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1.   Inleiding 

Voor u ligt het Registratiedocument van de Post HBO-opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & 
Differentiatie [Specialist HB&D] dat namens Hogeschool Utrecht ter beoordeling wordt voorgelegd aan 
de Toetsingscommissie van de Stichting Post HBO.  
De opleiding is beschreven conform de door de Stichting Post HBO geformuleerde richtlijnen 
betreffende het Registratiedocument en zal in samenspraak met de adviescommissie na afloop van 
de opleiding geëvalueerd worden.  
 
Voor de ontwikkeling van de opleiding is gebruik gemaakt van de expertise die binnen Hogeschool 
Utrecht – Faculteit Educatie – Centrum Theo Thijssen [HU-FE-CTT] beschikbaar is.  Twee 
kerndocenten die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp, zijn aangesteld om deze opleiding te 
ontwikkelen en uit te voeren (Sonja Morbé en Mirjam Zevenboom).  
 
Aan de hand van de richtlijnen komen in dit registerdocument de volgende onderwerpen aan de orde 
aangaande de Post HBO-opleiding Specialist HB&D: 
 
 

- Kenmerken van de instelling 

- Achtergrond van de opleiding 

x Opleidingsbeschrijving 

x Opleidingskader 

x Competenties en kwaliteitsindicatoren 

x In- en Uitstroom  

x Toelating & intakeprocedures 

x Curriculum waaronder toetsing 

x Personeel 

x Organisatorisch beschrijving waaronder Interne kwaliteitszorg 

 
Dit registerdocument is geschreven op basis van drie jaar ervaring met de uitgevoerde opleiding 
Specialist HB&D. Tijdens het schrijven van dit document zijn er reeds ontwikkelpunten ter verbetering 
opgenomen (concrete aanpassingen bij de intakeprocedure en de invoering van de 360o feedback) die 
vanaf cohort 2013/2014 ingevoerd zullen worden. 
 
Doorlopend in het registerdocument zijn er uitspraken en citaten van personen opgenomen die 
passend zijn bij het hoofdstuk en die de visie van de opleiding typeren. 
 
 
Namens de kerndocenten en feedbackcommissie, 
Mirjam Zevenboom 
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2. Kenmerken van de opleiding 

Naam van de instelling/adresgegevens 
Naam: Hogeschool Utrecht - Faculteit Educatie -  

Centrum Theo Thijssen 
Contactpersoon: Mevrouw Mirjam Zevenboom 
Bezoekadres: 
  

Padualaan 97 
3584 CH UTRECHT 

Postadres: Postbus 14007 
3508 SB Utrecht 

Telefoon: 088 – 481 7172 
Mobiel:   06 – 233 65 381 
E-mail:   mirjam.zevenboom@hu.nl  
Internetadres:  www.ctt.hu.nl 

 
Basiskenmerken van de opleiding 
Niveau van de opleiding:  Post HBO-opleiding  
 
Studielast:  

Urenspecificatie:  
Intakevoorbereiding en –procedure                       =  2,5 uur 
18 bijeenkomsten van 2,5 uur                               = 45 uur 
voorbereiding & huiswerkopdrachten 18 x 5 uur   = 90 uur 
afname WB5 & voorbereiding op WB5 gesprek    =  1 uur 
WB5 evaluatiegesprek                                          =  1,5 uur + 

Totale studielast: 140 uren / 5 EC’s gedurende 2 jaar 
 
Contacttijd: 

Urenspecificatie: 
18 bijeenkomsten van 2,5 uur                           = 45 uur 
*2 x 12 -18 feedback- & evaluatiegesprekken  
m.b.t. beleidsplan  á 1,5 uur per keer               = 36 - 54 uur 
*12 - 18 WB5 gesprekken á 1,5 uur                  = 18 - 27 uur + 

100 - 126 uren (afhankelijk van de groepsgrootte) 
*Uren zijn afhankelijk van groepsgrootte. In deze berekening 
is er uitgegaan van 12 -18 cursisten per cohort. 

Variant:  Deeltijd  
 
Is de opleiding nieuw?  

Momenteel wordt er wel een soort gelijke opleiding 
aangeboden; de Post HBO registeropleiding Specialist 
Begaafdheid SE/ZOO®. 
Hoewel de opleidingen op enkele gebieden overeenkomsten 
zullen hebben, zijn wij toch van mening dat de opleiding 
Specialist HB&D onderscheidend en uniek is.  Met name de 
rol van de leerling in het algemeen (ongeacht 
hoogbegaafdheid en in samenhang/ in relatie tot diverse 
begaafdheden), het differentiatie aspect in de (reguliere) klas, 
de beïnvloeding van de omgeving, het coördinatorschap en 
het maken van een beleidsplan voor de eigen school maakt 
onze Post HBO opleiding Specialist HB&D  tot een nieuwe 
opleiding in Nederland. 

 
Doelgroep:  

Leraren, Intern Begeleiders, plusklasdocenten, directeuren en 
bovenschools begeleiders uit het primaire onderwijs met 
minimaal een HBO-bacheloropleiding (educatie). Daarnaast 
moeten deelnemers in staat zijn opdrachten uit te voeren in 
de schoolpraktijk en de rol van coördinator Hoogbegaafdheid 
& Differentiatie vervullen. 

Omvang instroom:  Ca. 12 – 18 deelnemers per jaar (max. groepsgrootte 26) 
 
Marktprijs per deelnemer 

 
€ 1.775,00 

 
Locatie:  

 
Utrecht  
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3.  Opleidingsbeschrijving 

De post-hbo stelselopleidingen zijn door de stichting CPION gecertificeerde opleidingen. Alleen 
opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predicaat 
‘Registeropleiding’ en worden opgenomen in het register. Stichting CPION zorgt voor toetsing van de 
opleidingen en de opleidingsinstituten. 
Bij succesvol afsluiten van de opleiding, ontvangt de deelnemer een officieel certificaat van de 
Stichting Post-HBO. Tevens wordt de deelnemer ingeschreven in het landelijk abituriëntenregister bij 
de Stichting Post-HBO. De deelnemer mag zich dan in Nederland en in Europa ‘Specialist HB&D’ 
noemen. 
 
Functiemix: 
De functiemix betekent dat er binnen de school lerarenfuncties op verschillende niveaus naast elkaar 
bestaan. In het Convenant Leraar van Nederland  is vastgelegd dat scholen extra geld krijgen om 
leraren in hogere salarisschalen te plaatsen. In het Convenant  zijn de criteria bij functiewaardering 
vastgelegd. Voor LB-functie geldt: 
• een opleidingsniveau HBO+ door: relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO-masters; in 
aansluiting op de Kwaliteitsagenda primair onderwijs onder andere op de deelgebieden rekenen en 
taal, zorg en achterstand; 
• (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van, het uitdragen van en verdedigen van 
onderwijskundig beleid; 
• het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en hiervoor 
concepten aanleveren. 
De opleiding Specialist HB&D heeft de elementen in zich om voor een LB-schaal in aanmerking te 
komen. Besturen kunnen echter zelf bepalen of deze functies ook als dusdanig gewaardeerd zullen 
worden. 
 
