Talentbegeleider

Gevorderden
opleiding
✓ Voor ervaren begeleiders die voorbij de basis willen;
✓ Aan de slag met de problematiek van dubbel
bijzondere kinderen, drop-outs en complexe vragen;
✓ Leer om te begeleiden naar een positieve levenshouding.

Heb je al ervaring in het begeleiden van
hoogbegaafde kinderen en wil je doorleren?
Als ervaren Talentbegeleider weet je hoe belangrijk het is dat hoogbegaafde kinderen de specifieke begeleiding
krijgen die zij nodig hebben. Wil jij je begeleidingsvaardigheden verdiepen, zodat jij ook de vastgelopen of dubbel
bijzondere hb’ers adequater kunt begeleiden? Wil jij ook verder leren op het gebied van talentbegeleiding en in een
kleine groep met gelijkgestemden de diepte in gaan? Dan is dit jouw opleiding!

Onze gevorderdenopleiding
Deze opleiding is ontwikkeld voor leerkrachten, coaches
en andere begeleiders die al de opleiding Talentbegeleider
hebben afgerond en/of de nodige werkervaring hebben en
gemotiveerd zijn om verder te leren.
Tijdens deze opleiding ga je aan de slag met de
problematiek van dubbel bijzondere kinderen, drop-outs
en met complexe vragen. Met de kennis en vaardigheden
uit deze opleiding, leer jij om hoogbegaafden te begeleiden
naar een positieve levenshouding.

Onderzoeken, ervaren en creëren
De opleiding is bedoeld voor begeleiders die vanuit een
integrale visie met verschillende methodieken willen
werken, waarbij hun persoonlijke aanpak leidend is.
We leiden geen mensen op die ‘meer van hetzelfde doen’,
wij leveren juist specialisten af die zich onderscheiden en
daarmee een unieke aanvulling vormen op het aanbod in
Nederland.

In deze opleiding wordt er een sterk appèl gedaan op het
werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Jij bent zelf een
van de belangrijkste en sterkste instrumenten die je als
begeleider tot je beschikking hebt! Er wordt van je
verwacht dat je eerst met je eigen persoonlijke processen
aan de slag gaat in het kader van talentontwikkeling.
Zodat jij eerst zelf ervaart voordat je in de praktijk gaat
brengen wat je leert. Let op; deze opleiding zorgt ervoor
dat jij uit je comfortzone gaat.

Wat levert deze opleiding je op?
•

•

•

•

Je bent in staat om de meer complexe problematiek in
kaart te brengen en om leerlingen werkelijk verder te
brengen: voorbij het punt van ‘niet meer in de
problemen’. Je gaat leerlingen tot bloei laten komen.
Tijdens deze opleiding ga je aan de slag met de
problematiek van dubbel bijzondere kinderen, dropouts en met complexe vragen en cases. Met de kennis
en vaardigheden uit deze opleiding, leer jij om
hoogbegaafden te begeleiden naar een positieve
levenshouding.
De opleiding bestaat uit een intensieve periode van
onderzoeken, zelf ervaren en creëren. Als je deze
opleiding hebt afgerond, heb je gegarandeerd meer
competenties in het begeleiden van bovengemiddeld
getalenteerde kinderen. Je kent de problematiek én
mogelijkheden die zij (kunnen) hebben door en door.
Tijdens de opleiding bouw je een groot netwerk van
professionals op om op niveau mee te sparren. Binnen
deze opleiding hebben we verschillende keren gezien
dat de deelnemers een hechte groep vormen die - ook
na afronding - nauw betrokken blijven bij elkaar, bij alle
ontwikkelingen in het werkveld en bij Novilo. Samen
maken we de wereld een beetje beter voor
hoogbegaafde kinderen.

Voorwaarden
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doen

Aantoonbare praktijkervaring en/of een afgeronde
opleiding Talentbegeleider bij Novilo, ECHA, Specialist
Begaafdheid SE/ZOO of Master SEN hoogbegaafdheid (of
een vergelijkbare opleiding).

Opbouw

Het programma

Opleidingsdagen

Blok 1:

Je volgt vijf intensieve opleidingsblokken van twee
aaneengesloten dagen, met een avondprogramma op de
eerste dag.

De eerste dagen staan in het teken van elkaar
leren kennen. We maken kennis met de theorie
van Spiral Dynamics en diverse modellen om
naar de mens te kijken.

