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Beste lezer,
Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze Gevorderdenopleiding (G-OTB)! In deze gids zetten we de details
van de Post HBO opleiding overzichtelijk voor je op een rij.
Als ervaren talentbegeleider weet je hoe belangrijk het is dat hoogbegaafde kinderen de specifieke
begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Jij weet als geen ander dat leerlingen de kans moeten krijgen
om hun talenten te ontplooien. Dat kunnen ze niet alleen.... Beheers je de basiskennis en vaardigheden
voor de begeleiding van getalenteerde kinderen? Wil jij ook verder leren op het gebied van
talentbegeleiding en in een kleine groep met gelijkgestemden de diepte in gaan?
Wanneer aanpassingen van de lesstof en begeleiding nog onvoldoende blijken te zijn, hoe begeleid je
dan een getalenteerd kind in zijn stagnerende ontwikkeling? Hoe ga je om met een kind dat op
verschillende gebieden een andere ontwikkeling doormaakt? Het enerzijds voorloopt, maar op een
ander gebied moeizaam mee komt. Hoe begeleid je kinderen met leer- en/of gedragsproblemen of
twice exceptional problematiek? En hoe ga je om met kinderen die in levenshouding vastlopen? Om juist
deze leerlingen te begeleiden heeft Novilo deze gevorderdenopleiding opgezet.
De gevorderdenopleiding is ontstaan vanuit de vraag van talentbegeleiders die verder wilden komen
nadat ze zich reeds jaren in talent en hoogbegaafdheid verdiept hadden. Begin 2014 zijn we succesvol
gestart met de eerste gevorderdenopleiding. Deelnemers geven ons terug dat zij zich de inhoudelijke
kennis over wetenschappelijke theorieën en modellen eigen hebben gemaakt maar ook dat het
integratieve karakter hetgeen is dat de opleiding zoveel body geeft. Door het framework van integrale
theorie waarin diverse ontwikkelingspsychologische modellen een plek vinden, is het mogelijk om niet
enkel het kind te zien achter het gedrag, maar met name ook de reeds aanwezige kennis en ervaring van
de deelnemers zelf hierin te integreren.
Vrijwel al onze interventies komen voort uit de laatste stand van de neurowetenschap, psychologie en
psychotherapie, waarbij we ons bewust zijn dat deze gebieden nog niet altijd volledig uitgekristalliseerd
zijn. In deze setting zoeken we samen met jou naar interventies die hun effect in de praktijk bewezen
hebben.

“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.”
(Nicky, Gevorderdenopleiding)
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Over Novilo
Novilo staat bekend om de opleidingen tot Talentbegeleider, zowel in het Basisonderwijs, Voortgezet
onderwijs als voor Zelfstandigen. Deze leggen een goede basis voor het begeleiden van getalenteerde
kinderen in een reguliere setting. De opleidingen die Novilo aanbiedt onderscheiden zich door veelvuldig
gebruik te maken van ‘best-practices’ zoals we die door de jaren hebben verzameld. Daarnaast staan we
als organisatie bekend om ons ontwikkelingsgerichte en lerende karakter.
Novilo zit in alle lagen van de begeleiding van de hoogbegaafde en getalenteerde leerling. Novilo
begeleidt al jaren zowel reguliere scholen als voltijd hb scholen om passend onderwijs voor deze
kinderen beter vorm te geven. Daarnaast heeft Novilo in samenwerking met Feniks een instituut voor
Hoogbegaafde drop-outs opgericht. Ook is er volop aandacht binnen Novilo voor het VO middels VO op
Niveau.
Onze opleidingen en trainingen zijn daarom 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!
-

We bieden 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 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!
Middels ons alumnipakket houden we ook na de opleiding contact

