(H)erken jij
het talent?
Onze opleiding Talentbegeleider is nu ook in
België te volgen i.s.m. Samen Slimmer Groeien!
Voor leerkrachten & begeleiders basisonderwijs

✓ Direct toepasbaar ✓ Op maat

Een plek creëren voor begaafde
en getalenteerde leerlingen
Wil je jouw getalenteerde leerlingen nóg beter
begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze
beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil
maken! Volg de opleiding tot Talentbegeleider in
het basisonderwijs nu ook in België.
Weet jij hoe je de meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt
signaleren in de klas? Wat is het verschil tussen de extra
intelligente en de hoogbegaafde leerling? Hoogbegaafde
leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeftes. Weet jij
wat zij nodig hebben? Misschien heb je al een leerling in
gedachten...?
Alle leerlingen moeten de kans krijgen om zich te
blijven ontwikkelen. Dat kunnen ze niet alleen en
jij kunt ze er bij helpen. Onderzoek van professor
Hoogeveen heeft aangetoond dat leerlingen waaraan

gerichte aandacht wordt besteed, beter presteren. Uit
onderzoek van professor Scherpenzeel blijkt dat de
leerkracht en begeleider daar een cruciale rol in spelen.
Novilo gaat in samenwerking met Samen Slimmer Groeien
de opleiding Talentbegeleider in het basisonderwijs ook
in België verzorgen. We gaan twee groepen starten
vanaf november 2017: een groep op wisselend dinsdag of
woensdag en een groep met opleidingsdagen op zaterdag.
Deze opleiding geeft je de kennis en vaardigheden om
meer- en hoogbegaafde leerlingen te herkennen en
te erkennen en om in de dagelijkse praktijk een goede
begeleiding te gaan ontwikkelen.

Na deze opleidingen kun je:
•
•
•
•
•

Hoogbegaafde leerlingen signaleren en begeleiden.
Talentbeleid ontwikkelen en/of verbeteren en
coördineren.
Een plusklas opzetten.
Collega’s en ouders inspireren en informeren.
Je eigen visie vormen op de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Voordelen voor jou en je school
Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk
inzetten en behaalt op korte termijn meer resultaten
uit de tijd die je als school en als leerkracht in je
(getalenteerde) leerlingen investeert.
•

“Deze opleiding heeft mij
meer gebracht dan dat ik
vooraf kon bedenken.“
Dineke v/d Horst, opleiding Talentbegeleider

www.novilo.nl

•
•
•

Tijdens en na de opleiding ben je in staat een
pragmatisch en doortimmerd talentbeleid vorm te
geven. Het 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.
De school kan voldoen aan de eisen van de inspectie.
Daarnaast krijgt je school een hoger uitstroomniveau
naar het secundair onderwijs.

Inhoud van de opleidingsdagen:
De 7 uitdagingen

Je leert over de 7 uitdagingen waar leerkrachten tegenaan lopen in het
begeleiden van talent en krijgt praktische handvatten om hiermee om te gaan.

Vervolg 7 uitdagingen &
signaleren

Na het vervolg van de 7 uitdagingen gaan we in op de signalering: aan welke kenmerken herken je een hoogbegaafd kind? Je bekijkt verschillende signaleringsinstrumenten met hun voor- en nadelen en leert over de zes profielen
van hoogbegaafdheid van Betts en Neihart.
Je leert de signalen van hoogbegaafde kinderen herkennen, je krijgt informatie
over de meest gebruikte signaleringsinstrumenten en we gaan o.a. in op de zes
profielen van Betts en Neihart.

Beleid & effectief
lesgeven

Leer hoe je talentonderwijs op je school een goede plek geeft met behulp van de
beleidspiramide. Je leert deze dag ook hoe je een positief pedagogisch klimaat
schept en hoe je kunt inspelen op werkhouding- en gedragsproblemen door af
te stemmen op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt volgens Spiral
Dynamics.