 

3.1. Een beknopte historie 
In het basisonderwijs is er jarenlang hard gewerkt om leerlingen die naar beneden uitvallen aangepast 
schoolwerk te geven. Voor deze groep leerlingen is er vandaag de dag voldoende kennis en 
materialen om hen een stijgende doorgaande ontwikkelingslijn te bieden. De laatste jaren verschuift 
de aandacht naar de getalenteerde leerlingen, die bovengemiddeld scoren (van Eijl, Wientjes, 
Wolfensberger & Pilot, 2005; Mooij, Hoogeveen, Driessen, van Hell en Verhoeven, 2007; Doolaard & 
Harms, 2013). Deze getalenteerde kinderen hebben ook (extra) zorg en aandacht nodig om te kunnen 
floreren tijdens hun schoolcarrière. 
 

“There are people who will squander their gifts so that they fail  
to develop. They remain much like gifts, received as presents, 
that never get opened. They simply stay wrapped and unused.” – 
Robert Sternberg  

 
Jan Hendrickx startte in 2007 de eerste Leonardoschool, een school, gehuisvest in een reguliere 
basisschool, gespecialiseerd in fulltime hoogbegaafde onderwijs voor kinderen van 4 – 12 jaar. Deze 
nieuwe onderwijsvorm zorgde destijds voor een paradigma shift in het Nederlandse 
onderwijssysteem: Er was aandacht voor en over hoogbegaafdheid (van de Waarde, 2008). 
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Als men uit gaat van een normaalverdeling van IQ-scores van een gemiddelde schoolpopulatie valt 
ongeveer 10% in de categorie (hoog)begaafd [zie figuur 1] (Website Stichting Leerplanontwikkeling 
Nederland [SLO], Informatiepunt Onderwijs, Hoogbegaafdheid & Excellentie; van Eijl et al,. 2005).   
Elke school in Nederland heeft dus in meer of mindere mate te maken met (hoog)begaafde leerlingen 
(Doolaard & Oudbier, 2010). 
 

 
Figuur 1: Verdeling van IQ-scores  
 

 
Uit divers onderzoek (Karnes, Stephens & Whorton 2000; van Eijl et al,, 2005; Mooij et al,, 2007; 
Hoogeveen, 2008; Doolaard & Oudbier, 2010; Steenbergen-Penterman, Koopmans-Van Noorel, 
Smolenaers en Houkema, 2012) blijkt dat professionalisering van leerkrachten en schoolleiders en het 
verbeteren van effectieve onderwijsaanpassingen voor getalenteerde leerlingen nog de nodige 
aandacht behoeft. Recentelijk bracht het SLO (Steenbergen-Penterman et al., 2012) de resultaten 
naar buiten van een drie jarig onderzoek “Kansen voor talent”. Men concludeerde onder andere dat 
verdere professionalisering noodzakelijk is.  
Hoogeveen (2008) concludeert in haar onderzoek, dat leraren positievere attitudes hebben en 
gevoeliger zijn voor de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen, waardoor leerlingen beter 
presteren, wanneer zij daarvoor getraind zijn.  
 

"Creativity is intelligence having fun. ’ – Albert 
Einstein  

 
In 2011 heeft Hogeschool Utrecht/ Centrum Theo Thijssen op verzoek van een groot 
samenwerkingsverband uit de regio Utrecht, bestaande uit 30 scholen, een enquête afgenomen. De 
enquête moest in kaart te brengen welk beleid er reeds aanwezig was op de scholen met betrekking 
tot hoogbegaafdheid en welke ontwikkelingsambities er waren. De resultaten van deze enquête 
toonde onder andere aan dat er voldoende draagvlak was voor hoogbegaafdheid, zowel bij ouders, 
als bij de directie, de leerkrachten en de schoolbesturen. Maar uit de enquête kwam tevens naar 
voren, dat er nog onvoldoende aandacht was voor de deskundigheidsbevordering van de collega’s, 
zie figuur 2 (Hogeschool Utrecht/ Centrum Theo Thijssen, 2011). 
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Figuur 2: Resultaat van enquêtevragen over scholing van teams in thema hoogbegaafdheid (Hogeschool Utrecht 
Centrum Theo Thijssen, 2011) 
 
Reden te meer voor Hogeschool Utrecht/  Centrum Theo Thijssen aan te sluiten bij deze 
onderzoeksresultaten en te voorzien in de scholingsbehoefte met betrekking tot Hoogbegaafdheid & 
Differentiatie (Karnes et al., 2000; van Eijl et al,., 2005; Hoogeveen, 2008; Doolaard & Oudbier, 2010; 
Hogeschool Utrecht/ Centrum Theo Thijssen, 2011; Steenbergen-Penterman et al., 2012). 

 
"I have no special talents. I a m only passionately 

curious. – Albert Einstein  
 
De opleiding tot Specialist HB&D is voor het eerst gestart in het cursusjaar 2009/2010. Toen bestond 
de opleiding nog maar uit één deel die in één cursusjaar werd afgerond. Deze “oude” opleiding heeft 
drie cursusjaren (09/10, 10/11 en 11/12) met succes gedraaid.  
Uit de evaluaties van de cursisten kwam naar voren dat er behoefte was aan een verdiepingstraject. 
De kerndocenten deelden deze mening van de oud-deelnemers en zijn samen met de 
feedbackcommissie in 2012 aan de slag gegaan met het ontwikkelen van het tweede verdiepende 
deel van de opleiding. In cursusjaar 2012/2013 is er één groep gestart met deze nieuwe Post HBO-
opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie deel 2. De ontwikkeling van deel 2 heeft tevens geleid tot 
een kwaliteitsverbetering van Hoogbegaafdheid & Differentiatie deel 1. Vandaar dat wij het ook nu het 
juiste moment vinden om de opleiding aan te bieden ter beoordeling van het CPION. 
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3.2.  Betrokkenheid werkveld 

De Post HBO-opleiding Specialist HB&D is in nauw overleg en samenspraak met de 
feedbackcommissie ontwikkeld. Deze feedbackcommissie zorgt voor informatieverstrekking aan een 
adviescommissie.  
 
Voor de Post HBO-opleiding Specialist HB&D is een adviescommissie samengesteld met vier 
deskundigen die de kerndocenten en de feedbackcommissie op hun beurt weer zullen voeden met 
informatie over de actuele ontwikkelingen op het vakgebied van hoogbegaafdheid en differentiatie 
binnen het primair onderwijs en overige relevante zaken. In samenspraak met deze deskundigen kan 
de opleiding op objectieve wijze geëvalueerd, bijgesteld en verbeterd worden. De adviescommissie 
bestaat uit leden die beschikken over specifiek inhoudelijke kennis inzake de opleiding. Daarnaast zijn 
vertegenwoordigers uit het werkveld opgenomen.  
 
