemen via info@novilo.nl of bel 088 208
0800.

In het verleden hebben we gemerkt dat de verschillende opleidingen zeer snel volgeboekt
waren, dus wees er snel bij!

We hopen je spoedig in de opleiding te mogen verwelkomen. Tot ziens bij Novilo/VON!

Spreekt de inhoud van de studiegids je aan, maar twijfel je of je bij de juiste doelgroep
hoort? Op onze site staat een overzicht van onze opleidingen. Je kunt altijd contact
opnemen om jouw situatie met een opleidingsadviseur te bespreken.

Weekendopleiding
Geen tijd doordeweeks? Of ben je op zoek naar een kortere opleiding met minder
studiebelasting? Kijk dan eens naar de mogelijkheden van onze weekendopleiding.

Opleiding Talentbegeleider All-in
Deze opleiding biedt een persoonlijk leertraject en is voor mensen die ervan houden om
zelf de kaders te scheppen en hun eigen leertraject en examendossier willen vormgeven.

Specialist Levenshouding
Deze opleiding stelt je in staat om toekomstgericht en betekenisvol onderwijs te gaan
geven.

Ben jij zelfstandig begeleider?

In de tweejarige opleiding tot Zelfstandig Talentbegeleider leer je alles wat je nodig hebt
om hoogbegaafde kinderen, hun ouders, docenten en scholen te kunnen ondersteunen.
Daarnaast biedt deze opleiding extra verdieping met onderwerpen zoals
coachingsvaardigheden en is de opleiding meer modulair van opzet.

Meer informatie op www.novilo.nl/opleidingen.

Eventuele wijzigingen voorbeheouden   |  VO op Niveau, Novilo, Feli-X en InSchool Academie

vormen samen Levanimo Onderwijdadvies B.V. te Amsterdam.
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