
 

  

Handleiding opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie – 2017  

Inleiding 

Talentontwikkeling & excellentiebevordering zijn speerpunten in de praktijk van het primair onderwijs. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [OCW] heeft al in 2011 een actieplan “Basis 

voor Beter Presteren” opgesteld. In een brief aan de Tweede Kamer omschrijft de minister de 

belangrijkste ambitie als volgt: “Onze belangrijkste ambitie is: de kwaliteit van het Nederlandse 

onderwijs en daarmee de prestaties van leerlingen moeten in de komende jaren over de hele linie 

omhoog. Daarbij leggen we bijzondere nadruk op de prestaties van excellente leerlingen.” (OCW, 

2011).   

Scholen hebben behoefte aan expertise op het gebied van hoogbegaafdheid om een optimale 

signalering en begeleiden te kunnen waarborgen, aangezien cognitief talent niet altijd vanzelf tot 

uitmuntende schoolprestaties leidt (van Eijl et al., 2005). 

Daarnaast wijst het GION onderzoek uit dat meer dan de helft van de ondervraagden de volgende 

punten ter verbetering aankaart: “deskundigheid van het personeel, het te vaak werken met ad hoc 

oplossingen, gebrek aan goede materialen en gebrek aan tijd om aandacht te schenken aan de 

hoogbegaafde leerlingen binnen de school. Ook wijzen veel scholen op de tijd die al gemoeid is met 

de aandacht voor zwakke leerlingen.” (Henkens, 2010, p. 11.) 

Tot slot, concluderen Doolaard en Harms (2013) dat differentiatie valt of staat met de basis- en 

differentiatievaardigheden van de leerkracht. 

 

Gevolg van de beschreven ontwikkeling is dat steeds meer scholen genoodzaakt zijn, soms ook 

gestimuleerd vanuit management, schoolbestuur en/of onderwijsinspectiedienst, om trajecten rondom 

hoogbegaafdheid & excellentiebevordering te starten.  

Als Specialist HBD ben jij de beoogde spil in de eigen school, die de interne ontwikkeling richting 

Hoogbegaafdheid & Differentiatie stimuleert door inzet van kennis en vaardigheden, het voorleven van 

een professionele en onderzoekende houding, adviseren over onderwijsinterventies en educatieve 

leerlijnen en het bieden en/of organiseren van de begeleiding van collega’s, ouders/verzorgers en 

(hoogbegaafde) leerlingen. 

 

Toelatingseisen en korte beschrijving 

Leraren uit het primair en voortgezet onderwijs met minimaal een afgeronde hbo-bacheloropleiding 

(educatie) en praktijkervaring in de schoolpraktijk, die beschikken over een passende 

onderwijswerkplek om opdrachten te kunnen uitvoeren, worden toegelaten tot de opleiding. 

 

Er zijn 12 collegebijeenkomsten (van ieder 4 uur) bestaande uit 5 modules met elk een eigen 

perspectief:  

Module 1:  Het kind 

Module 2:  Het onderwijsaanbod 

Module 3:  Het succesvol begeleiden 

Module 4:  Adequaat samenwerken 

Module 5:  Advies en aanbevelingen t.b.v. verandering 



Totale studieinvesteringstijd bedraagt 148 uur = 5 EC (48 lesuren, 6 uur assessment (intake, WB5 en 

eindtoets), 94 zelfstudie). Duur: 12 maanden. 

Naast de 5 EC is er zo’n 60 uur beschikbaar voor begeleiding per cohort. Dat wil zeggen, dat deze 

uren beschikbaar zijn voor de gehele groep cursisten. Afhankelijk van de begeleidingsbehoeften kan 

de hulp van de docent ingezet worden bij de individuele begeleiding m.b.t. de toetsingsroute (per 

telefoon, mail, skype), of gebundeld worden bij de begeleiding van het leerteam of van cursisten die 

op dezelfde school (of bestuur) werken. Ook hierbij staat differentiatie centraal. De begeleiding wordt 

afgestemd op basis van de ontwikkelingsbehoeften van de cursisten. 