 Naam  Organisatie Functieomschrijving  
1. Dhr. drs. Rob Gertsen 

 
Hogeschool Utrecht Onderwijskundige; Teamleider 

Centrum Theo Thijssen 

2. Mevr. dr. Tessa Eysink 
 

Universiteit Twente Docent & onderzoeker 
Gedragswetenschappen 

3. Mevr. drs. Nora Steenbergen–
Penterman  

SLO Leerplanontwikkelaar en projectleider 
Informatiepunt Onderwijs & 
Talentontwikkeling 

4. Mevr. Hestia Karmann 
 

’t Baken/ Openbaar 
Onderwijs Wijk bij 
Duurstede 

Leraar primair onderwijs en docent 
Plusklas Wijk bij Duurstede – ‘t 
Baken 

 
De vier leden hebben persoonlijk toegezegd te willen participeren als actief adviescommissielid. Zij 
hebben per mail een CPION verklaring Adviescommissie ontvangen en deze ter goedkeuring 
aangenomen. Tijdens de eerste commissiebijeenkomst in september 2013 zullen de commissieleden 
dit document ondertekenen en zal deze getekende versie meegestuurd worden met het 
evaluatierapport te zijner tijd voorgelegd worden aan de Stichting Post HBO (zie paragraaf 10.5). 
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4. Opleidingskader 

Elke dag doen duizenden leraren hun uiterste best om leerlingen datgene te bieden wat ze nodig 
hebben om optimaal te functioneren. Accenten worden daarbij voornamelijk gelegd op het cognitieve 
en sociaal & emotioneel functioneren van de leerlingen. Het Nederlandse onderwijssysteem is 
voornamelijk gebaseerd op het jaarklassensysteem, waarbij leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar 
in één klas zitten. Dit houdt in dat leerlingen onderling verschillen in competentieniveau. Volgens Mooij 
et al. (2007) is het curriculum en het didactisch handelen gericht op het gemiddelde niveau van een 
bepaald leerjaar. Leraren proberen er dagelijks voor te zorgen dat het lesaanbod voor iedere leerling 
passend en uitdagend is en zij proberen daarbij aan te sluiten bij de verschillende competentieniveaus 
van de kinderen. Toch wordt het onderwijs specifiek aan hoogbegaafden nog onvoldoende 
opgenomen in het beleid van de school (Doolaard & Oudbier, 2010). Om te voorkomen dat 
hoogbegaafde leerlingen, door gebrek aan uitdaging en/of de juiste begeleiding, gaan onderpresteren 
is differentiatie van essentieel belang. Uit onderzoek van Mooij et al. (2007) is gebleken dat 
hoogbegaafde kinderen die deelnemen aan een aangepast leerprogramma betere schoolprestaties 
leveren, dan hoogbegaafde leerlingen zonder een aangepast programma. 
 

”Expecting all the children the same age to learn 
from the same materials is like expecting all the 
children the same age to wear the same size 
clothing.”- Madeline Hunter 

 
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.  
 
Allereerst hebben scholen behoefte aan expertise op het gebied van hoogbegaafdheid om een 
optimale signalering en begeleiden te kunnen waarborgen, aangezien cognitief talent niet al,tijd 
vanzelf tot uitmuntende schoolprestaties leidt (van Eijl et al., 2005). 
Ten tweede, 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.) 
Ten derde, concluderen Doolaard en Harms (2013) dat differentiatie valt of staat met de basis- en 
differentiatievaardigheden van de leerkracht. 
 
De opleiding verhoogt de professionaliteit van de deelnemer, zodat hij in staat is om als Specialist 
HB&D de schoolontwikkeling op planmatige wijze richting hoogbegaafdheid & differentiatie te 
begeleiden met behulp van kennis, vaardigheid en inzicht. 
 
De Specialist HB&D is de aangewezen persoon die samen met een werkgroep en/of het team beleid 
uitzet om getalenteerde leerlingen op gestructureerde en planmatige manier te signaleren, screenen 
en te begeleiden. Daarnaast is de Specialist HB&D in staat om activiteiten voor (hoogbegaafde) 
leerlingen te coördineren, om de vergaderingen rondom hoogbegaafdheid & differentiatie te leiden, 
om de collega’s te ondersteunen en te begeleiden en om de directie of het management te adviseren 
over het beleid en de uitvoering.  
Coördinatoren vormen vaak de schakel tussen de leraren en de directie.  
 
Wanneer een school met een Specialist HB&D gaat werken, stelt dat eisen aan de kwaliteiten en de 
competenties van de persoon die deze taken op zich gaat nemen. Meestal gaat het om leraren voor 
wie deze taken nieuw zijn en daar niet voor zijn opgeleid. De Post HBO-opleiding  Specialist HB&D 
verhoogt de professionaliteit van (toekomstig) Specialist HB&Den, zodat zij in staat zijn om de 
schoolontwikkeling op planmatige wijze te begeleiden en te ondersteunen op basis van verworven 
kwaliteiten en competenties (kennis, inzicht en vaardigheden).  
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De deelnemers aan de opleiding zijn werkzaam binnen het primaire onderwijs en vervullen daarbinnen 
uiteenlopende werkzaamheden. Zij zijn al gestart als Specialist HB&D of gaan dat op korte termijn 
doen. 
 
Onder Specialist HB&D wordt verstaan:  
 

‘Een medewerker uit de eigen school die de schoolontwikkeling stimuleert door 
inzet van opleidingskennis en -vaardigheden, het voorleven van een 
professionele en onderzoekende houding en het bieden en/of organiseren 
van ondersteuning van collega’s, ouders/verzorgers en leerlingen met 
betrekking tot hoogbegaafdheid & differentiatie. Hij verricht zijn taken in 
zorgvuldige afstemming met de directie en lerarenteam van de eigen 
school.’ 

 
De opleiding staat midden in de complexe werkelijkheid van scholen en leraren. Afgebakende 
inhouden en eenduidigheid van programma behoren tot op zekere hoogte tot het verleden: het 
programma is op maat en deels open. Daarnaast is de specifieke context van de school van de 
deelnemer uitgangspunt. Aan de wijze waarop de opleiding wordt uitgevoerd en tot welke resultaten 
dit moet leiden zullen (toetsbare) criteria worden opgesteld, maar er is expliciet ruimte om in te spelen 
op de specifieke context (de regio, vragen van de opdrachtgever, verschillen tussen deelnemers, etc.). 
 
Het centrale thema van de opleiding Specialist HB&D is het leren loslaten van (foutieve) bestaande, 
en vaak stereotype, gedachten & handelingen. 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. 
 

"To change ourselves effectively, we first had to 
change our perceptions.’ –   Stephen R. Covey  

 
Cursisten ontwikkelen een kritische houding ten opzichte van visies, handelingen en attitudes, waarbij 
men beleidskeuzes altijd verantwoordt vanuit de theoretische kaders en met goed onderbouwde 
argumenten. 
 
De 5 themablokken* hebben een zelfde opbouw (van specifiek/ focussing naar globaal/ helicopter 
view en terug). Blokken 1 en 2 zijn met name gericht op de binnenkern (het kind/de individu, in de 
klas, in de school) en blokken 3 & 4 zijn meer gericht op de buitenkant (het kind en zijn omgeving en 
de beïnvloeding van anderen). Deze opbouw is terug te zien in onderstaande tabel, waarin de 
frequentie van de themablokken is weergegeven. In jaar 1 worden voornamelijk de themablokken 1 en 
2 behandeld, in jaar 2 zijn dat themablokken 3 en 4. 
 