De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers
zodat er ruimte is voor een maximale persoonlijke inbreng en
interactie.

Opbouw van de opleiding
•

Deelname maximaal tien kenniscolleges en
masterclasses naar keuze.

•

Je gaat één van onze specialisatiemodules volgen.
Dat is een driedaagse verdiepingstraining. Wij hebben
verschillende modules op de agenda staan. Denk
dan aan onderwepen zoals coachingsvaardigheden,
begaafdheid & zingeving,
trainersvaardigheden,
motorische remedial teaching, slimme kleuters,
een plusklas opzetten, mindset, Dabrowski, gedrag
in de klas en coachen met behulp van Voice
Dialogue. We hebben meer dan vijftien verschillende
onderwerpen. Kijk op de website voor de gehele lijst.

•

Het is mogelijk om twee extra specialisatiemodules
te volgen (je doet een extra specialisatiemodule in ruil
voor vijf kenniscolleges minder).

•

Je gaat minimaal vijf getalenteerde leerlingen actief en
zelfstandig begeleiden.

•

Gedurende deze opleiding kom je een aantal keer met
een intervisiegroep samen om theorie en technieken
met elkaar te oefenen.

•

Je bedenkt en ontwikkelt een eigen interventie, tool of
methode.

•

De trainer geeft je een doortimmerde beoordeling van
je eindopdracht (inclusief maximaal twee herzieningen).

Blok 2:
Aan de basis van de oplossing van elk probleem
ligt een dieper begrip van de drijfveren van de
mens. We maken kennis met de theorie van
Tony Robins, de 7 steps om te komen tot
blijvende verandering. We kijken naar wat
iemand drijft. Wat leidt tot geluk? En wat leidt
tot depressie? Wat zorgt ervoor dat iemand wil
veranderen? Welke interventies kun je
toepassen?

Blok 3:
Hoe help je kinderen om blijvend te veranderen?
Vanuit de theorie van de Integral Lines in
combinatie met diverse ontwikkelingstheorieën
komen we tot een overzichtelijk model
waarmee we een kind ‘in beeld kunnen
brengen’. Waar liggen de kansen? Wat zijn de
uitdagingen? En welke oplossingen zijn er
mogelijk om tot de volgende ontwikkelingsstap
te komen? Vanuit deze basiskennis leer je
gericht interventies te plegen om kinderen
vooruit te helpen.

Blok 4:
In deze sessie leer je zien hoe gedrag tot stand
komt. We bekijken welke zaken er schuil
kunnen gaan achter bepaalde gedragingen die
we terugzien bij diverse (ontwikkelings-)
stoornissen. We kijken naar casussen van
twice exceptionals en wat er nodig is om hen te
begeleiden.

Blok 5:
Bringing it all together! Terugkijkend op de
frameworks waarmee we begonnen zijn, maken
we de cirkel rond en presenteer je een eigen,
voor jou uniek onderwerp, begeleidingsproces,
je eigen proces of ontwikkelde interventie.

Praktische informatie
Materiaal
•
•
•

Een map met studiemateriaal.
Toegang tot ons uitgebreide online
videoportal met meer dan 100 uur trainingen.
Onze drie boeken: ‘De 7 uitdagingen’, ‘Is het voor een
cijfer?’ en ‘Talentbeleid en klassenmanagement in de
praktijk’

Begeleiding

Naast de reguliere begeleiding van de trainer bieden
wij onze studenten de mogelijkheid om met een
studiecoach te overleggen over complexere vraagstukken
die meer tijd vragen. Je kunt onbeperkt e-mailcontact
(binnen het redelijke) onderhouden met je studiecoach.

groepjes kunnen deelnemers de gesprekken observeren en
ervaring opdoen. Naast deze intervisie en coaching in een
groep, kun je individuele intervisie met je trainer volgen.

Certificaat

Na het voltooien van de opleiding, inclusief onderzoek,
observaties en praktijkopdracht, ontvang je een certificaat.

De locatie

Deze opleiding geven we in onze eigen cursusruimte in
Utrecht. Ons pand is uitstekend bereikbaar met auto en OV.
Je overnacht in het comfortabele hotel op nog geen tien
minuten lopen. De overnachtingen, heerlijke lunches op
beide dagen en het diner na de eerste opleidingsdag zijn
inbegrepen.