De face-2-face bijeenkomsten duren 4 uur. De bijeenkomst start met een theoretisch kader in 

combinatie met bijpassende opdrachten. Hierbij staat de verbinding van theorie en praktijk centraal. 

Na de pauze is er ruimte voor nog een stukje theorie en oefening, om vervolgens te wisselen tussen 

intervisie en leerteamactiviteiten gericht op de toetsonderdelen.  

De pauze duurt 30 minuten. Het is mogelijk in het restaurant van de hogeschool een maaltijd te 

nuttigen (op eigen kosten). 
Diploma: U ontvangt bij een minimale aanwezigheid van 90% en voldoende bewezen bekwaamheid 

het diploma Post HBO Nederland namens CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland).  

 

Inhoud en opbouw 

De opleiding heeft de volgende uitgangspunten: 

• er wordt competentiegericht gewerkt; 

• er wordt gewerkt aan schooleigen producten, die zo veel mogelijk passen bij de context 

waarin de deelnemer werkt; 

• tijdens de studie wordt door de deelnemers en docenten intensief feedback gegeven op de 

ontwikkeling van de deelnemer; 

• het beleid rondom Hoogbegaafdheid & excellentiebevordering is de ruggengraat van de 

opleiding. De daarvoor noodzakelijk kennis en vaardigheden worden tijdens de lessen, uit de 

(inter)nationale onderzoeksliteratuur en in de eigen schoolpraktijk opgedaan; 

• de opleiding is ingericht op basis van de vier aspecten: het (hoogbegaafde) kind, het 

onderwijspakket, de leraar en de omgevingsfactoren.  

Deze thema’s worden zowel los van elkaar als in samenhang met elkaar aangeboden. 

Veel opleidingen rondom hoogbegaafdheid behandelen veelal dezelfde thematieken. Het verschil zit 

vaak in de organisatorische aspecten (tijd, studielast, e.d.) en de gerichte focuspunten van de 

opleiding (unique selling points).  

 

De volgende aspecten zijn uniek voor de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie: 

1. Post HBO geaccrediteerde opleiding door CPION. Om deze accreditatie te krijgen en te 

behouden dient een opleiding structureel de opleiding te evalueren en bij te stellen 

(kwaliteitszorg). Hiervoor maakt de opleiding gebruik maken van de evaluaties van cursisten 

en docenten, alsmede de input van een interne feedbackcommissie (met Hogeschool 

Utrecht medewerkers) en de input van een externe adviescommissie (met experts uit het 

werkveld). Op basis van deze gegevens wordt er jaarlijks een evaluatie- en 

kwaliteitsrapportage opgemaakt en beoordeeld door de toetsingscommissie van het CPION. 

Kortom: Kwaliteitszorg staat door de CPION accreditatie hoog in het vaandel. 

2. De beleidsplan-route van de opleiding. Als je voor deze route kiest, heb je aan het einde 

van de opleiding een beleidsplan dat gericht geschreven is voor jouw school(bestuur). 

3. Groei en (persoonlijke) ontwikkeling. Om je talenten te ontwikkelen is een groei mindset 

erg belangrijk, niet alleen voor leerlingen, maar ook voor de onderwijsprofessional. De 

opleiding staat dan ook grotendeels in  het teken van persoonlijke groei en ontwikkeling. Het 

kritisch naar het eigen handelen kijken en het concreet oefenen van nieuwe vaardigheden in 

de onderwijspraktijk, dragen bij aan een positieve gedragsontwikkeling. Daarnaast legt de 



cursist de verbinding tussen individuele ontwikkeling en de ontwikkeling op de school/binnen 

het team. 