HB&D jaar 1: HB&D jaar 2: 
 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 
 

Les 1      Les 11      
Les 2      Les 12      
Les 3      Les 13      
Les 4      Les 14      
Les 5      Les 15      
Les 6      Les 16       
Les 7      Les 17      
Les 8      Les 18      
Les 9       
Les 10      
 
* Themablok 1: Perspectief (hoogbegaafde) kind; blok 2: Perspectief onderwijspakket; blok 3: Perspectief 
leerkracht, schoolteam en coördinatorschap; blok 4: Perspectief omgevingsfactoren en beïnvloeding van anderen; 
blok 5: Rode draad: Beleid. 



Registerdocument Post HBO-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie Coördinator 
 

 11 

 
 
 
 
Blok 1 “Perspectief van het (hoog)begaafde kind” neemt ook in jaar 2 een centrale plek in, maar staat 
dan meer in relatie tot de omgevingsfactoren (themablokken 3 en 4). Blok 5 “Beleid” blijft in jaar 1 en 2 
prominent terugkeren en is de verbindende factor van alle themablokken. 
 
 

4.1. Waarom een Post HBO-opleiding Specialist HB&D?  
Talentontwikkeling & excellentiebevordering zijn speerpunten in de praktijk van het primair onderwijs. 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [OCW] heeft 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).  
In het actieplan refereert men ook aan de internationale onderzoeken, zoals deze onder andere zijn 
uitgevoerd door McKinsey & Company (Mourshed, Chijioke & Barber, 2010).  Deze vergelijkingen 
laten zien dat er ruimte is voor verbetering en hogere leerprestaties. Een aantal opvallende zaken 
(OCW, 2011; van der Steeg, 2011; Doolaard & Harm, 2013): 

- Nederlandse leerlingen scoren in een aantal internationale vergelijkende onderzoeken lager dan 
voorheen; 

- De prestaties van de ‘betere leerlingen’ blijven achter, terwijl de ‘zwakkere leerlingen’ relatief 
goed presteren;  

- De beste leerlingen blijven vooral achter in het basisonderwijs, maar deze achterstand wordt 
enigszins goedgemaakt in het voortgezet onderwijs;  

- Nederland daalt op een aantal internationale ranglijsten, niet zozeer omdat de scores 
achteruitlopen, maar juist omdat andere goed presterende landen er beter in slagen hun 
leerprestaties verder te verhogen. 

 
Getalenteerde kinderen hebben veel baat bij de vroeg uitstroom en selectie (vanaf 12 jarige leeftijd) 
naar de verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs. Met name de groep kinderen die direct 
doorstromen naar het VWO hebben hier veel profijt van, zij verkleinen de forse achterstand ten 
opzichte van andere toplanden in korte tijd door betere afstemming van het juiste onderwijsniveau. 
Leerlingen in gemengde brugklassen profiteren minder, waarschijnlijk omdat de leraren de lesstof 
minder goed gedifferentieerd aanbieden. Verder blijkt de rol van de leerkracht cruciaal te zijn in het 
stimuleren van schoolprestaties (Van der Steeg, Vermeer en Lanser, 2011). 
 
Laurie Croft  (2003) zegt dat de invloed van leerkrachten op de prestaties van kinderen complex is, 
maar uit onderzoek blijkt dat het gedrag, handelingen en attitudes van leraren een diepe impact 
hebben op leerlingen, met name op de getalenteerde leerlingen. Effectieve en uitgebreide 
professionele ontwikkeling bevorderen de transformatie van een goede leraar naar een begaafde 
leraar, aldus Croft. Bovendien komt naar voren dat leerlingen, die les krijgen van leraren die 
participeerden in professionaliseringsactiviteiten  gericht op differentiatie, higher-order thinking en 
specifieke studievaardigheden, soms wel meer dan 40% beter presteerden dan ontwikkelingsgelijken 
(Croft, 2003).  
 

"The very able are not a homogeneous group, whether 
in  terms of learning style, creativity, speed of 
development, personality or social behaviour. ’ –   
Joan  Freeman 

 
Directies, leraren, maar ook zeker PABO studenten (de instromende generatie professionals) zijn 
meer dan in het verleden gericht op het onderwijs aan getalenteerde leerlingen en hun specifieke 
onderwijsbehoefte. Vooral gedrag- en vakinhoudelijke interventies, het protocollair handelen van het 
schoolteam ten aanzien van signaleren van (hoog)begaafdheid, de verantwoording naar 
Inspectiedienst en het systematisch werken aan kwaliteitsverbetering en persoonlijke 
ontwikkelingsplannen in het kader van Integraal Personeelsbeleid (IPB) nemen een steeds 
belangrijker plaats in.  
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Specialist HB&D legt de verbinding tussen individuele- en schoolontwikkeling, waarin  

o schoolcultuur rond hoogbegaafdheid & differentiatie, 
o de onderzoeksmatige en kritische houding, 
o kennis/inzicht/vaardigheden met betrekking tot Hoogbegaafdheid & Differentiatie  

een organisch geheel vormen.  
 
 

4.2. De toegevoegde waarde van de opleiding voor de deelnemer 
(carrièreperspectief / loopbaanontwikkeling) 

De deelnemer wordt opgeleid tot specialist op het gebied van Hoogbegaafdheid & Differentiatie 
binnen de eigen school. Hij wordt de medewerker binnen de eigen school die de schoolontwikkeling 
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. 
 

"Your I can  is more important than your IQ.’ –   
Robin S. Sharma  

 
Met het behalen van het getuigschrift voldoet de deelnemer aan een welomschreven profiel (zie 
paragraaf 4.3) dat bijdraagt aan de ontwikkelbehoefte en/of noodzaak van een school in de richting 
van Hoogbegaafdheid & Differentiatie. Als Specialist HB&D kan de deelnemer binnen de kaders van 
de functiemix mogelijkerwijs in aanmerking komen voor promotie naar een LB of LC-functie (minimale 
eis HBO+).  
 
De opleiding biedt goede mogelijkheden tot het opzetten van een netwerk van specialisten die elkaar 
en hun schoolteams kunnen blijven stimuleren en motiveren. 
 
 

4.3. Beroepsprofiel en competenties 
Bij het opstellen van de beroepsrollen en de eindkwalificaties van de Post HBO- opleiding Specialist 
HB&D is uitgegaan van de landelijk vastgestelde competentiebeschrijvingen van de Stichting 
Beroepskwaliteit Leraren [SBL]. 
 
Op basis van die uitgangspunten richt de Post HBO-opleiding Specialist HB&D zich op drie belangrijke 
rollen die binnen de onderwijsinstelling vervuld dienen te worden:  
- reflective practitioner;  
- begeleider en gesprekspartner voor collega’s en ouders/ verzorgers (de specialist); 
- coördinator. 
 
De deelnemer die met goed gevolg de Post HBO-opleiding Specialist HB&D heeft doorlopen is 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. 
 

"Talent hits a target no one else can hit. Genius 
hits a target no one else can see.’ – Arthur 
Schopenhauer  

 
Het programma heeft de volgende uitgangspunten: 

x er wordt competentiegericht gewerkt; 
x er wordt gewerkt aan schooleigen producten, die zo veel mogelijk passen bij de context 

waarin de deelnemer werkt; 
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x tijdens de studie wordt door de deelnemers en docenten intensief feedback gegeven op de 
ontwikkeling van de deelnemer; 

x het beleidsdocument 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; 

x 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. 
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5. Gewenste competenties en kwaliteitsindicatoren 

Voor de gewenste competenties en kwaliteitsindicatoren is er uitgegaan van een drietal classificaties: 
De SBL competentiegebieden, de Kritische persoonlijke kwaliteiten (Workplace Big 5) en de 
Kwaliteitsindicatoren (in navolging van de masters “Management of Education en “Leren en 
Innoveren”). Deze drie classificaties beschrijven onderling en in samenhang de kennis, de houding en 
de vaardigheden die nodig zijn om kwalitatief goed te functioneren als Specialist HB&D. 
 
