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Coachen hoogbegaafde kinderen

Begeleidingstips en tools voor  
coachen van (HB) kinderen

Specialisatiemodule 2023-2024
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Leuk dat je geïnteresseerd bent in de specialisatie- 
module ‘coachen van hoogbegaafde kinderen’  In 
deze gids zetten we de details van de opleiding  
overzichtelijk voor je op een rijtje. 

Wil jij… 
 • Methodieken leren om een intake met een  
leerling / cliënt vorm te geven. 

 • Begeleidingsplan leren opstellen om een 
 • Begeleidingstraject vorm te geven.  
 • Leren hoe je de ontwikkeling en voortgang  
kunt monitoren

 • Begeleidingstechnieken onderzoeken, verdiepen  
en leren toepassen, zodat kinderen, en/of het  
gezin en/of de leerkrachten samen aangezet 
worden tot groei.

 • Begeleidingstraject leren evalueren en afronden.
 • Je visie vormgeven voor het opstarten van je eigen 
praktijk. Je leert een pitch maken ter promotie van 
je eigen aanbod.

 • De verbindende factor zijn voor ouders, leerkracht-
en en kinderen met ondersteuningsbehoeften?

Dan is deze module iets voor jou!

Voor wie is de opleiding bedoeld?  
Als deelnemer heb je een HBO-denkniveau, een 
duidelijke affiniteit met begeleiding. Er wordt  
verondersteld dat je een basiskennis hebt van  
hoogbegaafdheid. Verder gaan we ervan uit dat je 
een basis van coachingsvaardigheden beheerst,  
minimaal de specialisatie module coachings- 
vaardigheden gevolgd hebt of een vergelijkbare 
 module/opleiding.

In de praktijk zien we veel interesse bij zelfstandig 
begeleiders, leerkrachten die extra verdieping  
zoeken, en hulpverleners (psychologen, ortho- 
pedagogen, coaches) die met hoogbegaafde  
kinderen aan de slag willen.

Om kinderen te kunnen begeleiden die (hoog)begaafd zijn, zijn er vele facetten waar 
je rekening mee dient te houden. Deze drie-daagse training geeft je op een praktijk- 
gerichte wijze handvatten en helpt je het begeleidingstraject vorm te geven, te  
evalueren en af te ronden. 
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Inhoud  
De lesdagen zijn praktijkgericht en staan in het  
teken van het aanleren van begeleidingsvaardig- 
heden. De theorie wordt buiten de dagen  
bestudeerd middels literatuur.

Dag 1  –  Intake en verbinden

 • Intakemethodieken bekijken en eigen intake  
vormgeven

 • Oefenen met socratische gespreksvoering
 • Starten begeleidingstraject: 
	 	prikkelend kennismaken met je cliënt  
  d.m.v. leuke werkvormen,
	 	doelen stellen en relatie opbouwen, 
	 	eigenaarschap leerling activeren.

Twee praktijkopdrachten als huiswerk voor dag 2  
(intake uitvoeren en starten begeleidingstraject)

Dag 2  –  Uitvoeren en rapporteren van de  
begeleiding

 • Verschillende begeleidingstechnieken toepassen 
die gebaseerd zijn op het model levenshouding 

 • Oefeningen gebaseerd op:
	 	oplossingsgericht coachen
	 	de positieve psychologie / levenshouding
	 	het stimuleren van sociale en emotionele  
  ontwikkeling

Eén praktijkopdracht (uitvoeren begeleidingstraject 
en rapportage naar betrokkenen)

Dag 3  –  Uitvoeren en evalueren van de  
begeleiding & pitch

 • Oefeningen gebaseerd op:
	 	lichaamswerk op basis van de lift van Korthagen  
  (denken-voelen-willen)
	 	het kunstzinnig dynamisch coachen
 • Je leert het begeleidingstraject evalueren en 
afronden.

 • Je maakt een pitch ter promotie van je eigen  
aanbod.

Literatuur & andere benodigdheden  
 • ‘Coachee, handboek voor kindercoaching’ van 
Jeannette Bakker-Stam 

Dit boek dien je zelf aan te schaffen. Overige literatuur 
tips ontvang je in de follow up. De handouts/follow up 
vind je in het deelnemersportaal.

Eindresultaat & competenties
Na afloop kun je coaching op een professionele wijze 
kunnen inzetten als tool om talentontwikkeling te 
stimuleren bij kinderen, jongeren en hun opvoeders 
en leerkrachten.