4. Differentiatie is essentieel voor (hoogbegaafde) leerlingen. Differentiatie binnen de opleiding 

hoort daar uiteraard ook bij. Door de twee toetsingsroutes (beleid en individuele opdrachten) 

zijn wij in staat aan te sluiten bij individuele leerwensen en diverse ontwikkelingsniveaus van 

de cursisten. Tevens maakt het werken in leerteams het mogelijk om met en van elkaar te 

leren. 

5. Netwerk specialisten. Als specialist is het goed om een netwerk om je heen te hebben, 

waar je terecht kan voor inspiratie, vragen en feedback. Cursisten bouwen tijdens de 

opleiding hun netwerk uit en versterken relaties met peers. 

 

Over het algemeen is het centrale thema van de opleiding SHBD, het leren loslaten van (foutieve) 

bestaande, en vaak stereotype, gedachten & handelingen. Cursisten ontwikkelen een kritische 

houding ten opzichte van visies, handelingen en attitudes, waarbij hij/zij beleidskeuzes altijd 

verantwoordt vanuit de theoretische kaders en met goed onderbouwde argumenten. 

Deelnemers leren vanuit een tweetal perspectieven te denken en te handelen; de focus view waarbij 

de aandacht op één aspect wordt gericht en deze verder wordt uit gewerkt; en een helicopter view 

waarbij het uitgewerkte aspect in het grotere geheel wordt gezien. Er is een constante wisselwerking 

tussen deze twee perspectieven. Dit zelfde geldt ook voor het individuele (ontwikkelings)perspectief 

en het perspectief op school- en teamontwikkeling. 

 

 

Toelating tot de opleiding en intakeprocedure:  

De aspirant-deelnemer vult voor toelating tot de opleiding een intakeformulier in. De aspirant-

deelnemer geeft hierin aan op grond waarvan hij denkt voor toelating in aanmerking te komen. 

 

Ook wordt er bekeken of de kwaliteit van de werkplek voldoende is om de opleiding te kunnen volgen. 

De kwaliteit van de werkplek is een uiterst belangrijke succesfactor voor de opleiding. De opleiding 

legt immers een zwaar accent op de ontwikkeling van competenties en kwaliteiten in de praktijk. 

  

Toetsing: 

De opleiding specialist hoogbegaafdheid en differentiatie bestaat uit 5 modules. Iedere module wordt 

afgerond met een toetsonderdeel. Om de opleiding specialist hoogbegaafdheid en differentiatie met 

succes af te ronden, dienen al deze toetsonderdelen met een voldoende te zijn beoordeeld.   

 

In lijn met de inhoud van de opleiding is ervoor gekozen differentiatie aan te brengen in de toetsing. 

Dit betekent dat de cursist kan kiezen welke toetsing voor hem of haar het meest leerzaam is en/of het 

best past bij de praktijksituatie.  

 

Grofweg zijn er 2 lijnen te onderscheiden die worden beoordeeld met een voldoende/nog niet 

voldoende:  

1. Beleidsplan-route: een cursist kiest voor het schrijven van een beleidsplan 

(hoog)begaafdheid voor zijn eigen basisschool/bestuur/plusklas. Onderdelen van dit 

beleidsplan worden gedurende het jaar als afsluiting van module 1, 2 en 5 ingeleverd en 

beoordeeld.   

2. Individuele losse opdrachten-route: een cursist kiest voor het maken van een aantal door 

de opleiding uitgereikte opdrachten die als afsluiting van module 1, 2 en 5 worden ingeleverd 

en beoordeeld. Deze opdrachten zijn wat algemener theoretisch georiënteerd en bevatten 

soortgelijke inhouden als het beleidsplan zoals beschreven bij 1. 