Allereerst is er qua competenties gekozen om de zeven bekwaamheidseisen van de Wet Beroepen in 
het Onderwijs als uitgangspunt te nemen en nader uit te werken. Dat resulteert in de volgende 
competentiegebieden: 
 
De SBL- 
competentiegebieden 

Omschrijving van de competentie 
 

COMPETENTIE 1: 
Interpersoonlijk 
competent (c1) 

De Specialist HB&D heeft oog voor zijn eigen rol (en die van anderen) 
binnen de eigen school en in veranderingsprocessen en kan zo nodig zijn 
handelen variëren. 

COMPETENTIE 2: 
Pedagogisch 
competent (c2). 

De Specialist HB&D optimaliseert op basis van zijn pedagogische kennis 
het leerproces van de lerende en versterkt de effectiviteit van planmatig en 
handelingsgericht werken met betrekking tot het pedagogische klimaat  en 
de leerprestaties van de leerlingen binnen de eigen school. 

COMPETENTIE 3: 
Vakinhoudelijk en 
didactisch competent 
(c3). 

De Specialist HB&D beoordeelt op planmatige wijze de effectiviteit en 
kwaliteit van het bestaande onderwijs. 
Hij ondersteunt collega-leraren bij het gebruiken van 
signaleringsinstrumenten, diverse instructie- en werkvormen die het 
leerrendement (kwalitatief en kwantitatief) versterken. 
De Specialist HB&D is innovatief en vernieuwend en begeleidt collegae bij 
de implementatie van deze (vernieuwende) onderwijsontwikkelingen. 

COMPETENTIE 4: 
Organisatorisch 
competent (c4). 

De Specialist HB&D ondersteunt de schoolontwikkeling naar planmatig 
verbeteren van de pedagogisch-didactische leerrendementen op zowel 
cognitief als sociaal en emotioneel gebied met gevoel voor verhoudingen. 

COMPETENTIE 5:  
Competent in het 
samenwerken met 
collega’s (c5). 

De Specialist HB&D draagt bij aan de schoolontwikkeling door het 
lerarenteam van binnenuit te professionaliseren door inzet van onderzoek, 
opleiding en ondersteuning. 
 

COMPETENTIE 6: 
Competent in het 
samenwerken met de 
omgeving (c6). 

De Specialist HB&D herkent en erkent de belangen van externe 
betrokkenen bij het onderwijs (en verbetertrajecten) binnen de eigen school 
en gaat hier evenwichtig mee om. 
 

COMPETENTIE 7: 
Competent in reflectie 
en ontwikkeling (c7). 

De Specialist HB&D is zich bewust van zijn taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheid richting de lerende, de ouders/verzorgers en zijn 
collegae binnen de eigen school. 
De Specialist HB&D is zich bewust van zijn kwetsbare positie als specialist 
binnen de eigen school en kan (waar nodig) zichzelf bijsturen.  
Hij voorziet het bestaande onderwijs en veranderingen daarbinnen 
adequaat van onderzoek om ‘evidence’ op te bouwen met betrekking tot 
(versterking van) de leereffecten op korte en middenlange termijn. 

 
Ten tweede worden de mogelijkheden, kansen en beperkingen van de (toekomstige) Specialisten 
HB&D zorgvuldig in beeld gebracht met behulp van de persoonlijkheidsvragenlijst de “Workplace Big 
Five” [WB5] van PiCompany. De persoonlijkheidsvragenlijst geeft zicht op de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de relevante vaardigheden met betrekking tot de functie en taak in 
het primair onderwijs en dan met name gericht op die van de Specialist HB&D. 
Op basis van de verkregen informatie wordt er een adviesgesprek met de betrokken cursist 
gehouden. Vervolgens pakt de deelnemer (èèn) aspect(en) uit de verkregen informatie en gaat daar 
mee aan de slag. Daarna maakt de cursist een reflectie op basis van de ontwikkeling die hij/zij heeft 
doorgemaakt. 
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De WB5 geeft inzicht in de vijf centrale persoonlijkheidskenmerken en is specifiek samengesteld op 
basis van gedrag zoals dat wordt vertoond in de actuele werkomgeving. De resultaten zijn gemakkelijk 
te interpreteren en te vertalen naar het dagelijkse werk. Tevens bevat de WB5 een doorvertaling naar 
de persoonlijke kwaliteiten om verwacht gedrag in het werk te kunnen voorspellen. De vragenlijst is 
compact en wordt online afgenomen. De WB5 is zeer geschikt gebleken voor het verhelderen van 
vragen over ontwikkelbaarheid en als hulpmiddel in het maken van verantwoorde keuzes voor 
loopbaan, training of coaching. Vandaar dat de WB5 is opgenomen in het onderdeel Toetsing. 
 
De WB5 brengt vijf persoonlijkheidsfactoren in kaart:  

� instabiliteit: de mate waarin we emotioneel op stress reageren 
� extraversie: de mate waarin we prikkels van mensen/situaties tolereren 
� openstaan: de mate waarin we openstaan voor nieuwe ervaringen en methodes 
� aanpassen: de mate waarin we ons openstellen voor anderen 
� consciëntieusheid: de mate waarin we ons doelgericht gedragen. 

 
De WB5 is voor iedereen die inzicht wil krijgen in persoonlijkheidskenmerken en de effecten daarvan 
op het werkgedrag. De WB5 laat zien hoeveel aanleg iemand heeft om bepaald werkgedrag te 
ontwikkelen en langdurig vast te houden.  
 

"Without reflection, we go blindly on our way, 
creating more unintended consequences, and 
failing to achieve anything useful. ’ –   Margaret 
J. Wheatley   

 
De score op de persoonlijkheidsfactoren worden in de rapportage van de WB5 in relatie gebracht met 
43 ‘persoonlijke kwaliteiten’, waarvan de kerndocenten 12 kwaliteiten (zie pagina 15 en 16) heeft 
vastgesteld als van wezenlijk belang voor duurzaam succesvol werken op hbo+-niveau, in de 
werksituaties van de Specialist HB&D. 
 
Kritische persoonlijke kwaliteiten voor duurzaam succesvol werkgedrag als HB&D coördinator 
Management en leidinggeven:  
1. Plannen en organiseren Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde 

tijd,acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen 
bereiken. 

2. Voortgangsbewaking Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van 
taken of activiteiten van medewerkers en van de eigen taken en 
verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen. 

Ondernemen:  
3. Netwerken Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas komen bij 

het realiseren van doelstellingen. Informele netwerken effectief 
aanwenden om zaken voor elkaar te krijgen. 

Analyse en besluitvorming:  
4. Probleemanalyse Signaleren van problemen; herkenen van belangrijke informatie; 

verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke 
oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende 
gegevens. 