Intervisie en coaching

Tijdens de opleiding plannen we twee gezamenlijke
intervisiebijeenkomsten. We bespreken casuïstiek of oefenen
technieken die in de opleiding aan bod zijn gekomen. De
intervisies zijn niet verplicht en vinden plaats op onze
cursuslocatie in Utrecht. Een trainer van Novilo is aanwezig om
de intervisie te begeleiden, de inbreng is aan de deelnemers.
Na elke intervisiebijeenkomst plannen we aansluitend een dagdeel
coaching door een van de trainers. Deze coachingsdagdelen
zijn een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. In selecte

De trainers
Marianne van Zetten werkt met veel
enthousiasme en plezier als trainer,
ontwikkelaar en onderwijsadviseur en
opleidingscoördinator bij Novilo. ‘Ik zie
het als mijn missie mensen bewust te
maken van de problemen en
mogelijkheden die je tegenkomt bij het
begeleiden van hoogbegaafde kinderen.’
Zij schept er vooral plezier in om mensen kritisch te laten
kijken naar hun visie op leren en deze visie te doen verrijken.
Marianne is jaren werkzaam geweest als leerkracht in het
basisonderwijs, zowel op reguliere (Dalton)scholen als
binnen het hb onderwijs. Deze rijke praktijkervaring maakt
dat de trainingen die zij geeft bij Novilo vooral heel toepasbaar
zijn. Marianne verzorgt de opleiding Talentbegeleider
basisonderwijs,
diverse
kenniscolleges,
een
specialisatiemodule en de Gevorderdenopleiding. Zij heeft
ook het boek geschreven ‘Ben jij een Cheetah?’

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je
schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen.
Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en
docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en
zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te
mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.”
Dick is senior trainer en docent van
onze opleidingen Talentbegeleider.
Daarnaast verzorgt hij diverse
kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd
spreker
op
ouderavonden
en
congressen.

Over deze opleiding, deelnemers aan het woord!
Ik wil voorbij de basis!

Wendy van Beurden had, naast verschillende
opleidingen, al veel ervaring opgedaan in haar
eigen praktijk en met hoogbegaafde leerlingen
in plusgroepen en in de reguliere groepen op de
school waar ze al vijftien jaar werkte.
‘“Ik wilde er meer mee en was zoekend. Ik kende
de basis al: verrijken, compacten, kleuters,
versnellen… Binnen school verwees iedereen
naar mij als DE specialist als er iets met
hoogbegaafdheid was. Ik voelde dat zelf helemaal
nog niet zo. Ondanks al mijn ervaring voelde ik me
nog niet sterk genoeg. Ik zocht echte verdieping
die in vond bij deze opleiding voor gevorderden.
Steeds twee aaneengesloten studiedagen
in de bossen met andere deskundigen die
allemaal veel kennis en ervaring hebben en
diezelfde verdieping zoeken, leidt tot mooie
samenwerking en diepgaande uitwisseling. Je
wordt ondergedompeld in interventies en je
kijkt zelf welke interventies bij jou passen en
hoe je die in je werk gaat inpassen, dat vind ik
heel mooi. Het is zo intens, je doorloopt zelf het
proces wat je later met cliënten gaat doorlopen
en daar wordt je zo geweldig bij gecoached!’

Zelf vormgeven, afgestemd op mijn
onderwijsbehoeftes

Ik kom in aanraking met allerlei nieuwe
mogelijkheden voor de begeleiding van deze
leuke groep kinderen met vaak complexe vragen
en problematiek. Ook merk ik dat ik nu woorden
kan geven aan dingen, die ik wel had opgemerkt
bij de kinderen, maar niet kon duiden. Denk
dan aan de indeling van Spiral Dynamics met
de verschillende ontwikkelingslijnen. Verder
vind ik het heel fijn dat je een deel van je
opleiding zelf kunt vormgeven met behulp van
de kenniscolleges en de specialisatiemodules. Zo
kun je wat je leert, volledig afstemmen op je eigen
onderwijsbehoeften. Zelf heb ik bijvoorbeeld de
module trainersvaardigheden gedaan.
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Wat ik meeneem in mijn werk

De asynchrone ontwikkeling van een kind in
beeld brengen, zodat je de begeleiding van
dit kind nog specifieker kunt maken. Ik heb
een training gemaakt en gegeven voor de
nieuwe leerkrachten bij ons op school. Zij
vonden mijn verhaal heel duidelijk, nuttig
en herkenbaar. Ik was er zelf eigenlijk ook
best trots op, dat ik dit voor elkaar kreeg
zonder knikkende knieën en klotsende oksels.