Voor wie is de opleiding bedoeld?
De opleiding is bedoeld voor ervaren talentbegeleiders die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen.
We spreken mensen aan die vanuit een breder perspectief/integrale visie willen werken en juist hun
persoonlijke aanpak als leidend willen laten gelden. We leiden geen begeleiders op die ‘meer van
hetzelfde doen’. Wij richten ons op specialisten die zich onderscheiden en daardoor een unieke
aanvulling vormen op het aanbod in Nederland.
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In deze opleiding wordt er een sterk appèl gedaan op het werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Eén
van de belangrijkste en sterkste instrumenten die je als begeleider tot je beschikking hebt, is jezelf! Er
wordt van je verwacht dat je met je eigen persoonlijke processen aan de slag gaat in het kader van
talentontwikkeling. De transformatie die je tijdens deze opleiding persoonlijk zal doormaken, zal hierin
zeker gaan helpen. Vereiste om te kunnen deelnemen is aantoonbare praktijkervaring of een afgeronde
opleiding Talentbegeleider, ECHA, Specialist Begaafdheid SE/ZOO of Master SEN hoogbegaafdheid.
Indien je zoekt naar laagdrempelige interventies om in een klas met 30 leerlingen toe te passen,
adviseren we je eerst te kijken naar onze andere opleidingen.
Mocht je twijfelen over de aansluiting van je achtergrond, niveau of ervaring, vul dan het
inschrijfformulier in 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 opleidingsdagen zijn gepland in één jaar, je hebt daarna nog de mogelijkheid tot een uitloop om
eventuele opdrachten af te ronden, en modules en/of colleges te volgen. De groep bestaat uit minimaal
8 en maximaal 16 deelnemers om te zorgen voor een maximale persoonlijke inbreng en interactie. Voor
elke opleidingsgroep geldt dat er voldoende deelnemers moeten zijn.
De data van de opleidingsdagen staan op onze website.
Praktische invulling van de opleiding
- 5 intensieve opleidingsblokken van 2 aaneengesloten dagen, avondprogramma op de eerste dag
- Mogelijkheid tot coaching met Novilo trainers
- Mogelijkheid tot intervisie met een Novilo trainer
- Deelname aan maximaal 10 kenniscolleges naar keuze
- Volgen van één specialisatiemodule (een driedaagse verdiepingstraining op het gebied van o.a.
coaching, trainingen geven, motorische remedial teaching, slimme kleuters, plusklas)
- Mogelijkheid tot het inleveren van 5 kenniscolleges voor één specialisatiemodule (er kunnen dus
eventueel twee specialisatiemodules extra gevolgd worden)
- Onbeperkt e-mail contact (binnen rede) met de studiecoach
- Zelf actief begeleiden van minimaal vijf getalenteerde leerlingen
- Creëren van een eigen interventie, tool of methode
- Review van oplevering eindopdracht (inclusief maximaal 2 herzieningen)
- Het geven van een eindpresentatie over het doorlopen proces in de opleiding

Novilo B.V. - www.novilo.nl - info@novilo.nl - Op de Leues 15, 5926 VJ Venlo - 088-2080800

5

10 opleidingsdagen
De opleiding bestaat uit 5 tweedaagse opleidingsblokken. We starten op de eerste dag om 9.30 uur en
gaan, met voldoende koffie en thee, lunch en diner, door tot 22.00 uur. De volgende dag starten we rond
09.00 uur en stoppen we om 16.00 uur. Deze dagen zullen plaatsvinden bij Novilo in Utrecht inclusief
overnachting (de overnachting is inbegrepen in de totaalprijs).
We hebben de volgende data voor de tweedaagse opleidingsblokken gepland.

Inhoud van de opleidingsblokken:
1: ‘Kennismaking en een
gezamenlijk framework’

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.

2: ‘Motivatie, geluk en
menselijke behoeften ten
behoeve van verandering’

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? En uiteraard: welke interventies kun je toepassen?

3: ‘Kind in beeld’

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.

4: ‘Omgaan met extremen’

In dit opleidingsblok leer je kijken naar 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.

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, begeleidingsproces of
interventie waarmee je kinderen het meest effectief kunt gaan helpen op zo’n
manier dat jij er ook gelukkig van wordt.

* Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de inhoud, mogelijk vinden er nog kleine aanpassingen plaats.
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De kenniscolleges & masterclasses
Novilo organiseert gedurende het gehele jaar kenniscolleges en masterclasses: dit zijn colleges van een
dagdeel over een specifiek onderwerp. Masterclasses zijn meer VO-gericht. De circa 50 kenniscolleges
worden centraal in Utrecht gegeven op veelal woensdagen en vrijdagen met uiteenlopende
onderwerpen over of gerelateerd aan hoogbegaafdheid, zoals faalangst & perfectionisme, beelddenken
en mindset.
Een overzicht van alle onderwerpen vind je in bijlage 1. De kenniscolleges en masterclasses geven je
up-to-date kennis en inzicht over de ontwikkelingen op deze diverse terreinen. Je kiest zelf de
onderwerpen uit waar je graag meer van wil weten, zodat je zelf je opleiding op maat kunt maken!
Als deelnemer van de opleiding mag je maximaal 10 kenniscolleges/masterclasses volgen om je kennis te
vergroten. Kies onderwerpen die passen bij je ontwikkeling en examenopdrachten: mocht je onzeker zijn
over de eindpresentatie, is ‘presentatievaardigheden’ een aanrader. Tevens staat er een kenniscollege
van 2 dagdelen op de planning over ondernemersvaardigheden, we raden je sterk aan deze te volgen als
je een eigen praktijk wil opzetten.
Zodra de opleiding begint, ontvang je meer informatie met betrekking tot het aanmelden voor deze
kenniscolleges/masterclasses. De colleges staan open voor de deelnemers van diverse opleidingen van
Novilo en voor externen. De focus tijdens deze colleges ligt op vooral op theorie, maar dat kan per
onderwerp verschillen. Lees van te voren de inhoud goed om te weten wat je kunt verwachten. Lunch is
op deze dagen niet inbegrepen.
De specialisatiemodules
Binnen de opleiding volg je minimaal één specialisatiemodule: dit zijn 3-daagse trainingen over een
specifiek onderwerp, zoals executieve functies, trainersvaardigheden en Coachen met voice Dialogue.
Deze modules worden centraal in Utrecht verzorgd. Lunch is op deze dagen inbegrepen.
Het wordt ten zeerste aangeraden om de specialisatiemodule Coaching te volgen, mocht je hier nog
weinig ervaring in hebben. Daarnaast kun je het beste een onderwerp kiezen dat past bij jouw
ontwikkeling en examenopdrachten.
De planning van zowel de kenniscolleges als de specialisatiemodules ligt bij jezelf; je bekijkt zelf of je
deze trainingen in het eerste of het tweede jaar wil volgen. Voor een recent overzicht van ons aanbod
kijk op onze site.
De kenniscolleges en specialisatiemodules geven je up-to-date kennis en inzicht over de ontwikkelingen
op deze diverse terreinen. Je kiest zelf de onderwerpen uit waar je graag meer van wil weten, zodat je
zelf je opleiding op maat kunt maken!
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Als deelnemer van de opleiding kun je maximaal 10 kenniscolleges volgen om je kennis te vergroten.
Deze kenniscolleges mag je, vanaf de start van de opleiding, verspreid over twee jaar (gedurende
schooljaar 2017-2018 en 2018-2019) volgen. Ook dien je één specialisatiemodule te volgen.
Zodra de opleiding begint, ontvang je meer informatie met betrekking tot het aanmelden voor deze
colleges en modules. Beide staan open voor de deelnemers van diverse opleidingen van Novilo en voor
externen. Lees van te voren de inhoud goed om te weten wat je kunt verwachten.
“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!”
(Sasha, Gevorderdenopleiding)