Leren leren &
leerstrategieën

Hoe kunnen leerlingen het best leren leren? Tijdens deze dag leer je over
de mogelijke problemen bij leren leren, onder andere aan de hand van de
taxonomie van Bloom en de leerfases van Maslov.

Casuïstiek & executieve
functies

Door middel van eigen ingebrachte praktijksituaties kijk je naar de executieve
functies. Wat kun jij morgen al doen om je leerlingen te helpen op het gebied van
executieve functies? Dat leer je deze dag!

Gespreksvaardigheden

Je leert waar je op kunt letten in de communicatie met getalenteerde leerlingen
en hun ouders. Vanwege de speciale onderwijsbehoeftes is de pedagogische
driehoek bij hoogbegaafde leerlingen extra belangrijk. Hoe zorg je dat die driehoek stevig is en blijft?

Verrijkingsmaterialen &
vervolg beleid

Je bekijkt met welk doel je verrijkingsmateriaal in kan zetten en krijgt een
kijkwijzer voor het selecteren en aanbieden van verrijkingslessen. Ook leer je
zelf lessen te maken aan de hand van de taxonomie van Bloom. Vervolgens ga
je verder met de implementatie van beleid. Je leert hoe je het huidige zorg- en
ambitieniveau van de school in kaart kunt brengen met het rankingmodel.

Coachings- &
begeleidingsvaardigheden

Tijdens deze dag ga je de diepte in met coachende gesprekken. Je leert hoe je
met coaching en begeleiding het beste kunt halen uit een leerling. Duik in het
GGGG model, het GROW model en de denkhoeden De Bono.

Eindpresentaties

De laatste dag: tijd voor de eindpresentaties over een zelfgekozen onderwerp
waar jij het afgelopen jaar mee bezig bent geweest!

“Deze opleiding heeft mij zó veel nieuwe inzichten gebracht. Over hoogbegaafdheid, over de kinderen
en het onderwijs. Daarnaast heb ik heb veel over mezelf geleerd!”
(Opleiding Talentbegeleider 2015-2016)

Opleiding Talentbegeleider
Basisonderwijs
De opzet
De opleiding Talentbegeleider in het basisonderwijs duurt
één jaar. Deze opleiding omvat negen opleidingsdagen in
Oostende. Daarnaast volg je minimaal vier tot maximaal
negen kenniscolleges. Een beperkt aantal kenniscolleges
kun je ook in Oostende volgen.
Je gaat ook zelfstandig aan de slag met examenopdrachten
en intervisie. De opleiding start in november en gaat door tot
juni/juli. De opleidingsdagen zijn de dagen die je volgt met
je opleidingsgroep, die bestaat uit acht tot zestien mensen.
De opleidingsdagen bestaan uit theorie met de focus
op de praktijk en op het aanleren van vaardigheden.
Wij hebben onze opleiding op basis van competenties
(volgens Dublin Descriptoren) ingericht. De kenniscolleges
zijn trainingen van een dagdeel over een specifiek
onderwerp.Bekijk hier de gehele lijst met onderwerpen.

Daarnaast ontvang je het boekenpakket:

Opleiding op maat

Naast de reguliere begeleiding door je trainer heb je de
mogelijkheid om studiecoachmomenten aan te vragen bij
complexere vraagstukken.

Je kunt deze opleiding op maat inrichten. Zo kies je zelf
welke kenniscolleges je gaat volgen en is er dus ruimte
voor verdieping op een gebied dat er voor jou toe doet.
Daarnaast ga je een onderzoek uitvoeren op een gebied
naar keuze.

Inclusief

•
•
•
•

De 7 uitdagingen
Ben jij een Cheetah?
Talentbeleid en klassenmanagement in de praktijk
Slim onderpresteren aanpakken

Certificaat
Als je de opleiding inclusief onderzoek en praktijkopdrachten (observaties en stage) met goed gevolg hebt
voltooid, ontvang je een certificaat.