Je bent in staat om:
 • Een begeleidingstraject voor hoogbegaafde  
kinderen vorm te geven en uit te voeren

 • Een intake met een leerling / cliënt vorm te geven 
 • Ontwikkeling en voortgang te monitoren
 • Begeleidingstechnieken toe te passen
 • Begeleidingstraject te evalueren en af te ronden
 • Je eigen praktijk invulling te geven vanuit jouw visie 
 • De verbindende factor te zijn voor ouders,  
leerkrachten en kinderen met ondersteunings- 
behoeften

Opleidingsduur
De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussen-
pozen van een aantal weken om de gelegenheid tot 
het maken van opdrachten te krijgen. We starten om 
09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur. Zorg ervoor 
dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor een  
soepele start van de dag. Voor lunch, koffie en  
thee wordt gezorgd.

Groepsgrootte
De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal  
16 deelnemers om te zorgen voor een maximale  
persoonlijke inbreng en interactie.

We behouden ons het recht voor om bij te weinig 
deelname de module tot 2 weken voor startdatum  
te kunnen annuleren.

Studiebelasting 
Buiten de drie dagen waarbij van je verwacht wordt 
dat je aanwezig bent, wordt er van je verlangd dat je 
minimaal 1 boek leest, de presentatie bestudeert en 
drie praktijkopdrachten maakt. De praktijkopdrachten 
dienen uiterlijk 1 maand na dag 3 ingeleverd te zijn. 

Deze werkzaamheden zullen al naar gelang jouw 
enthousiasme in totaal een tijd in beslag nemen van 
circa 35 uur.
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En nu? 
Schrijf je in via de module op onze website:

www.novilo.nl/product/specialisatiemodule- 
coachen-van-hoogbegaafde-kinderen  }

Heb je nog vragen? Je kunt altijd contact met ons  
opnemen via info@novilo.nl of bel 088-208 0800. 

Certificaat
Na controle van aanwezigheid en opdrachten zal het 
certificaat worden klaargezet in het deelnemers- 
portaal. 

Lever de opdrachten uiterlijk een maand na de laatste 
dag van deze module in.

Locatie
De opleidingsdagen vinden plaats op onze cursus- 
locatie te Utrecht: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht.

De locatie in Utrecht is makkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer. Het kantoor ligt op loopafstand
van NS station Utrecht Lunetten waar ook diverse
buslijnen stoppen.

Zie de website voor de route en parkeren:
www.novilo.nl/contact  }
 
Deze opleiding wordt ook regelmatig gegeven bij 
OOG Onderwijsadvies, Maassluisstraat 2 in  
Amsterdam. Zie de website voor data en locatie.  

Investering
Deze specialisatiemodule Faalangst & Perfectionisme  
kost € 850,- te betalen vóór start van de opleiding. 

Indien je je vroeg inschrijft krijg je een vroegboek- 
korting en betaal je € 750,-. Wil je weten of je hiervoor 
in aanmerking komt? Zie de uiterste aanmelddatum 
op de website.

Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld  
van BTW.

Op onze site staat een overzicht van onze  
specialisatiemodules. Vind eenvoudig de  
module die bij jou past. Hieronder een kleine 
greep uit het aanbod:

 • Executieve functies
 • Leren 2.0
 • Levenshouding
 • Coachingsvaardigheden
 • Coachen bij faalangst & perfectionisme
 • Oplossingsgericht coachen
 • Opzetten van een plusklas

Kijk voor een volledig overzicht op 
www.novilo.nl/specialisatie-modules  }

Ruime keuze in 3-daagse opleidingen  
op het gebied van talentontwikkeling  
en hoogbegaafdheid.  

Intensieve training van één dag(deel)
Kijk eens bij onze kenniscolleges. We hebben 
meer dan 60 onderwerpen in ons aanbod. 

www.novilo.nl/kenniscolleges  }
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Opleidingslocaties:
Maassluisstraat 2, Amsterdam
Zwarte Woud 2, Utrecht

Novilo is onderdeel van  
Levanimo Onderwijsadvies BV
Amsterdam
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Novilo begeleidt scholen, leerkrachten, begeleiders en ouders om het cognitief  
getalenteerde kind tot zijn recht te laten komen en goed in zijn vel te laten zitten.
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Postadres:
Postbus 9917
1006 AP Amsterdam
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