Begeleide intervisie & coaching
Er worden 2 intervisiebijeenkomsten gepland. In onderling overleg met de deelnemers kan casuïstiek
besproken worden of technieken geoefend. De intervisies zijn niet verplicht en vinden plaats op onze
cursuslocatie in Utrecht. Er zal een trainer van Novilo aanwezig zijn om de intervisie te begeleiden maar
de inbreng is geheel aan jezelf.
Om te verzekeren dat je jouw persoonlijke doelen haalt, wordt er aansluitend aan de
intervisiebijeenkomsten een dagdeel gepland waarin één van de trainers je zal coachen. Deze
coachingsdagdelen worden, naast de 5 keer 2 lesdagen, onderdeel van het lesprogramma, waarbij men
in selecte groepjes ieders coachingsgesprek kan observeren en zodoende extra ervaring op kan doen.
Deze coachingsdagen zijn ook niet verplicht
Onderlinge intervisie
We verwachten dat je tussen de opleidingsblokken in minimaal 1 keer bij elkaar komt als intervisiegroep.
Deze groepen worden tijdens de eerste tweedaagse samengesteld.
Studiemateriaal
Je ontvangt als onderdeel van de opleiding verschillende materialen, waaronder: een studiemap, readers
en hand-outs, follow-up materialen per e-mail en toegang tot het online videoportaal. In dit videoportaal
zijn diverse kenniscolleges terug te vinden die op de dag zelf gefilmd zijn. Op deze manier kun je
maximaal gebruik maken van de kennis die je wordt aangeboden.
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Mocht je nog niet in het bezit zijn van onderstaande boeken, krijg je deze na betaling toegestuurd. We
gaan ervan uit dat je van de inhoud op de hoogte bent.
- Een Novilo-A4 map inclusief studiemateriaal waarin je alles van de opleiding bijeen kunt houden
Examinering & studiebelasting
Je wordt beoordeeld op de volgende criteria:
- Het actief bijwonen van alle opleidingsdagen en minimaal een specialisatiemodule;
- Het actief deelnemen aan minimaal vier intervisies (tussen elk opleidingsblok in, je mag er
maximaal één missen);
- De eindopdracht die bestaat uit 2 onderdelen:
- 1. Vijf leerlingbegeleidingen uitschrijven. Hierbij wordt van je verwacht dat je per leerling
een begeleidingstraject uitschrijft. Dit mag door middel van ontwikkelprofielen of
begeleidingsplannen mits er een duidelijke koppeling te zien is met de theorie of
technieken uit de opleiding en een concrete uiteenzetting van welke kansen en
bedreigingen je ziet. Daarnaast reflecteer je op het proces en waar jij als begeleider
tegenaan loopt.
- 2. Creëren van een eigen interventie, tool of methode. Dit onderdeel bestaat uit het
ontwikkelen van een onderbouwde interventie (onderzoeksproces) met een vooraf
goedgekeurd onderwerp. Je gaat in de loop van de opleiding voor de doelgroep en
problematiek waar jij je op wil focussen een specifieke interventie ontwerpen in de vorm
van een training of een begeleidingstraject. Dit moet expliciet een nieuwe vorm of
toepassing zijn waar het ‘talentveld’ weer mee vooruit geholpen wordt. In zowel de
keuze van het onderwerp, het zoeken van relevante boeken en het vinden van
praktijkvoorbeelden word je door ons begeleid.
Je ontvangt feedback op alle examenonderdelen. Wanneer een onderdeel als onvoldoende beoordeeld
is, krijg je specifieke actiepunten waarmee je alsnog aan de eindtermen kunt voldoen. We begeleiden je
twee jaar vanaf de start van de opleiding richting deze eindtermen. Het is gebruikelijk om de opleiding na
anderhalf jaar af te ronden. Mocht je uitstel nodig hebben, dan bespreek je dit met je trainer en/of
studiecoach. Op eigen verzoek kan je nog maximaal een jaar begeleiding krijgen. Overleg dan met je
trainer welke momenten je hiervoor kan gebruiken.
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Je dient alle opleidingsblokken aanwezig te zijn: de opleidingsdagen zijn pittig, er wordt veel behandeld
in korte tijd, het is dus erg belangrijk om deze allemaal te volgen. Mocht je onverhoopt afwezig zijn,
bespreek je met de trainer hoe dit ingehaald kan worden.
Reken erop dat je minimaal 350 uur gedurende het anderhalf jaar in de opleiding investeert: ongeveer
150 uur aan contacttijd (opleidingsdagen en verplichte aantal kenniscolleges/specialisatiemodules) en
ongeveer 200 uur aan zelfstudie en praktijkopdrachten.
We zoeken bij het geven van praktijkopdrachten altijd samen naar manieren om die te integreren in je
huidige praktijk. De totale studiebelasting voor de opleiding is erg afhankelijk van je eigen inzet en
enthousiasme en de tijd die je beschikbaar hebt.
Wat levert deze opleiding je op?
De opleiding bestaat uit een intensieve periode van onderzoeken, studeren en creëren. Na deze periode
heb je een hoger niveau bereikt op het gebied van het begeleiden van bovengemiddeld getalenteerde
kinderen en de problematiek en mogelijkheden die hiermee gepaard gaan. Je bent in staat de
‘moeilijkere’ zaken te begeleiden en beter in kaart te brengen. Je kunt leerlingen voorbij 'niet meer in de
problemen' begeleiden naar ‘floreren’. Daarnaast heb je een groot netwerk van professionals om je heen
gegenereerd waar je terecht kunt om op niveau te sparren. Binnen deze opleiding hebben we reeds
enkele malen zien ontstaan dat de deelnemers een hechte groep vormen die in de toekomst nauw
betrokken blijft bij elkaar, alle ontwikkelingen binnen Novilo en het werkveld. Zo kunnen zij samen de
wereld van en voor deze kinderen een beter maken dan dat hij nu is.
Certificaat
Op basis van een positieve beoordeling van de eindopdracht wordt een certificaat toegekend.
Locatie
De centrale opleidingsdagen, specialisatiemodules, kenniscolleges en begeleide coaching-/intervisie
dagen vinden plaats op onze cursuslocatie te Utrecht: Europalaan 400, op de begane grond. Op ons
terrein is het betaald parkeren. Bij office management kun je een uitrijkaart kopen ter waarde van 6 euro
i.p.v. 10 euro. Er is ook buiten ons terrein de mogelijkheid om te parkeren (gratis) en we zijn goed
bereikbaar via het openbaar vervoer.
De overnachting (in de prijs inbegrepen) vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht op 550 meter afstand
van ons kantoor. Lunches op beide dagen alsmede een diner op de maandag is inbegrepen. Natuurlijk is
er overdag voldoende koffie, thee en water beschikbaar.
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“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.”
(Marian, Gevorderdenopleiding)