 

Beide routes behandelen dezelfde thematieken. Het verschil zit hem vooral in de uitwerking van 

producten. Het meesterstuk is voor beide routes nagenoeg gelijk. De aanbeveling voor de individuele 

route is alleen uitgebreider dan van de beleidsplan route. Deze eerst groep verwerkt namelijk nog een 



aanvullend stuk over Organisatie en Kwaliteitszorg in de advisering. De tweede groep heeft deze 

onderdelen reeds verwerkt in de beleidsplan. In de aanbeveling schrijven cursisten een advies voor de 

eigen onderwijsinstellingen m.b.t. het beleid t.a.v. hoogbegaafdheid en differentiatie. 

 

Naast deze keuze-onderdelen zijn er nog andere toetsonderdelen die een cursist dient af te ronden, 

dit zijn:  

• WPB5 Reflectieverslag (module 3): een persoonlijke ontwikkelverslag ter afsluiting van 

module 3. Dit ontwikkelverslag wordt afgesloten met formatieve feedback van de docent. 

N.a.v. de ingevulde WorkPlaceBig5 vragenlijst [WPB5] voert de cursist samen met een 

WPB5-assessor een spiegelgesprek. De WPB5-assessor geeft op basis van de uitslag van de 

WPB5 een individuele sterkte en valkuil-analyse. De cursist kiest minimaal 1 competentie uit 

om gedurende een periode deze competentie expliciet te oefenen en te versterken. Hierover 

schrijft de cursist een reflectieverslag a.d.h.v. de STARR methode. 

• Kennistoets (Module 4): een theoretische kennistoets (40 meerkeuzenvragen) ter afsluiting 

van module 4. Deze kennistoets wordt afgesloten met een cijfer. Een student sluit dit 

onderdeel af als hij of zijn tenminste een 5,5 heeft gehaald.  

• Teamanalyse Deskundigheid & Attitude HBD (module 4): Daarnaast analyseert de cursist 

zijn/haar schoolteam op 3 aspecten: Kennis, attitude en competenties m.b.t. HBD. Deze 

analyse moet zichtbaar maken waar de ontwikkelpunten voor verandering in zitten. 

• Aanbevelingsrapportage (module 5): Op basis van de analyse uit module 4 schrijft de 

cursist een aanbeveling voor de huidige werkplek en/of schoolbestuur. Hierbij gebruikt hij de 

kaders conform de hoofdstukken 4 en 5 Organisatie en Borgen & voortgang uit het document 

‘Inhoudsopgave beleidsplan + checklist versie 2’.  

 

Als alle toetsonderdelen met een voldoende zijn beoordeeld en aan de 90% aanwezigheidsplicht is 

voldaan, is de opleiding specialist hoogbegaafdheid en differentiatie met succes afgerond en ontvangt 

de cursist zijn/haar post-hbo diploma.  

 

Voor alle toetsonderdelen geldt dat een cursist, indien de docent het toetsonderdeel heeft beoordeeld 

als ‘nog niet voldoende’ of een cijfer dat lager is dan een 5,5,  recht heeft op een herkansing.  

 

Voor meer informatie over de toetsingsonderdelen en –criteria bekijkt u het toetsdocument SHBD en 

de Eindbeoordelingsformulieren. 

 

Modulaire opzet: 

Deze modulaire opzet is bedoeld voor diegenen die deze opleiding niet in 1,5 jaar willen en/of kunnen 

afronden en bestaat uit vier inhoudelijke modules, net als de reguliere opleiding. Elke inhoudelijke 

module kan de aanschuif-cursist als toehoorder volgen en daarna afronden met een opdracht. 

Modules zijn onafhankelijk van elkaar te volgen (acyclisch). Voor het behalen van het diploma dienen 

alle modules binnen een tijdsbestek van 4 jaar met succes afgerond te zijn.  

 

Blended Learning: 

De opleiding beschikt over een digitale leeromgeving (HUbl), waar alle documenten, opdrachten, 

filmpjes, e.d. van de opleiding te vinden zijn. 

