Project begaafdheid Koers VO 2021 - impuls aan deskundigheid
Iedereen komt ze tegen op school, soms zichtbaar en bekend, soms onbekend en onder de
radar: begaafde leerlingen.
Koers VO werkt aan passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio. We geven dan ook
graag een impuls aan de deskundigheid op de scholen over begaafdheid, zodat ook de
begaafde leerlingen gezien en ondersteund worden.
Vanaf april starten verschillende mogelijkheden om te werken aan de deskundigheid in uw
school. We werken hierin samen met Novilo/VO op Niveau en de Radboud Universiteit. Alle
betrokken opleiders hebben ervaring met de doelgroep van het voortgezet onderwijs.
De kosten van de scholingen komen grotendeels ten laste van het samenwerkingsverband. De
eerste data zijn nu gepland, bij zeer veel belangstelling kunnen we voor onderdelen 1b, 2 en 3
herhalingssessies plannen. Vooralsnog zijn de bijeenkomsten online. Als het mogelijk is om
elkaar weer veilig in levende lijve te ontmoeten, dan zoeken we (voor onderdeel 3, 4 en 5) een
geschikte locatie in onze regio.
Aanmelden?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan een van de scholingen, geef dit dan zo snel mogelijk
aan ons door. Dat kan via deze link. Voor de RITHA en opleiding Talentbegeleider is de
deadline voor aanmelding 1 juni.
Meer weten?
Marijke Terwisscha van Scheltinga: terwisscha@koersvo.nl
Yolanda Klomp klomp@koersvo.nl
Marijke Kwakernaak kwakernaak@koersvo.nl

1a)

Introductie begaafdheid

We starten met een los uit de pols geschoten filmpje
van Tijl Koenderink (expert, schrijver,
ervaringsdeskundige en oprichter van diverse
organisaties op het gebied van begaafdheid en
talentonderwijs). In dit filmpje maak je kennis met de
beginselen van begaafdheid. Denk hierbij aan wat
begaafdheid nu eigenlijk is, welke kenmerken je kan
herkennen en verschillende facetten van
hoogbegaafdheid, de kansen en wat het betekent voor
de ontwikkeling van een kind of jongere. Er wordt
ingezoomd op verschillende fabels en feiten én we
geven je alvast een handreiking met wat je zelf kan
doen.
voor wie
alle medewerkers op school, als eerste
kennismaking of om je basiskennis op te
poetsen
wanneer
op een moment dat het jou past; samen
met je team kijken kan natuurlijk ook!
voorwaarden de video is beschikbaar tot de
zomervakantie

2)

1b)

Q&A begaafdheid

Naar aanleiding van het introductiefilmpje is
er gelegenheid om in een online Q&A-sessie
vragen te stellen. Je mag alles vragen,
slechte vragen bestaan immers niet! Wat zegt
zo’n IQ-score eigenlijk? Waarom doen
sommige begaafde leerlingen niet gewoon
wat je zegt? Hoe kan een leerling zo slim zijn,
maar vergeet hij wel steeds z’n spullen mee
te nemen? Hopelijk voel je getriggerd en geef
je je op voor één van deze sessies. Tot dan!
voor wie
alle medewerkers op school, als
vervolg op het kijken van de
video
wanneer
dinsdag 18 en woensdag 19
mei van 15:30 - 16:30 uur
voorwaarden max 20 deelnemers per keer (2
per school). NB: aanmelden
voor 10 mei. Als er veel
belangstelling is, plannen we
meer sessies.

Basismodule begaafdheid

Je wilt je meer verdiepen in begaafdheid en wat dat betekent op het vo. Hoe kan je beter contact maken met
een hoogbegaafde leerling? Hoe weet je waar hij/zij echt enthousiast van wordt? In deze basiscursus leer je
meer over signaleren, onderpresteren en executieve vaardigheden. Naast theorie is er veel aandacht voor de
praktijk op school en in de klas. De trainer, Roland Louwerse, deelt graag zijn best practices met je.
voor wie
docenten, mentoren, teamleiders, (ondersteunings)coördinatoren die aan de slag willen
met begaafdheid
wanneer
dinsdag 25 mei, 8 juni en 22 juni van 15:00 - 17:00 uur
voorwaarden
max 20 deelnemers per keer (2 per school). NB: aanmelden voor 17 mei
Bij veel belangstelling plannen we deze module in het najaar opnieuw.