Investering
De opleiding kost € 5.750,- te betalen voorafgaand aan de studie. Bij tijdige aanmelding en betaling, krijg
je een vroegboekkorting van € 750,-. Op de website staat tot wanneer deze korting geldig is.
Dubbele Garantie
Als deelnemer van de opleiding krijg je een dubbele garantie:
- Niet-goed-geld-terug garantie: Als je binnen negentig 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 mogen worden behouden. We zullen je wel in een gesprek vragen naar
de reden om onze eigen opleiding te verbeteren.
- Resultaatgarantie: voor zover het redelijkerwijs binnen onze mogelijkheden ligt, zullen we,
wanneer blijkt dat de opleiding niet voldoende inhoud of begeleiding heeft geboden,
aanvullende coaching en training aanbieden tot je je doel ten aanzien van de opleiding bereikt
hebt.
En nu?
Schrijf je definitief in via dit inschrijfformulier.
Naar aanleiding van deze inschrijving word je door één van de medewerkers van Novilo gebeld voor een
intakegesprek om te bekijken of deze opleiding passend voor je is en jouw verwachtingen matchen bij
wat we kunnen bieden.
Je kunt ook altijd zelf contact met ons opnemen: mail dan naar 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!
Het Novilo team
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Spreekt de inhoud van de studiegids je aan, maar twijfel je of je bij de juiste doelgroep hoort? Op onze
site staat een overzicht en vergelijkingstabel van onze opleidingen. Je kunt ook altijd contact opnemen
om jouw situatie met een opleidingsadviseur te bespreken: info@novilo.nl of 088-2080800
Opleiding Basis- of Voortgezet Onderwijs
We organiseren voor leerkrachten een jaaropleiding tot Talentbegeleider. Je leert hier alles over de
basis van begeleiden; welke uitdagingen kom je tegen? Hoe ga je ermee om in een volle (plus)klas?
Hoe kun je beleid aanpassen? Hoe kan ik deze kinderen coachen? En nog veel meer!
Weekendopleiding of avondopleiding
Geen tijd doordeweeks? Kijk dan eens naar de mogelijkheden van onze weekend- of avondopleiding.
Ben jij zelfstandig begeleider?
Zelfstandig werkende begeleiders en coaches kunnen ook bij ons terecht. De opleiding zelfstandig
Talentbegeleider duurt twee jaar en start in november. Je leert alles wat je nodig hebt om
hoogbegaafde kinderen, hun ouders, leerkrachten en scholen te kunnen ondersteunen. Daarnaast
biedt deze opleiding extra verdieping met onderwerpen zoals coachingsvaardigheden en is de
opleiding meer modulair van opzet.
Extra begeleiding op school
Mocht er behoefte zijn aan extra ondersteuning (bijvoorbeeld observaties door een deskundige) in de
praktijk, dat is dit mogelijk. Neem indien gewenst contact op met info@novilo of 088-2080800.
Werk je op een voltijds HB school en zou je school willen aansluiten bij Novilo, dan is dit mogelijk. Zie
voor meer informatie hierover onze keuzegids, en neem vooral contact op als je hier meer over wil
weten. Is je school al aangesloten bij ons, dan is het ook mogelijk het creditsysteem in te zetten voor
begeleiding of scholing (vanuit dit systeem zou je ook de opleiding kunnen inplannen).
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Bijlage 1: Overzicht kenniscolleges & masterclasses
Onderstaand een overzicht van de kenniscolleges. Voor data en omschrijvingen, verwijzen we je naar het
overzicht dat je vindt op onze site.
-