 

 

Verplichte literatuurlijst: 

De verplichte literatuur bestaat uit 3 boeken: 

• Dawson,P. & Guare, R. (2013) Slim maar ..... . Uitgeverij Hogrefe (ISBN 9789079729104) 

• Whitley, M.D. ( 2001) Bright Minds, poor grades . Penguin Putnam Inc. (ISBN 

9780399527050) 



• Bakx, A. ; de Boer, E.; van Houtert, T. & van den Brand, M. (2016) Werken met begaafde 

leerlingen 

in de klas . Uitg. Van Gorcum b.v. (ISBN 9789023254416) 

Tijdens de opleiding worden ook artikelen uit (wetenschappelijke) vakbladen als literatuur 

aangeboden. 

De artikelen worden via de digitale leeromgeving beschikbaar gesteld of zijn via internet vrij 

toegankelijk. 

Contactgegevens Kerndocent SHBD: 

Mirjam Zevenboom 

Mirjam.zevenboom@hu.nl 

06-23365381 
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Bijlagen: 

Beoordelingsformulier 
post Hbo-opleiding Specialist  
Hoogbegaafdheid & Differentiatie 
Cohort: 2017-2018 

---BELEIDSPLAN ROUTE--- 

 

 

Naam deelnemer Naam 

Beoordeeld door  

Datum  
Aanwezigheidpercentage ≥90% 

Eindbeoordeling Geslaagd/niet geslaagd 

 

 

Module 1 en 2:  Eindbeoordeling Beleidsplanroute (voldoende/onvoldoende) 

Het beleidsdocument wordt voldoende of onvoldoende beoordeeld op kwantitatief en kwalitatief 
aspect. Beide onderdelen moeten voldoende zijn voor succesvol afronden van de opleiding. 

Kwantitatieve beoordeling: Voldoende = minimaal 17 v/d 23 
items zijn benoemd in het beleidsplan 

Voldoende (X/23) 

Module 1 en 2:  IO V G opmerkingen 

1. Inleiding: aanleiding-omschrijving school is 
beschreven 

    

2. Visie: de visie v.d. school m.b.t. HB&D is 
beschreven 

    

3. Kerndoelen: de algemene kerndoelen zijn 
beschreven 

    

4. Theorie (hoog)begaafdheid: Er is een 
werkdefinitie geformuleerd op basis van 
theoretische modellen en school-specifieke 
visie en doelen 

    

5. Beleidsdoelstelling HBD: Er zijn SMART 
geformuleerde doelen opgesteld voor de 
doelgroep-leerlingen 

    

6. Afbakening beleidsdoelstelling: Er is een 
duidelijke afbakening gegeven van 
items/taken/doelen/ doelgroep/e.d. die 
later aanbod zullen komen. 

    

7. Doelgroepomschrijving; Er is een werkbare 
doelgroepformulering genoteerd en deze 
wordt consequent gehanteerd. Tevens is in 
de doelgroepomschrijving rekening 
gehouden met de rode draad van het beleid. 

    

8. Omgeving – Partners: In het beleidsplan zijn 
(intern en extern) betrokkenen rondom HBD 
benoemd. 

    

9. Signaleren: Er is een zo concreet mogelijke 
werkwijze opgesteld om de leerlingen uit de 
doelgroep te selecteren.  

    



10. Compacten, verrijken, verdiepen en 
versnellen: Er is een werkwijze 
geformuleerd omtrent het C&V 
onderwijsaanbod. 

    

11. Leerdoelen in & buiten de klas: Er zijn 
SMART geformuleerde doelstellingen 
beschreven en indien van toepassing 
onderscheid gemaakt in doelstellingen in en 
buiten de klas. 

    

12. Materialen en methodes: Er is een 
verantwoording gegeven m.b.t. het 
aanwezige materiaal voor de doelgroep. 

    

13. Administratie: Het administratiesysteem en 
de bijbehorende procedures zijn genoemd.  

    

14. Overdracht en doorgaande lijn: Er is gezorgd 
voor een gedegen overdracht. 

    

15. Proces & protocollen: Er zijn concrete 
protocollen opgenomen in het beleid, 
waarin de werkwijze in praktische 
handelingstappen zijn verwoord. 

