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Weekendopleiding  
Talentbegeleider Basisonderwijs

Programma opleidingsdagen 2022-2023
In dit document vind je een verkorte weergave van de inhoud van de opleidingsdagen. In de basisgids die je  
ontvangt bij definitieve inschrijving, ontvang je een compleet overzicht van de competenties die je ontwikkelt 
tijdens onze opleiding. Deze competenties zijn gekoppeld aan de Dublin descriptoren.

Dag 1 
Kennismaking en 7 uitdagingen
De 7 uitdagingen waar kinderen tegenaan lopen en waar leerkrachten/begeleiders mee te maken krijgen in het 
begeleiden van deze kinderen en de praktische handvatten hiervoor:

• Wat houden de uitdagingen in en hoe ontstaan deze uitdagingen?
• Hoe kun je deze problemen voorkomen? En hoe kunnen we problemen die al ontstaan zijn,  

op gaan lossen?
• Hoe pas je deze technieken zo toe dat een hele groep er mee vooruit geholpen kan worden?
• Leren leren principes en technieken om leerlingen meer controle en eigenaarschap over hun  

eigen leerproces te geven.

Wat leer je?
• Je krijgt praktische tools aangereikt waarmee je direct de volgende dag kinderen kan helpen  

die gedemotiveerd zijn, moeite hebben met leren, weinig doorzettingsvermogen laten zien;
• Je herkent getalenteerde kinderen beter en kunt ze een passender aanbod geven waardoor ze  

beter in hun vel komen te zitten;
• Je staat steviger in je schoenen om je pedagogische aanpak naar ouders te onderbouwen;
• Je leert een aantal effectieve methodes om structurele problemen in het onderwijs aan te pakken,  

zoals het niet af krijgen van weektaken en andere zaken;
• Je leert hoe je begeleiding kunt bieden aan kinderen die moeite hebben met zelfstandig werken,  

samenwerken of  automatiseren.

Dit betekent voor jou:
• Meer inzicht in waarom kinderen soms moeilijk vooruit te krijgen zijn;
• Meer rust omdat je zeker weet dat je het juiste aan het doen bent;
• Dat je bewezen effectieve methodes gebruikt en dus het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.
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Beleid
Om talentonderwijs op je school een goede plek te geven, is het belangrijk eerst te weten wat er allemaal  
geregeld moet worden. Vervolgens kijken we naar de best-practices. Deze opleiding verschaft je meer inzicht 
hierin door antwoord te geven op de volgende vragen:

Als begeleider in een niet schoolse setting is het wel van belang het beleid van een school te kunnen  
interpreteren om hier aanbevelingen in te kunnen doen. Mocht je niet in het onderwijs werkzaam zijn zal  
er worden gedifferentieerd in dit aanbod.

Klassenmanagement en effectief lesgeven
Op basis van ons intensieve onderzoek bij meer dan 50 scholen over ‘wat werkt’ hebben we een training 
samengesteld waarin we veel praktische tips bieden die helpen om een positief pedagogisch klimaat te  
scheppen en te weten hoe je jouw leerlingen gemotiveerd aan het werk kunt krijgen. Alle praktische component-
en - didactisch, pedagogisch en organisatorisch - die je nodig hebt om je klassenmanagement zo in te richten dat 
je kindgerichter kunt lesgeven met minder voorbereidingstijd, komen aan bod. Ben je aan het werk als individueel 
begeleider van een kind, is het handig te weten hoe het er in de school aan toe gaat en hoe kleine verbeteringen 
in het klassenmanagement kunnen bijdragen aan het welbevinden van jouw cliënt. 

Wat leer je?
• Op welke manier je jouw klassenmanagement nog efficiënter kan maken;
• Hoe je meer ruimte en tijd kunt creëren om zowel de zwakkere als sterkere  

kinderen adequaat te begeleiden;
• Welke didactische en pedagogische principes motivatie verhogend werken;
• Aan de hand van Spiral Dynamics herkennen in welke ontwikkelingsfase  

een kind zit;
• Hoe je je leerkrachtgedrag kunt aanpassen om een kind middels  

Spiral Dynamics te begeleiden naar de volgende fase;
• Wat de voor- en nadelen zijn van versnellen;
• Hoe je handig om kunt gaan met verrijkingswerk en weektaken.

Dag 3 
Beleid en Klassenmanagement/effectief lesgeven

Op de tweede dag wordt na het vervolg op ‘de 7 Uitdagingen’ het onderwerp ‘signaleren’ behandeld.
Je leert aan welke kenmerken je (hoog)begaafde kinderen in de praktijk zou kunnen herkennen. Je gaat kennis- 
maken met signaleringsinstrumenten die scholen gebruiken en je leert wat de verschillen zijn. We bespreken 
casuïstiek aan de hand van de zes profielen van het hoogbegaafde kind van Betts en Neihart. Hoe herken je de 
onderpresteerders? Je leert welke intelligentie-onderzoeken er bestaan en welke aspecten belangrijk zijn voor 
getalenteerde kinderen. 

Wat leer je?
• Herkennen van de verschillende signalen en vooroordelen van hoogbegaafdheid;
• Verschillende typen signaleringsinstrumenten met hun voor- en nadelen;
• Zes herziene profielen van het hoogbegaafde kind in het onderwijs van Betts & Neihart.

Dag 2 
Vervolg 7 Uitdagingen en Signalering

• Wat is precies het doel van talentonderwijs?
• Welke leerlingen willen we signaleren en  

hoe pakken we dit aan?
• Hoe gaan we om met de kerndoelen?  

Versnellen? Compacten?
• Wat doen we met de extra tijd?
• Welke vaardigheden willen we aanleren?

• Hoe implementeren we dit in het  
klassenmanagement?