(PGB) Zorg voor hoogbegaafden
Beelddenken
Begaafdheid & emotionele ontwikkeling
Begaafdheid, zingeving & mindfulness
Beleid
Coachingsvaardigheden
Dabrowksi
De 7 uitdagingen
Denksessies
Doelgericht werken aan vaardigheden
Executieve functies
Faalangst & perfectionisme
Groep 3
Hersenontwikkeling & leren
Hoogbegaafd met gedragsproblemen
Hoogbegaafdheid & AD(H)D
Hoogbegaafdheid & Autisme
Hoogbegaafdheid & Dyscalculi
Hoogbegaafdheid & Dyslexie
Hoogsensitiviteit
IQ-testen
Je eigen onderwijs ontwikkelen
Kindgesprekken
Klassenmanagement/effectief lesgeven
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Lastige groep? Neem de regie!
Leerstrategieën

-

Leren filosoferen
Leren programmeren
Leven en leren - Habits of Mind
Lichaamsbewustzijn
Lucky 7!
Mindset
Misdiagnoses
Motivatie
Motorische Remedial Teaching
Neuronale netwerken
Ondernemersvaardigheden
Onderpresteren
Opvoeden
Opzetten van een plusklas
Ouders & school
Overtuigingen
Positieve psychologie
Praktische psychologie & NLP
Presentatievaardigheden
Samenwerken
Speedlearning
Spiral Dynamics
Van BO naar VO
Verrijkingsmaterialen
Versnellen
Wijsheid

We passen onze kenniscolleges voortdurend aan en zetten regelmatig nieuwe kenniscolleges op de
agenda.
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Omdat we regelmatig signalen krijgen dat docenten Voortgezet Onderwijs de kenniscolleges bij Novilo
wel interessant vinden, maar te veel toegespitst op het basisonderwijs, organiseert VO op Niveau
speciale colleges voor het VO. Omdat de groepsgrootte hierbij waarschijnlijk kleiner zal zijn dan bij de
reguliere kenniscolleges, krijgen deze bijeenkomsten meer het karakter van een uitgebreide workshop:
vandaar de benaming masterclass.
-

De 7 uitdagingen
ASS & Hoogbegaafdheid
Executieve functies
Motivatie

-

Non-verbaal leidinggeven
Onderpresteren
Spiral Dynamics
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