    

16. Taken en bevoegdheden: Er is een takenlijst 
opgesteld met verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (omtrent besluitvorming 
e.d.) 

    

17. Deskundigheid en attitude: Er zijn 
ontwikkelpunten opgesteld m.b.t. 
deskundigheid en attitude van het team (in 
de vorm van competenties, kennis en 
attitude) 

    

18. Besluitvorming: In het 
besluitvormingsproces zijn belangrijke 
besluitmomenten en 
beslissingsbevoegdheden genoteerd. 

    

19. Financiering: Er wordt een begroting 
opgegeven om SHBD vorm te kunnen geven. 

    

20. Communicatie: In het plan staat 
omschreven hoe men informatie naar alle 
betrokken partijen (collega’s, ouders, 
externe deskundigen, e.d.) communiceert. 

    

21. Beleidscyclus en evaluatie: Het plan bevat 
een Plan-Do-Check-Act beleidscyclus en een 
structureel kwaliteitszorgbeleid. 

    

22. Beleidsplanning: In het document is een 
overzicht opgenomen, waarbij onderscheid 
is gemaakt tussen doelstellingen en 
activiteiten. 

  
 

  

23. Bijlagen     

Kwalitatieve beoordeling:  
Heldere rode draad (doelstellingen, visie, theorie, 
werkwijze zijn) 

    



Algemene indruk beleidsdocument: 
Over het algemeen … 

 

Module 3:  Eindbeoordeling competentie ontwikkeling (voldoende/onvoldoende)  

Workplace Big5 + reflectieverslag 

De competentie ontwikkeling wordt beoordeeld door afname van de Workplace Big Five, het 
leerproces van één van de benodigde ontwikkelpunten omschreven in het reflectieverslag. In het 
reflectieverslag dient tot uiting te komen het ontwikkelproces, de zelfreflectie op de eigen 
ontwikkeling en het juist benoemen van de bij de competentie horende gedragskenmerken. Alle 
onderdelen moeten voldoende zijn voor succesvol afronden van de opleiding en het assessment 
met de Workplace Big Five moet afgerond zijn. 

 
Module 3: 

niet 
afgerond 

afgerond opmerkingen 

Assessment Workplace Big5 
- Spiegelgesprek 

   

Refectieverslag a.d.h.v. 
STARR methode 

   

  

Module 4:  Kennis van de vakdidactiek – Theorietoets (minimaal 5,5) 

Voor het succesvol afronden van de opleiding moet voor de kennistoets een voldoende worden 
gehaald. Hieraan is voldaan als er minimaal een cijfer 5,5 is behaald. 

Module 4: ≤5 6 7 8 9 opmerkingen 

Theorietoets SHBD 
40 MC-vragen. Cesuur: 65%  

      

Herkansing theorietoets 
 

     NVT 

 

Module 5:  Integreren en toepassen van de kennis – Advies m.b.t. verandering 

(voldoende/onvoldoende) 

Voor het succesvol afronden van de opleiding moet de cursist aanbevelingen doen met betrekking 
tot verandering ten behoeve van het beleid (hoog)begaafdheid en differentiatie. In dit advies sluit de 
cursist aan bij het ontwikkelingsniveau van het team en de gemaakte beleidsdoelstellingen. Tevens 
stelt de cursist een realistisch tijdspad. De cursist geeft concrete adviezen en houdt daarbij rekening 
met alle betrokken partijen.  Indien de cursist aan bovenstaande items heeft voldaan, wordt dit 
onderdeel als voldoende beoordeeld. 
 