• Hoe implementeren we dit in de zorgstructuur?
• Hoe gaan we om met eigenaarschap?
• Hoe gaan we communiceren naar alle partijen?
• Hoe gaan we onderweg ons beleid bijstellen?

Mocht je niet in het onder-
wijs werkzaam zijn zal er 
worden gedifferentieerd  
in dit aanbod. In deze 
opleiding wordt de nadruk 
gelegd op de toepassing 
bij de getalenteerde  
leerlingen, maar de 
principes zijn universeel 
toepasbaar.
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Dag vijf staat in het teken van de eigen situaties in de praktijk en het bedenken van interventies.  
Vanuit de kennis over executieve functies bekijken we de praktijksituaties die de deelnemers aandragen.   
Alle eerdere theorie wordt meegenomen bij het ontwikkelen van een handelingsplan.

Wat leer je?
• Schrijven handelingsplan vanuit eigen situatie;
• Vertrekken vanuit executieve functies;
• Het toepassen van eerdere theorie over: 

 - Zes menselijke basisbehoeften
 - Spiral dynamics
 - 7 uitdagingen
 - Attributiestijlen

Dag 5 
Executieve functies

Tijdens de training ‘leren en leerstrategieën’ krijg je kennis over de mogelijke problemen bij het leren leren.  
Je ontwikkelt je visie op leren leren door middel van diverse modellen en concepten, zoals de piramide van 
Bloom en topdown leren. Je gaat begrijpen waar je rekening mee kunt houden qua onderwijsbehoeften van  
getalenteerde kinderen. Je leert herkennen in welke leerfase van Maslov een kind zit, hoe je hem daarvan  
bewust kunt maken en kunt begeleiden naar de volgende fase. Je leert hoe je getalenteerde kinderen kunt  
begeleiden bij leerstrategieën als mindmappen en snellezen. 

Wat leer je?
• Je vormt een visie op leren leren en de problemen bij hoogbegaafden;
• Leerfases van Maslov;
• Mindmappen;
• Breinversnellers en het recept voor een effectief werkend brein
• Topdown en bottom up leren;
• Piramide van Bloom en hogere denkvaardigheden;
• Voorkeurszintuigen, geheugen principes;
• Theorie leren leren.

Dag 4 
Leren leren & leerstrategieën

Waar kun je op letten in de communicatie met getalenteerde kinderen en hun ouders? Op de zesde dag  
gaan we bezig met gespreksvaardigheden, lettend op verschillende aandachtspunten. Deze dag staat in  
het teken van oefenen en toepassen.

Wat leer je?
• Diverse modellen en aandachtspunten voor gesprekken met (hoog)begaafden;
• Gespreksopbouw;
• Verbale vs. non-verbale communicatie en houding;
• Luisteren, samenvatten, parafraseren, doorvragen (soorten vragen);
• Feedback geven en ontvangen;
• Omgaan met weerstand.

Dag 6 
Communicatie en gesprekstechnieken
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De achtste dag leren we technieken die ons helpen bij ons doel om het beste uit een kind te halen. We gaan aan 
de slag met coachen en begeleiden. Waar we op de opleidingsdag zes ‘de gesprekstechnieken’ vooral naar de 
modellen van algemene gespreksvoering keken, gaan we hier de diepte in met coachende gesprekken. Dit wordt 
een echte doe-sessie waarbij we diverse coachingstechnieken bespreken en uitproberen. 

Wat leer je?
• GGGG model;
• Visie op coaching;
• Gesprekstechnieken in coaching;
• Grow-model oefenen;
• Afgeleiden van voice dialogue oefenen;
• Denkhoeden De Bono toepassen.

Dag 8 
Coachings- & begeleidingsvaardigheden

Verrijkingsmaterialen
Op dag zeven staan verrijkingsmaterialen en het implementeren van beleid op het programma.
Met welk doel zet je verrijkingsmateriaal in? Met behulp van een kijkwijzer krijg je praktische tips over  
selecteren en aanbieden van verrijkingslessen. We bekijken de leerbehoeftes van hoogbegaafde  
kinderen aan de hand van de taxonomie van Bloom. We vergelijken het huidige aanbod van  
verrijkingsmateriaal kritisch met deze leerbehoeftes. Je leert in de training zelf een les maken aan de  
hand van de taxonomie van Bloom. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Wat leer je?
• Het doel van verrijken;
• Verrijkingsmateriaal selecteren met kijkwijzer;
• Zelf lessen maken aan de hand van de taxonomie van Bloom;
• Ervaringen verrijkingsmateriaal uitwisselen.

Vervolg beleid
Het schrijven van een beleid is een eerste stap, maar krijg je alle collega’s mee? Waar staat jouw school  
volgens onze rankingsmethode? Wat is de ambitie van de school? Dit is hét moment om uit te wisselen  
met elkaar waar je staat en waar je tegenaan loopt. 

Wat leer je?
• Een beleidsplan uitvoerbaar krijgen;
• Het huidig zorgniveau en ambitieniveau school in kaart brengen met rankingsmodel.
• Voor de deelnemers die niet in het onderwijs werkzaam zijn zal in persoonlijk overleg een ander aanbod 

worden geboden.

Dag 7 
Verrijkingsmaterialen en vervolg beleid

Op de laatste opleidingsbijeenkomst geeft elke deelnemer een presentatie over een eigen gekozen onderwerp. 
Het doel van de presentatie is het uitdragen van iets waar je enthousiast over bent, wellicht je onderzoeks- 
onderwerp, en dit te presenteren voor de groep. Kies dus een onderwerp dat interessant is voor je groeps- 
genoten en dat gerelateerd is aan hoogbegaafdheid. 

Dag 9 
Eindpresentaties
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