Je krijgt een map met uitgebreid studiemateriaal en
toegang tot een videoportal met trainingen.

De volgende kenniscolleges worden in Oostende gegeven:
22-11-2017
28-11-2017
24-01-2018
27-02-2018
08-05-2018
22-05-2018
05-06-2018

09:30-12:30u
13:30-16:30u
09:30-12:30u
13:30-16:30u
09:30-12:30u
13:30-16:30u
09:30-12:30u
13:30-16:30u
09:30-12:30u
13:30-16:30u
09:30-12:30u
13:30-16:30u
09:30-12:30u

Executieve functies
Onderpresteren
HB & Autisme
Dabrowski
Faalangst & perfectionisme
Motivatie
Versnellen
Kleuters
HB & Dyslexie
HB & AD(H)D
Spiral Dynamics
Mindset
Hoogsensitiviteit

Tania Gevaert
Tania Gevaert
Dick Verwij
Dick Verwij
David Leinwand recte Rein
David Leinwand recte Rein
Jeroen van Liempt
Jeroen van Liempt
Ans Ramaut
Ans Ramaut
Jeroen van Liempt
Jeroen vanLiempt
Tania Gevaert

Ook te volgen wanneer je de opleiding niet volgt of meer dan negen colleges wilt volgen.
Aanmelden kan via onze website.
www.novilo.nl

“De 7 uitdagingen in het onderwijs aan
hoogbegaafde kinderen”: een praktisch
handboek voor leerkrachten, geschreven door Tijl
Koenderink (*1981). Hij heeft drie middelbare scholen versleten voordat hij, na acht jaar ploeteren,
zijn gymnasiumdiploma haalde met een 2,7 voor
wiskunde. Hij is ervaringsdeskundige geworden:
een hoog IQ, maar toch constant vastlopend met
de vraag 'Hoe moet je nu leren?' Na een reis door
honderden boeken en na talloze gesprekken met
leerkrachten, leerlingen, goeroes en coaches in
verschillende landen, kwam hij tot de conclusie:
er is een antwoord op die
vraag! Wat dit antwoord is,
kunt u nu lezen in dit vlot
geschreven en overzichtelijke handboek. Een absolute aanrader voor iedereen
die werkt met getalenteerde kinderen.

Talentbeleid en klassenmanagement in de praktijk
Na “De 7 uitdagingen” en “Is het voor een cijfer?”
is dit het derde boek van Tijl Koenderink. Vanuit
zowel kennis als jarenlange praktijkervaring legt
hij uit hoe je op een basisschool talentbeleid kunt
vormgeven. Het boek is bedoeld voor scholen
die al gestart zijn met
talentonderwijs (om het
beleid te monitoren) en
scholen die daar mee willen
beginnen (als stappenplan).
Wat direct opvalt aan
dit boek, is de directe
en bondige schrijfstijl.
(uit Gifted@248, 2015)

Oud-deelnemers aan het woord:

De 7 uitdagingen

“Al heel snel werd mij duidelijk dat de opleiding bij
Novilo echt een stevige opleiding is. Er zat vaart en
inhoud in de studiedagen. We werden flink aan het
werk gezet. Er was veel kennisoverdracht, kennis die
ik direct heb kunnen toepassen in de praktijk. Verder
was er aanstekelijk enthousiasme en gezelligheid
in de groep. Deze opleiding heeft mij meer gebracht
dan dat ik vooraf kon bedenken.”
(Dineke v.d. Horst, Talentbegeleider basisonderwijs)
“Tijdens de studie heb ik eerst vooral veel
over mezelf geleerd. Ik leerde mijn mindset te
veranderen, ik leerde te gaan DOEN in plaats van
te blijven bedenken tot iets perfect was, ik ging
proberen, ervaren en bijstellen, kortom ontwikkelen.
Je leert voor jezelf wat je ook de kinderen wil gaan
leren.”
(Ans Ramaut, opleiding Talentbegeleider)
“In mijn werkomgeving merk ik dat de kennis die
ik heb verworven goed toepasbaar is. Gesprekken
met kinderen krijgen veel meer diepgang, collega’s
vragen om advies, advies over beleid wordt
gevraagd. Het heeft me veel gebracht!”
(Anne, opleiding Talentbegeleider gevorderden)
“We zijn inmiddels over de helft van de opleiding
en ik raak er maar niet over uitgepraat (en geleerd).
Novilo keert hoogbegaafdheid binnenstebuiten,
alle aspecten die ermee samenhangen worden
belicht en uitgediept. Ik kan naar wens mijn kennis
specificeren en verdiepen op onderwerpen die
binnen mijn eigen interessegebied liggen. Wat ik
ook prettig vind, is dat veel informatie niet alleen
bruikbaar en toepasbaar is voor hoogbegaafde
kinderen maar ook voor de rest van de koters in m’n
klas. Dat maakt het geheel heel praktisch. Dus….
om een lang verhaal kort te maken: Ik voel me hier
helemaal thuis!
(Daphne van Driel, Talentbegeleider basisonderwijs)

Trajecten

Novilo voltijd hb-onderwijs

Wij begeleiden ook scholen en besturen bij onder andere
het ontwikkelen en implementeren van talentbeleid.
We hebben in de afgelopen jaren veel ervaring
opgedaan met talentbeleid en passend onderwijs.

Toen de Leonardostiching failliet ging, heeft Novilo
het concept overgenomen. Inmiddels hebben meer
dan 25 scholen voor voltijd hb-onderwijs zich bij ons
aangesloten. Leerkrachten volgen onze trainingen en
opleidingen, we verzorgen teamtrainingen op de scholen
en de uitwisselingsbijeenkomsten zijn druk bezocht.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw school
of bestuur? Neem gerust contact op via info@novilo.nl.

www.novilo.nl

Meer weten? Heb je vragen?
Novilo: 088 208 0800 | info@novilo.nl | www.novilo.nl
Samen Slimmer groeien: 0497 338692 | ww.samenslimmergroeien.be

Bekijk de studiegids!
Over Novilo

Over Samen Slimmer Groeien

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.

SSG is actief sinds 2005 om kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong en hun context te helpen
om de talenten te ontwikkelen en te stimuleren. Van
kleuter tot student, maar ook volwassenen kunnen bij
SSG terecht met hun vraag naar talentontwikkeling.
Voor ouders en leerkrachten heeft SSG trainingen
ontwikkeld die praktijktheorie koppelen aan de eigen
ervaringen en (hulp)vragen opdat de deelnemer een
toolbox ter beschikking krijgt.

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.
Altijd deskundig advies.
Gegarandeerd leerresultaat voor jezelf en je
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!

•
•
•
•
•

•

Wij werken steeds op maat, vertrekkend van de
(leer)behoeften.
Een nauwe samenwerking met alle betrokkenen
is ons motto.
Samen met jou zoeken we naar haalbare
doelstellingen.
Deelnemers maken gegarandeerd vooruitgang.
Onze specialismen zijn hoogbegaafdheid,
onderpresteren, leerproblemen en
hoogsensitiviteit.
Met SSG van onderpresteren naar excelleren.

Investering

Cursuslocatie

De investering voor deze jaaropleiding bedraagt
€ 3.250,- per persoon (vrijgesteld van BTW). Dit bedrag is
inclusief koffie, thee, lunches, certificaat en waardevolle
naslagwerken. Meer informatie vind je in de studiegids.

SSG Praktijk, Zandvoordeschorredijkstraat 66,
Oostende (8400). Er is rondom het gebouw voldoende
(gratis) parkeergelegenheid en we zijn goed bereikbaar via
het openbaar vervoer.

Vaak wordt een excellentiebudget hiervoor
aangesproken door een school of bestuur.

Correspondentieadres
Op de Leues 15, 5926 VJ Venlo
088 - 208 0800 || info@novilo.nl