5. Leervermogen Nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief 
toepassen. 

Communicatie:  
6. Mondelinge presentatie Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruik makend 

van ter zake doende middelen. Presentatie afstemmen op de 
behoeften van het publiek. 

7. Luisteren Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge 
mededelingen. Doorvragen; ingaan op reacties. 

8. Sensitiviteit Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede 
de eigen invloed hierop. Gedrag laten zien dat getuigt van het 
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onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. 
9. Samenwerken Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of 

probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een 
onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. 

Persoonlijk gedrag:   
10. Stressbestendigheid Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, 

teleurstelling of tegenspel. 
Motivatie:  
11. Initiatief Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf 

beginnen dan passief afwachten. 
12. Resultaatgerichtheid Actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen 

en de bereidheid tonen om in te grijpen bij tegenvallende 
resultaten. 

 
*  * Zelfontwikkeling 

 
*= een basisvoorwaarde 
voor Leven Lang Leren 

Inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes. Op basis hiervan 
acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en 
bekwaamheden te vergroten, te verbeteren en zodoende beter 
te presteren. 

 
 
Tenslotte hanteert de opleiding, in navolging van de geaccrediteerde opleidingen master 
“Management of Education” en master “Leren en Innoveren”, het uitgangspunt dat voor een adequate 
beroepsuitoefening kwaliteiten ontwikkeld moeten worden.  
 
Onder kwaliteiten wordt daarbij verstaan: professionele en persoonlijke kenmerken en eigenschappen 
die mensen kunnen ontwikkelen om als beroepsbeoefenaar (in opleiding) een adequate 
contextspecifieke performance te tonen.  
 

"What a teacher is, is more important than what he  
teaches.’ –   Karl Menninger 

 
Het gaat om kwaliteiten die de persoon meer in het algemeen kan inzetten gedurende levens- en 
werksituaties. Deze kwaliteiten zijn als het ware de basis waarop de specifieke 
beroepsbekwaamheden berusten en waaruit ze gevoed en verrijkt worden. Door de ontwikkeling van 
deze kwaliteiten wordt bij wisseling van beroep of beroepscontext ook transfer vergemakkelijkt. 
Daarom wordt op de ontwikkeling van deze kwaliteiten gelet. De kwaliteiten zijn als het ware de 
kritische succesfactoren voor competent gedrag en vandaar dat de benoeming van de kwaliteiten van 
belang is geweest voor de beschrijving van de prestatie-indicatoren/ beroepsbekwaamheden. De 
volgende (groepen van) kwaliteiten worden onderscheiden: 
 

Kwaliteit  Omschrijving van de kwaliteit 
Conceptuele kwaliteiten 
(K1) 

De Specialist HB&D heeft het vermogen tot het toepassen van 
(actuele) inzichten in het vakgebied in de eigen werkomgeving. 
 
Dit betekent: Hij kan in een contextspecifieke situatie aantonen dat 
hij zijn analytische, kritische, oordeelvormende, besluitvaardige, 
probleem oplossende kwaliteiten heeft ontwikkeld. 

Onderzoekende en 
lerende kwaliteiten (K2) 

De Specialist HB&D beschikt over het vermogen tot leren van 
onderzoek en ervaringen, tot leren leren en het vermogen om 
zichzelf te sturen.  
 
Dit betekent: Hij kan in een contextspecifieke situatie aantonen dat 
hij zijn onderzoekende, reflectieve, ontwikkelingsgerichte en 
zelfsturende kwaliteiten heeft ontwikkeld. 
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Sociaalcommunicatieve 
kwaliteiten (K3) 

De Specialist HB&D beschikt over het vermogen tot communicatie 
en samenwerking.  
 
Dit betekent: Hij kan in een contextspecifieke situatie aantonen dat 
hij zijn communicatieve, samenwerkingsgerichte, sociaal vaardig/ 
sensitieve, verbindende kwaliteiten heeft ontwikkeld en dat hij 
bevlogen en betrokken is. 

Persoonlijk 
leiderschapskwaliteiten 
(K4) 

De Specialist HB&D beschikt over het vermogen tot begeleiden en 
coachen van anderen.  
 
Dit betekent: Hij kan in een contextspecifieke situatie aantonen dat 
hij zijn situationeel leidinggevende (sturende/ begeleidende/ 
coachende), organiserende, doelgericht en planmatig handelende, 
verantwoordelijkheid nemende kwaliteiten heeft ontwikkeld en dat hij 
inspirerend en stimulerend is. 

Creatieve kwaliteiten 
(K5) 

De Specialist HB&D beschikt over het vermogen tot het mede 
vormgeven van de beroepspraktijk.  
 
Dit betekent: Hij kan in een contextspecifieke situatie aantonen dat 
hij zijn verbeterende kwaliteiten heeft ontwikkeld en dat hij 
initiatiefrijk is 

Persoonlijke kwaliteiten 
(K6) 

De Specialist HB&D beschikt over het vermogen om op zijn eigen 
unieke wijze invulling te geven aan de zijn beroepstaken en -rollen.  
 
Het gaat hier om de eigenheden van de persoon waardoor zijn 
profiel als Specialist HB&D zijn eigen unieke inkleuring krijgt. De 
persoonlijke kwaliteiten kunnen onder meer gebaseerd zijn op de 
eigen normen en waarden, drijfveren en motivaties, het 
persoonlijkheidsprofiel en de persoonlijke uitdagingen. 

 

 

5.1. Rollen van de Specialist HB&D 
 
In de taak van Specialist HB&D wordt van de deelnemer gevraagd om nieuwe rollen te vervullen: 
reflective practitioner, coördinator en begeleider/ gesprekspartner van collega’s en ouders/verzorgers 
(specialist). 
De opleiding is dus gericht op specifieke taken en rollen binnen het onderwijs. Deze taken en rollen 
veronderstellen een hoge mate van zelfstandigheid en persoonlijke leiderschapscapaciteiten. 
Hieronder staat aangegeven waarvoor de opleiding vanuit een specifieke rol verantwoordelijk is 
binnen zijn onderwijsinstelling. 
 
In de Post HBO-opleiding  Specialist HB&D worden de deelnemers - leraren met een paar jaren 
ervaring - opgeleid om zich nieuwe kwaliteiten/ competenties eigen te maken om daarmee het 
coördinatorschap binnen de eigen school te kunnen vervullen. Dat gebeurt in een beroepsspecifieke 
context, waarin wordt gewerkt aan nieuwe competenties en kwaliteiten, die bij deze taak en rollen 
horen en die zijn uitgewerkt in indicatoren (zie hoofdstuk 5).  
 