Kwantitatieve beoordeling: Voldoende = minimaal 
2 v/d 3 items zijn benoemd in het adviesdocument 

Voldoende (X/3) 

Module 5: IO V opmerkingen 
Koppeling/link met 
beleidsdoelstellingen 

   

Rekening houden met betrokken 
partijen 

   

Concreet advies en bruikbare 
suggesties 

   



Beoordelingsformulier 
post Hbo-opleiding Specialist  
Hoogbegaafdheid & Differentiatie  
Cohort: 2017-2018 

---INDIVIDUELE LOSSE OPDRACHTEN ROUTE--- 

 

 

Naam deelnemer Naam 

Beoordeeld door  

Datum  

Aanwezigheidpercentage ≥90% 
Eindbeoordeling Geslaagd/niet geslaagd 

 

 

Module 1 en 2:  Eindbeoordeling Individuele route (voldoende/onvoldoende) 

De individuele route wordt voldoende of onvoldoende beoordeeld op kwantitatief en kwalitatief 
aspect. Beide onderdelen moeten voldoende zijn voor succesvol afronden van de opleiding. 

Kwantitatieve beoordeling: Voldoende = minimaal 7 
v/d 10 items zijn benoemd in het beleidsplan 

IO V G 
 
Voldoende (X/10) 

Module 1:     opmerkingen 

Fase van waarnemen 
De cursist geeft een korte introductie over de visie en 
de algemene doelstellingen van de school.   

    

De cursist schrijft een algemeen theoretisch kader 
m.b.t. hoogbegaafdheid. 

    

De cursist geeft een onderbouwde verantwoording 
(vanuit de algemene theorie HB en vanuit de visie van 
de school) van waarom de leerling (vermoedelijk) tot 
de doelgroep hoogbegaafde leerling behoort.   

    

De cursist schrijft een theoretisch kader ter 
onderbouwing van de gebruikte placemat(s).  

    

De cursist benoemt de opgestelde doelen en de 
persoonlijke kwaliteiten van de leerling. Hierbij maakt 
de cursist onderscheid tussen de doelstelling en 
activeiten om de doelen te behalen. 

    

Conclusies 
De cursist beschrijft het effect van het inzoomen op de 
talenten van de leerling volgens de leerling en hemzelf 
en heeft dit gekoppeld aan zijn theoretisch kader. 

    

De cursist evalueert op zijn/haar eigen handelen 
tijdens de twee leerlinggesprekken.   

    

Module 2: IO V G opmerkingen 

Theoretische verantwoording 
De cursist geeft een theoretische verantwoording die 
passend is bij en relevant is voor de gekozen opdracht 
waarbij hij minimaal 5 relevante bronnen actief 
verwerkt.  

    



Praktische toepassing 
De cursist toont in zijn praktische toepassing aan dat hij 
kan aansluiten bij de hogere denkvaardigheden en het 
creatief denkvermogen van de (hoog)begaafde leerling.  

    

a) Opdracht 1: De collega’s moeten een heldere 
opdrachtbeschrijving krijgen waarmee ze zelfstandig 
aan de slag kunnen;  
b) Opdracht 2: De lessen moeten in de thuisgroep met 
reguliere klasgenoten zijn uit te voeren, of; 
c) Opdracht 3: Het instrument dient ook concrete 
aanbevelingen en tips te bevatten voor leerkrachten 

    

Kwalitatieve beoordeling:  
Heldere rode draad (doelstellingen, visie, theorie, 
werkwijze zijn) 

    

Algemene indruk documenten van individuele route: 
. 

 

 

Module 3:  Eindbeoordeling competentie ontwikkeling (voldoende/onvoldoende)  

Workplace Big5 + reflectieverslag 

 

De competentie ontwikkeling wordt beoordeeld door afname van de Workplace Big Five, het 
leerproces van één van de benodigde ontwikkelpunten omschreven in het reflectieverslag. In het 
reflectieverslag dient tot uiting te komen het ontwikkelproces, de zelfreflectie op de eigen 
ontwikkeling en het juist benoemen van de bij de competentie horende gedragskenmerken. Alle 
onderdelen moeten voldoende zijn voor succesvol afronden van de opleiding en het assessment 
met de Workplace Big Five moet afgerond zijn. 

