Opleiding

Zelfstandig
Talentbegeleider
“Ik geniet als ik
kinderen letterlijk in
beweging zie komen.”
“Het is een ontdekkingstocht
waarbij nog heel veel te leren
valt!”

Wil jij talent begeleiden in
je eigen praktijk?
Wil je getalenteerde kinderen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen?
Jij kunt het verschil maken! Onze opleiding Zelfstandig Talentbegeleider geeft jou de kennis en vaardigheden
om meer- en hoogbegaafde kinderen te herkennen, te erkennen en om hen de juiste begeleiding te bieden.
Deze opleiding is zowel bedoeld voor mensen die al een
eigen praktijk hebben en meer willen weten over het
begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen, als
voor mensen die een eigen praktijk in deze setting willen
opzetten.
De zelfstandigenopleiding kenmerkt zich door de
maatschappelijke vraagstukken en is daardoor minder op
het onderwijs gericht dan de opleiding Talentbegeleider
basisonderwijs.. Er is aandacht voor de algehele
ontwikkeling van het kind, de levensvragen, het leren leven
naast het leren leren. We gaan in op de vraag hoe een meerof hoogbegaafd kind zijn of haar plek in deze maatschappij
vindt. Hoe gaan kinderen om met de uitdagingen die zij
tegenkomen? En hoe kun jij ze daar goed bij begeleiden?
Tijdens
de
opleiding
worden
echter
ook
onderwijsgerelateerde onderwerpen behandeld. Dit is
nodig, omdat niet adequaat onderwijs vaak de oorzaak
is van de problemen die ontstaan. Wij vinden kennis van
het onderwijs noodzakelijk: met deze kennis krijg je meer
inzicht in de kwesties waar je als begeleider mee te maken
krijgt en dit helpt je om je te ontwikkelen en te bekwamen.
Bovendien gaan zelfstandig begeleiders vaak ook scholen
begeleiden, leerkrachten adviseren en/of teams trainen,
daarbij komt onderwijskennis van pas.

Hoewel wij geen baangarantie kunnen geven na
het afronden van deze opleiding, weten we wel dat
talentbegeleiding een absolute groeimarkt is. Scholen
zijn in het kader van passend onderwijs verplicht
om aandacht (en dus geld) te besteden aan talent en
hoogbegaafdheid. Er is specifieke subsidie toegekend voor
talentbegeleiding. Ook buiten school is er veel vraag naar
begeleiders met kennis van hoogbegaafdheid bij speciale
kinderkampen, particuliere plusklassen, oudertrainingen,
begeleiding en de ontwikkeling van materialen.
Wat levert deze opleiding je op?
•
Als begeleider ben je, na het volgen van deze opleiding,
in staat om getalenteerde kinderen effectief te
begeleiden. Het kind komt na jouw begeleiding beter
in zijn vel te zitten en beter tot zijn recht.
•
Je kunt leerkrachten en ouders helpen om deze
leerlingen effectiever te ondersteunen.
•
Een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en
ontwikkeling.
•
Kennis en vaardigheden die je direct in de praktijk
inzet.
•
Je weet hoe je een groter draagvlak creëert met
betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid onder
ouders en collega’s.
•
Je beschikt na afloop over een groot netwerk
talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid
•
Je hebt kennis, vaardigheden en handvatten om een
eigen praktijk op te starten.
•
Je hebt de tools om jouw praktijk verder uit te bouwen.

Waarom deze opleiding? Suzanne vertelt:
“Ik wilde weten hoe hoogbegaafdheid echt in elkaar zit, wat er gebeurde bij mijn
kinderen en anderen die ik zag vastlopen op school. Ik wilde meer verdieping dan een
enkele cursus. In het tweede jaar ontdekte ik het belang en de mogelijkheden van
fysieke training als begeleiding. Ik verdiepte me in de motorische remedial teaching.’
Suzanne is blij met de ruimte die er binnen de studie was om haar eigen weg te vinden.
‘Hoe het verder groeit, zie ik wel. Ik geniet ervan als ik kinderen letterlijk in beweging
zie komen. Een meisje dat eerst echt bevroor komt nu steeds meer los en is zelfs met
jazzballet begonnen. Ze zit stukken beter in haar vel. Het is heel mooi om de geleerde
kennis zo in praktijk te brengen!’ (Suzanne Houweling, 2014-2016)
www.novilo.nl

Praktische informatie
De opleiding zelfstandig Talentbegeleider duurt twee jaar
en omvat tien opleidingsdagen in Utrecht en minimaal twee
studiebegeleidingsmomenten. Tijdens deze momenten
bespreek je jouw persoonlijke ontwikkeling met de
trainer. Daarnaast volg je enkele kenniscolleges en twee
specialisatiemodules. Deze opleiding start in het najaar.
De opleidingsgroep bestaat uit tien tot zestien mensen.
Tijdens de opleidingsdagen behandelen we theorie en
leggen we de focus op de praktijk en op het aanleren van
vaardigheden. Wij hebben onze opleiding op basis van
competenties (volgens Dublin Descriptoren) ingericht.

