
 

 

 

 

Basistraining passend onderwijs voor (hoog) begaafde leerlingen  
 
Wil jij de signalen van (hoog)begaafdheid bij kinderen leren herkennen en aansluiten bij hun 
leer- en ondersteuningsbehoefte? Kies dan voor deze training Passend onderwijs voor 
(hoog)begaafde leerlingen, waarmee je letterlijk met de kennis van mensen uit de praktijk 
een vertaalslag kan maken naar het pedagogisch en didactisch handelen in jouw klas. Je 
krijgt meer zicht op het signaleren, het onderzoek, het aansluiten op de onderwijsbehoeften, 
het compacten en verrijken en een mooi rijk aanbod van materialen.  

Het grootste deel (80 tot 90 procent) van de intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het 
onderwijs kan gewoon meedraaien in een reguliere groep. Passend Onderwijs, ook voor 
deze leerlingen, begint met het bieden van een basisarrangement. Dit aanbod is bedoeld 
voor het merendeel van jouw groep en vindt plaats in jouw klas. Je hebt mogelijkheden om te 
differentiëren in instructie van lesstof, tempo en aandacht om het aanbod passend te maken. 
Deze training geeft je de deskundigheid (kennis) en vakmanschap (vaardigheden) die je 
daarvoor nodig hebt.  

 

Na deze training: 

➢ Weet je wat (hoog)begaafdheid (niet) is. 
➢ Weet je waar je op moet letten bij de signalering van (hoog)begaafdheid. 
➢ Weet je welke instrumenten jou kunnen ondersteunen bij het signaleren van 

(hoog)begaafde leerlingen. 
➢ Kun je het basisarrangement in de klas afstemmen op (hoog)begaafde leerlingen in 

het kader van Passend Onderwijs. 
➢ Weet je hoe je met kleine aanpassingen in je huidige aanbod al grote verschillen kunt 

maken voor slimme en (hoog)begaafde leerlingen. 
➢ Weet je hoe je het compacten en verrijken goed implementeert in jouw klas en 

school. 
➢ Weet welke materialen een goede aanvulling zijn in jouw dagelijks aanbod voor 

(hoog)begaafde leerlingen.  
➢ Weet je hoe je (hoog)begaafde leerlingen kan coachen en begeleiden bij hun 

leerproces en persoonlijke ontwikkeling. 
 
 
  



Bijeenkomsten  
De training bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur.  
 
Bijeenkomst 1 Begaafdheid herkennen en signaleren 
Door Anna Lont, BL!NK- UIT  

 
Bijeenkomst 2 Compacten en verrijken, een must voor (hoog) begaafde leerlingen.  
Door Marijke Goossens en Monique Pronk, leerkrachten Eureka en plusklassen 
 
Bijeenkomst 3 Welk verrijkingsmateriaal geef je aan de (hoog) begaafde leerling?  
Door Marijke Goossens en Monique Pronk, leerkrachten Eureka en plusklassen  

 
Bijeenkomst 4 Coachende begeleiding van de (hoog)begaafde leerling 
Door Marije v.d. Maat, BL!NK- UIT  
 
 
Datum en tijd 

➢ Bijeenkomst 1: Woensdag 17 mei 2023, 15:00 - 17:30 uur 
➢ Bijeenkomst 2: Donderdag 25 mei 2023, 15:00 - 17:30 uur 
➢ Bijeenkomst 3: Donderdag 8 juni 2023, 15:00 - 17:30 uur 
➢ Bijeenkomst 4: Donderdag 15 juni 2023, 15:00 - 17:30 uur 

 
 

Locatie 
Bijeenkomst 1, 2 en 4: Sarkon – Trainingscentrum, Zwarte Weg 13C, ’t Veld 
Bijeenkomst 3: Eureka op RKBS De Kameleon, Middelzand 3501, 1788 ES Julianadorp 
 
 
Kosten  
Kosteloos aangeboden door het samenwerkingsverband.  
Deze training wordt aangeboden door samenwerkingsverband po Kop van Noord-Holland en 
is beschikbaar voor leerkrachten van alle bij het samenwerkingsverband aangesloten 
scholen/schoolbesturen. De training maakt deel uit van het activiteitenprogramma van 
subsidieproject 'passend onderwijs voor begaafde leerlingen in het po en vo'. Door middel 
van deze meerjarige subsidie stimuleert het samenwerkingsverband professionalisering en 
kennisdeling op het thema (hoog)begaafdheid. We hopen hiermee voor steeds meer 
leerlingen passend onderwijs te realiseren op onze scholen.    
 
 
Aanmelden 
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Anna Lont-Zuidema, projectleider 
(hoog)begaafdheid: alont@obdnoordwest.nl  
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