 
Reflective practitioner 
Algemene omschrijving 
De Specialist HB&D stelt samen met directie en lerarenteam van de eigen school een beleidsplan op, 
waarbij beleid en praktijk met elkaar overeenkomen en het document aanzet tot planmatig en methodisch 
handelen van het team met betrekking tot hoogbegaafdheid en differentiatie. De Specialist HB&D initieert en 
begeleidt activiteiten rondom hoogbegaafdheid en differentiatie. Hij is in staat om binnen de school 
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aanwezige praktijkkennis van collega-leraren te expliciteren en kan die praktijkkennis verbinden aan 
relevante theorieën over hoogbegaafdheid & differentiatie om gemaakte keuzes te kunnen onderbouwen. 
Hij is in staat om ondersteuningsbehoeften van collega-leraren te verbinden aan concrete doelen die leiden 
tot verhoging van leerrendement (kwalitatief en kwantitatief). De Specialist HB&D is in staat de resultaten 
van door derden verricht onderzoek op bruikbaarheid voor de ondersteuningsbehoeften in te schatten en/of 
interne of externe hulp in te schakelen. 
Verantwoordelijkheid 
De Specialist HB&D is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het zorgbeleid op het terrein van 
hoogbegaafdheid en differentiatie. Tevens is de Specialist HB&D betrokken bij de praktische uitvoer en de 
begeleiding van hoogbegaafdheid en differentiatie op de eigen school. 
Ambities van de opleiding 
De Specialist HB&D is een ‘reflective practicioner’. Hij reflecteert op - en kan met de nodige afstand kijken 
naar - (onderwijs)processen en demonstreert in zijn werk continu een onderzoekende houding. Hij stelt zich 
daarbij op een constructieve wijze kritisch op zodat voorgenomen beleid consequent wordt uitgevoerd. 
Het is daarbij van belang dat de Specialist HB&D het beleidsdocument als “levend document” beschouwd, 
waarbij hij continue en cyclisch het document evalueert, bijstuurt en aanpast waar nodig. 
SBL competenties 
Interpersoonlijk competent (c1) 
Organisatorisch competent (c4) 
Competent in het samenwerken met collega’s (c5) 
Competent in het samenwerken met de omgeving (c6) 
Competent in reflectie en ontwikkeling (c7) 

 
 
Begeleider en gesprekspartner voor collega’s en ouders/verzorgers (de specialist) 
Algemene omschrijving 
De Specialist HB&D ondersteunt collega’s bij het planmatig uitvoeren van het beleid met betrekking tot 
hoogbegaafdheid & differentiatie en maakt daarbij gebruik van een uitgeschreven stappenplan/protocol. Hij 
stimuleert en motiveert collega’s tot onderwijsontwikkeling, onderlinge samenwerking en verdere 
professionalisering. Hij is tevens in staat om collega’s inhoudelijk voor te lichten op het gebied van 
hoogbegaafdheid en differentiatie en ondersteunt ze tegelijkertijd bij de explicitering van hun 
ondersteuningsbehoefte. Daarnaast kan hij gevraagd worden om als expert op het gebied van 
hoogbegaafdheid en differentiatie deel te nemen aan (voortgangs)gesprekken tussen leerkrachten en 
ouders/verzorgers , waarbij hij de belangen van het kind voorop zal stellen.  
Verantwoordelijkheid 
De Specialist HB&D is verantwoordelijk voor het enthousiasmeren, inspireren en inhoudelijk ondersteunen 
van collega’s om de effectiviteit van hun onderwijs te verhogen. 
Daarnaast is de Specialist HB&D gesprekspartner en adviseur voor collegae en ouders/verzorgers en kan 
hij als mediator ingezet worden tijdens (voortgangs)gesprekken. 
Ambities van de opleiding 
Van de Specialist HB&D wordt verwacht dat hij collegiale uitwisseling stimuleert en organiseert en collega’s 
binnen de eigen school aanzet tot gezamenlijk handelen en uitvoer van een gedifferentieerd 
onderwijsaanbod. Hij kan zijn collega’s overtuigen van het belang van een optimale signalering, planmatig 
en protocollair handelen. De Specialist HB&D onderstreept de waarde van onderlinge samenwerking voor 
de verhoging van opbrengsten en durft collega-leraren aan te spreken en aangesproken te worden met 
betrekking tot (het belang van) de verdere schoolontwikkeling. Hij vindt daarbij een goede balans tussen 
begeleiding en sturing. De Specialist HB&D heeft en houdt het overzicht op de schoolontwikkeling voor wat 
betreft hoogbegaafdheid & differentiatie. Hij signaleert tijdig (ook met het oog op toekomstige 
ontwikkelingen) de ondersteuningsvragen die binnen het lerarenteam van de eigen school leven en maakt 
in onderling overleg een vertaalslag naar concrete leeractiviteiten. Van de Specialist HB&D wordt verwacht 
dat hij op verschillende niveaus binnen de instelling draagvlak voor het gedachtegoed van hoogbegaafdheid 
& differentiatie creëert, waarvoor sociale en communicatieve vaardigheden van belang zijn. Het verkrijgen 
van commitment en facilitering vanuit het management is hierbij onontbeerlijk.  
De Specialist HB&D is tevens het aanspreekpunt voor zowel collegae, ouders/verzorgers en het 
(hoogbegaafde) kind. De Specialist HB&D behartigt de belangen van het (hoogbegaafde) kind. 
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SBL competenties 
Interpersoonlijk competent (c1) 
Pedagogisch competent (c2) 
Vakinhoudelijk en didactisch competent (c3) 
Competent in het samenwerken met collega’s (c5) 
Competent in het samenwerken met de omgeving (c6) 
Competent in reflectie en ontwikkeling (c7) 

 
 
Coördinator 
Algemene omschrijving 
De Specialist HB&D coördineert het werk van een werkgroep hoogbegaafdheid en differentiatie en/of het 
team van de eigen school omtrent hoogbegaafdheid en differentiatie. Hierbij zorgt hij voor afstemming 
tussen collegae en stuurt hij bij wanneer werkafspraken of activiteiten niet volgens afspraak verlopen. De 
Specialist HB&D draagt bij aan de start, de voortgang en de afronding van het werkproces, waarbij hij er 
voor zorgt dat activiteiten met een minimum aan frictie tussen individuen worden uitgevoerd. 
Verantwoordelijkheid 
De Specialist HB&D is er verantwoordelijk voor dat de uitvoering van bepaalde taken/werkzaamheden in 
samenhang gebeurt. De Specialist HB&D is verantwoordelijk voor het werkproces, faciliteert collegae waar 
nodig en brengt collegae nader tot elkaar als het om hoogbegaafdheid en differentiatie gaat. 
Ambities van de opleiding 
Van de Specialist HB&D wordt verwacht dat hij collegiale uitwisseling stimuleert en organiseert en collega’s 
binnen de eigen school aanzet tot gezamenlijk handelen en uitvoer van een gedifferentieerd 
onderwijsaanbod. Hij kan zijn collega’s overtuigen van het belang van een optimale signalering, planmatig 
en protocollair handelen. De Specialist HB&D onderstreept de waarde van onderlinge samenwerking voor 
de verhoging van opbrengsten en durft collega-leraren aan te spreken en aangesproken te worden met 
betrekking tot (het belang van) de verdere schoolontwikkeling. Hij vindt daarbij een goede balans tussen 
begeleiding en sturing. De Specialist HB&D heeft en houdt het overzicht op de schoolontwikkeling voor wat 
betreft hoogbegaafdheid & differentiatie. Hij signaleert tijdig (ook met het oog op toekomstige 
ontwikkelingen) de ondersteuningsvragen die binnen het lerarenteam van de eigen school leven en maakt 
in onderling overleg een vertaalslag naar concrete leeractiviteiten. Van de Specialist HB&D wordt verwacht 
dat hij op verschillende niveaus binnen de instelling draagvlak voor het gedachtegoed van hoogbegaafdheid 
& differentiatie creëert, waarvoor sociale en communicatieve vaardigheden van belang zijn. Het verkrijgen 
van commitment en facilitering vanuit het management is hierbij onontbeerlijk.  
SBL competenties 
Interpersoonlijk competent (c1) 
Pedagogisch competent (c2) 
Vakinhoudelijk en didactisch competent (c3) 
Organisatorisch competent (c4) 
Competent in het samenwerken met collega’s (c5) 
Competent in reflectie en ontwikkeling (c7) 