Persoonlijke ontwikkeling is de sleutel

“Tijdens de opleiding heb ik mezelf nog beter
leren kennen en mezelf op meerdere fronten
kunnen ontwikkelen. Dit kwam door het aanbod,
maar ook zeker door de begeleiding en de
medecursisten. Door het geboden programma, de
overnachting en de gegeven opdrachten ontstaat
er snel begrip en waardering voor elkaar.”

‘Gewoon’ toepassen

“De opleiding is bijzonder en origineel: de insteek
die jullie kiezen, is zeker niet doorsnee. Ik heb
veel nieuwe theorieën gehoord en (coachings)
technieken geleerd. Daarnaast geen vergezochte
casuïstiek, maar ‘gewoon’ toepassen op jezelf
en medecursisten. Soms confronterend, maar
ook verhelderend. De tweedaagse praktijkdagen
zijn intensief, maar door de mooie en verzorgde
omgeving kom je ook helemaal los van de
dagelijkse hectiek en kun je je helemaal
concentreren op de stof.”

Plezier & vliegen!

“Ik heb zoveel plezier van alles wat we leerden
in de gevorderdenopleiding. Letterlijk plezier
zelfs, wanneer het lukt om bij het coachen
van kinderen alles in elkaar te laten grijpen.
Tijdens een voice dialogue ‘lekker provocatief
coachen’ aan de hand van verschillende
‘stemmen’, maar ook een ‘blauwe stem’ erbij
zoeken die voor discipline zorgt. Op de een of
andere manier past alles zo mooi in elkaar en lukt
het om door verbinding met de cliënt het juiste te
doen. Kinderen vliegen vooruit hiermee! Bedankt
dat ik dit van jullie heb mogen leren!”

Over Novilo
Novilo Opleidingen is een opleidingscentrum op het gebied
van hoogbegaafdheid 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 hebben een zeer uitgebreid trainings- en
opleidingsaanbod.
Samenwerken en verbinden doen we van nature.
Onze trainingen en opleidingen zijn direct
toepasbaar in de praktijk.
Wij geven altijd deskundig advies.
Gegarandeerd leerresultaat voor jezelf en je
leerlingen.
We beschikken over een uitgebreid landelijk netwerk
van professionals die voor ons trainen.
We hebben jarenlange ervaring opgebouwd
(en heel veel best practices).
Onze best practices passen we ook in onze eigen
‘klassen’ toe!

Varianten van de opleiding Talentbegeleider
Naast onze jaaropleiding Talentbegeleider in het
basisonderwijs op verschillende locaties in Nederland en
België, bieden wij een tweejarige variant voor zelfstandigen
die een eigen praktijk willen starten of (net) zijn gestart.
Snel up-to-date door kenniscolleges
Wees snel up-to-date en volg één van de vijftig
kenniscolleges in Utrecht. De gehele lijst staat op onze
website. Deze zijn ook te volgen als teamtraining op school.
Breed aanbod specialisaties
Wil je je specialiseren op een bepaald gebied? Volg dan een
driedaagse specialistiemodule. We hebben meer dan 15
onderwerpen op onze planning staan. Denk aan slimme
kleuters, mindset, plusklas opzetten, Dabrowski,
executieve functies, etc.
Kwaliteit
Tijdens het afgelopen schooljaar hebben meer dan
5.000 leerkrachten, begeleiders en coaches een training,
kenniscollege of opleiding bij ons gevolgd en een
evaluatieformulier ingevuld. We zijn er trots op: gemiddeld
een dikke acht voor kwaliteit!

Investering
De investering voor de jaaropleiding voor gevorderden
bedraagt € 5.750,- (inclusief overnachtingen, lunches,
diners, al het materiaal en begeleiding). Bij vroeginschrijving
en betaling van de gehele investering drie maanden voor
aanvang van de opleiding, krijg je € 750,- vroegboekkorting
en betaal je € 5.000,-.

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

Heb je vragen?

Mail naar info@novilo.nl
Bel naar 088 208 0800