3)

Specialisatie: Module actief executief

Voor wie wil leren hoe je een leerling nou echt van zijn uitstelgedrag af kunt helpen, en kunt vermijden dat je in
de docentenvergadering blijft zeggen dat ‘die leerling nu echt eens moet gaan werken’, is er de driedaagse
opleiding: trainen en remediëren van zwakke executieve vaardigheden bij vo-leerlingen. Specialist Maureen
Kramer, auteur van het boek ‘Actief Executief’, coach en behandelaar van veel leerlingen met schoolproblemen,
heeft een succesvolle behandelmethode ontwikkeld op basis van oplossingsgericht coachen en speltechnieken
die leerlingen confronteert met hun zwakke vaardigheden en ze onder ogen laat zien dat ze hier mee aan de
slag moeten om verder te komen op school. Zie voor meer informatie: https://www.novilo.nl/product/vospecialisatiemodule-actief-executief/
voor wie
docenten of coördinatoren met taken in de begeleiding van begaafde leerlingen
wanneer
woensdag 26 mei, 16 juni en 7 juli van 9:30 - 16:30 uur
voorwaarden minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers (1 per school). NB: aanmelden voor 17 mei
Bij veel belangstelling plannen we deze module in het najaar opnieuw.

4)

Specialisatie: Jaaropleiding talentbegeleider voortgezet onderwijs

De begaafde leerlingen op school houden je bezig. Je wilt meer kunnen betekenen voor hen én in de
school. Hoe zorg je dat docenten in een klas met dertig leerlingen in een klas goed klassenmanagement
voeren waarbij ook aandacht is voor de begaafde leerlingen? Hoe voorkom je dat havo/vwo-leerlingen
tussen eind tweede klas en begin vierde klas hun cijfers zien kelderen, of erger nog, volkomen passief
worden en afstromen?
Het zijn vragen die je als onderwijsprofessional vast herkent vanuit de dagelijkse schoolpraktijk. Maar
herkenning biedt nog geen oplossing. Is het tijd om ideeën op de school om te zetten in actie? Denk dan
aan de jaaropleiding Talentbegeleider in het Voortgezet Onderwijs.
Kenmerken van deze opleiding
Eén jaar en tien opleidingsdagen
Deelname aan een intervisiegroep
Onderzoek
Eindpresentatie
voor wie
wanneer
voorwaarden

Meer informatie:

5)

Maximaal 15 kenniscolleges/masterclasses
Observaties en praktijkopdracht
Boekexamen
Logboek

docenten/coördinatoren met taken in de ondersteuning van begaafde leerlingen en/of
beleid
15 september, 13 oktober, 17 november, 22 december 2021, 19 januari 2022
de overige 5 data volgen
minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers. Locatie in de Koers-regio. Potentiële
deelnemers vragen we naar hun motivatie en ambitie (rol) binnen de eigen school.
NB: aanmelden voor 1 juni, eigen investering van de school per deelnemer: € 1.250
https://www.novilo.nl/talentbegeleider-vo/

Specialisatie: RITHA blok 1 - Fundamenten van hoogbegaafdheid

Houden begaafde leerlingen in de school je bezig en zoek je naar een stevige onderbouwing? Dan biedt
de RITHA opleiding voor jou antwoorden. Op basis van meer dan 25 jaar ervaring met de ECHA is de
Radboud International Training on High Ability (RITHA) doorontwikkeld. De opleiding geeft je de meest
recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van begaafdheid. Je krijgt inzicht in het identificeren en
begeleiden van onderwijsbehoeften van begaafde jongeren, komt tot eigen inzichten en kan hiermee een
waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van het onderwijs. RITHA is een blended opleiding (deels
online, deels face-to-face seminars op locatie). We starten in het najaar opnieuw een groep binnen ons
samenwerkingsverband. Blok 1 bestaat uit: Openingsseminar: Inleiding in hoogbegaafdheid (3 dagen), 10
weken de online module: Lesgeven en begeleiden en als afsluiting een online tentamen.
Onderwerpen in de online module Lesgeven en Begeleiden zijn:
Voorbereidingsweek, visies op hoogbegaafdheid; Programma’s en evaluatie; Curriculum ontwerp en
instructie; Onderpresteren en kwetsbare groepen; Motivatie; Verrijken en Versnellen; Differentiatie;
Effectieve leraren van hoogbegaafde leerlingen; Beleid dat invloed heeft op de lespraktijk.
voor wie

docenten/coördinatoren met taken in de ondersteuning van begaafde leerlingen en/of
beleid. Je hebt minimaal een afgeronde HBO of universitaire opleiding en hebt voldoende
leesvaardigheid in de Engels taal.
wanneer
seminar: 6, 7, 8 oktober 2021 (locatie in de Koers-regio)
online module: 11 oktober t/m 17 december
online tentamen: tussen 20 december - 9 januari (deelnemers bepalen eigen moment)
voorwaarden
minimaal 14 en maximaal 20 deelnemers
potentiële deelnemers vragen we naar hun motivatie en ambitie (rol) binnen de eigen
school. NB: aanmelden vóór 1 juni
Meer informatie https://www.rcsw.nl/beroepsopleidingen/ritha/nl/ritha-specialist-nl
Of via barbara.vanginneken@ru.nl