 
Module 3: 

niet 
afgerond 

afgerond opmerkingen 

Assessment Workplace Big5 - 
Spiegelgesprek 

   

Refectieverslag a.d.h.v. STARR 
methode 

   

 

  

Module 4:  Kennis van de vakdidactiek – Theorietoets (minimaal 5,5) 

 

Voor het succesvol afronden van de opleiding moet voor de kennistoets een voldoende worden 
gehaald. Hieraan is voldaan als er minimaal een cijfer 5,5 is behaald. 

Module 4: ≤5 6 7 8 9 opmerkingen 

Theorietoets SHBD 
40 MC-vragen. Cesuur: 65%  

      

Herkansing theorietoets 
 

     NVT 



Module 5:  Integreren en toepassen van de kennis – Advies m.b.t. verandering 

(voldoende/onvoldoende) 

Voor het succesvol afronden van de opleiding moet de cursist aanbevelingen doen met betrekking 
tot verandering ten behoeve van het beleid (hoog)begaafdheid en differentiatie. In dit advies sluit de 
cursist aan bij het ontwikkelingsniveau van het team en de gemaakte beleidsdoelstellingen. Tevens 
stelt de cursist een realistisch tijdspad. De cursist geeft concrete adviezen en houdt daarbij rekening 
met alle betrokken partijen. Tevens schrijft de cursist een aanvullend stuk m.b.t. organisatie en 
borging t.b.v. de kwaliteitszorg. Indien de cursist aan bovenstaande items heeft voldaan, wordt dit 
onderdeel als voldoende beoordeeld.  
 

Kwantitatieve beoordeling: Voldoende = minimaal 8 
v/d 12 items zijn benoemd in het adviesdocument 

  Voldoende (X/12) 

Module 5A: 
Advies 

IO V opmerkingen 

Koppeling/link met beleidsdoelstellingen    

Rekening houden met betrokken partijen    

Concreet advies en bruikbare suggesties    

Module 5B: 
Organisatie & Borging en voortgang 

 

 IO V G opmerkingen 
1. Omgeving – Partners: In het beleidsplan zijn 

(intern en extern) betrokkenen rondom HBD 
benoemd. 

    

2. Taken en bevoegdheden: Er is een takenlijst 
opgesteld met verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (omtrent besluitvorming e.d.) 

    

3. Deskundigheid en attitude: Er zijn 
ontwikkelpunten opgesteld m.b.t. 
deskundigheid en attitude van het team (in de 
vorm van competenties, kennis en attitude) 

    

4. Besluitvorming: In het besluitvormingsproces 
zijn belangrijke besluitmomenten en 
beslissingsbevoegdheden genoteerd. 

    

5. Financiering: Er wordt een begroting 
opgegeven om SHBD vorm te kunnen geven. 

    

6. Communicatie: In het plan staat omschreven 
hoe men informatie naar alle betrokken 
partijen (collega’s, ouders, externe 
deskundigen, e.d.) communiceert. 

    

7. Evaluatiecyclus en reflectie: Het document 
bevat een Plan-Do-Check-Act evaluatiecyclus 
en een structureel kwaliteitszorgbeleid. 

 
 

   

8. Beleidsplanning: In het document is een 
overzicht opgenomen, waarbij onderscheid is 
gemaakt tussen doelstellingen en activiteiten. 

  
 

  

9. Bijlagen     



 

 

 

 

 

 

 

Kwalitatieve beoordeling:  
Heldere rode draad (doelstellingen, visie, theorie, 
werkwijze zijn) 

    

Algemene indruk adviesdocument: 
Over het algemeen  
 