Specialiseer je op jouw gebied!
Je kunt deze opleiding op maat inrichten. Naast de
opleidingsdagen volg je namelijk acht tot zestien
kenniscolleges naar keuze.
Dit zijn trainingen van
een dag-deel over een specifiek onderwerp. Naast
de kenniscolleges kies je één specialisatiemodule.
Door zelf te kiezen welke kenniscolleges en driedaagse
specialisatiemodule je gaat volgen is er ruimte voor
verdieping op een gebied dat er voor jou toe doet. Daarnaast
ga je een onderzoek opzetten en uitvoeren.

De kenniscolleges

Kijk op onze website voor de gehele lijst met onderwerpen:
dit zijn er inmiddels meer dan vijftig! Een kleine greep uit
deze lijst:
•
Faalangst en perfectionisme
•
Hoogsensitiviteit
•
Autisme en hoogbegaafdheid
•
Dyslexie en hoogbegaafdheid
•
Hersenontwikkeling en leren
•
Executieve functies
•
Mindset
•
Dabrowski
•
Spiral Dynamics

Specialisatiemodules: drie dagen de diepte in!

Binnen de opleiding volg je twee specialisatiemodules. De
module ‘Coachingsvaardigheden’ is verplicht, omdat dit de
basis legt voor het zelfstandig begeleiden van kinderen en/
of volwassenen. Heb je aantoonbare coachingservaring
of een coachingsopleiding gevolgd, dan kun je vrijstelling
aanvragen, zodat je een alternatieve module kunt kiezen. De
keuze voor de tweede specialisatiemodule ligt volledig bij jou.

Waarom deze studie? Natascha vertelt:
‘Ik ben aan deze studie begonnen met het idee
om leerkrachten en teams te begeleiden en te
trainen. Dit omdat ik zie dat er voor hoogbegaafden
nog veel moet gebeuren in het onderwijs. En
eigenlijk heb een groter doel: ik wil iets bijdragen
aan de verbetering van het gehele onderwijs.
Ik ben ervan overtuigd dat talentontwikkeling
voor alle kinderen van belang is. Het hele
onderwijs zou meer over talent moeten gaan.’
Natacha is orthopedagoog en deed vooral
sociaal wetenschappelijk onderzoek. ‘Het
onderwijs heeft me echter nooit losgelaten. En
toen ik via mijn kinderen met het thema én de
problematiek van hoogbegaafdheid in aanraking
kwam, wist ik dat ik daar mee verder wilde.’
Ze koos voor Novilo vanwege de praktijkgerichte
opzet. ‘Dat voegt enorm veel toe aan mijn
wetenschappelijke achtergrond. In dit eerste
jaar heb ik tot nu toe vooral erg veel kennis en
inzichten opgedaan, die bij Novilo rechtstreeks
uit de praktijk komen. Nu sta ik te popelen om
de praktische verstaalslag te gaan maken.
Ik voel dat er een proces op gang komt,
van dat denken, de kennisvergaring naar
handelen. Dat zie ik als een mooie persoonlijke
ontwikkeling die ik in deze studie kan maken.’
Natascha Borgers, deelnemer
Talentbegeleider 2016-2018

zelfstandigen

De uitgebreide studiegids en data
staan op onze website. Wil je meer
weten? Neem gerust contact op
via info@novilo.nl of bel 088 208
0800.

Wat is jouw doel voor over twee jaar? Richt je opleiding op
maat in zodat jij jouw doel kunt realiseren!

www.novilo.nl

Meer informatie vind je op onze website
www.novilo.nl of neem contact op via
088 208 0800
Ontvang €750,- vroegboekkorting! Kijk in de
studiegids tot wanneer deze geldt.

Over Novilo

Novilo Opleidingen is een opleidingscentrum op het gebied
van hoogbegaafdheid in Nederland voor leerkrachten en
begeleiders. Onze opleidingen en trainingen zijn 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!
Waarom kies je voor Novilo?
•
•
•
•
•
•
•
•

We bieden een zeer uitgebreid trainings- en
opleidingsaanbod.
Samenwerken en verbinden doen we van nature.
Direct toepasbaar in de praktijk.
We geven altijd deskundig advies.
Gegarandeerd leerresultaat voor jezelf en je cliënten.
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!

Investering

De investering voor deze opleiding bedraagt € 7.000,per persoon. Dit kun je in twee termijnen voldoen.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, certificaat
en waardevolle naslagwerken. Meer informatie vind
je in de studiegids, daarin staat ook tot wanneer je
aanspraak kunt maken op € 750,- vroegboekkorting.
Wist je dat je tot 50 procent van de kosten bij de
belasting kunt terugvragen?

Cursuslocatie

Kanaleneiland Zuid - Piet van Dommelenhuis
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht (13e verdieping)
Correspondentieadres
Op de Leues 15, 5926 VJ Venlo
088 - 208 0800 || info@novilo.nl