 
 
De drie classificaties en de rollen van de specialist HB&D kunnen eigenlijk niet los van elkaar gezien 
worden. Ze versterken elkaar en de competentiegebieden en de kwaliteiten dragen bij aan de 
concretisering van de rollen. Vandaar dat er vier tabellen in de bijlagen zijn opgenomen, waarin de 
samenhang en de relaties tussen de drie classificaties en de rollen van de specialist HB&D zijn 
weergegeven. 
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6. In- en uitstroom (kwantitatief) 

Het in de praktijk vervullen van de drie rollen door de deelnemers van de Post HBO-opleiding 
Specialist HB&D, stelt eisen aan die deelnemers. De opleiding heeft daarom een aantal 
instroomvoorwaarden gedefinieerd. 

1. Allereerst beschikken de deelnemers aan de Post HBO-opleiding Specialist HB&D over 
een initiële, respectievelijk postinitiële opleiding op het gebied van hoger onderwijs 
HBO/WO in de educatieve sector. 

2. De deelnemers zijn daarnaast onderwijsprofessionals die gemotiveerd zijn om hun 
professionele ontwikkeling verder te verdiepen en te verbreden in relatie met de 
ontwikkeling van de onderwijsinstelling waarin zij werkzaam zijn.  

3. De competenties die de deelnemer binnen de opleiding verder ontwikkelt zijn in beginsel 
aanwezig en de deelnemer geeft er blijk van deze verder te willen ontwikkelen. 

4. De opleiding is gericht op het ontwikkelen van competenties, voornamelijk door het 
uitvoeren van opdrachten in de echte beroepspraktijk. Bij deelname moet de deelnemer in 
staat zijn of worden gesteld tot het verrichten van die opdrachten en bovendien 
instemming hebben van de schooldirectie/ het bestuur met de inhoud van de opleiding. 

 
Naar schatting, die gebaseerd is op het aantal inschrijvingen van voorgaande jaren, zullen er tussen 
de 12 en 18 personen deelnemen aan de opleiding. Het minimum deelnemersaantal is gesteld op 12 
personen per groep.  
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7. Toelating tot de opleiding en intakeprocedure 

Om deel te kunnen nemen tot de intakeprocedure dient de deelnemer allereerst te voldoen aan de 
vier instroomvoorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 6 .  
 
Hieronder staat de vernieuwde volledige intakeprocedure beschreven die vanaf studiejaar 2013/2014 
in werking gezet zal gaan worden. Het huidige aanbod had een vrijblijvender karakter; cursisten 
namen contact op voorafgaande aan de startbijeenkomst van de opleiding voor afstemming. 
Daarnaast werd er tijdens de eerste bijeenkomst mondeling gevraagd naar de leerwensen, 
verwachtingen, aanwezige competenties en instemming van directie of managementteam van de 
school van de cursist.  
 
De aspirant-deelnemer vult voor toelating tot de opleiding een intakeformulier in. Hij geeft hierin aan 
op grond waarvan hij denkt voor toelating in aanmerking te komen. Door invulling van dit 
intakeformulier wordt de volgende informatie verstrekt: 

x persoonlijke gegevens; 
x overzicht van opleidingen en behaalde getuigschriften; 
x informatie over de werkomgeving; 
x sleutelervaringen in de beroepsloopbaan van de deelnemer; 
x professionele ontwikkeling (opleidingen e.d.) van de deelnemer; 
x verwachtingen t.a.v. de opleiding; 
x motivatie om de opleiding te willen volgen. 
  

Daarbij geeft de deelnemer een oordeel over zijn competenties in relatie tot zijn kwaliteiten. De 
competenties moeten in beginsel aanwezig zijn en de deelnemer moet er blijk van geven deze verder 
te willen ontwikkelen.  
 
Tot slot wordt samen met de deelnemer bekeken of de kwaliteit van de werkplek voldoende is om de 
opleiding te kunnen volgen. De kwaliteit van de werkplek is een belangrijke succesfactor voor de 
opleiding. De opleiding legt immers een accent op de ontwikkeling van competenties van de 
deelnemer en zijn inspanningen om in de eigen school een ontwikkeling te stimuleren richting 
hoogbegaafdheid en differentiatie. Daarvoor is instemming van schooldirectie/ bestuur onontbeerlijk 
om draagvlak te kunnen opbouwen bij collega’s. 
 
Op basis van bovenstaande onderdelen binnen de intakeprocedure wordt door de opleiding aan de 
deelnemer het advies gegeven om al dan niet te starten met de opleiding. 
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8. Curriculum 
 
Het curriculum van de Post HBO-opleiding Specialist HB&D wordt uiteengezet in de volgende 
subparagrafen:  
 
 8.1.  Overzicht opleiding Specialist HB&D  
 8.2.  Matrix SBL competenties 
 8.3. Herijking leerdoelen en eindtermen  
  8.4. Curriculum Specialist HB&D 
 8.5.  Werkvormen 
  8.6. Toetsing 
  
 

8.1.  Overzicht opleiding Specialist HB&D 
 
De kern van het curriculum van de opleiding Specialist HB&D bevat 4 themablokken en 1 rode draad; 
Themablok 1: Perspectief (hoogbegaafde) kind 
Themablok 2: Perspectief onderwijspakket 
Themablok 3: Perspectief leerkracht, schoolteam en coördinatorschap 
Themablok 4: Perspectief omgevingsfactoren en beïnvloeding van anderen 
Themablok 5: Rode draad: Beleid 
 
Het thema Beleid fungeert als onderlegger en ruggengraat van de opleiding Specialist HB&D. Alle 
themablokken worden verwerkt in het beleidsdocument van de cursist.  

 
De 5 themablokken zijn onderverdeeld in 18 lessen van ieder 2,5 uur verspreid over 2 cursusjaren. 
Daarnaast vinden er in jaar 2 persoonlijke ‘Workplace Big Five’ rapportagegesprekken plaats van 1,5 
uur met iedere cursist. Tot slot, worden er minimaal 2 voortgangsgesprekken gepland (in jaar 1 en in 
jaar 2) met de cursisten (individueel of gezamenlijk met reflectiepartner) voor feedback en 
procesbewaking van het beleidsdocument. Deze voortgangs- en feedbackgesprekken worden op een 
blended learning-manier ingevuld, afhankelijk van de individuele wensen van de cursisten. Enkele 
voorbeelden: feedback per mail, telefonisch, via skype of videoconference, via opleidingswebsite en 
klassikaal of individueel tijdens de bijeenkomsten. 
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Onderwerpen binnen de verschillende themablokken: 

 
Themablok 1 

Perspectief (hoogbegaafde) kind 
Themablok 2 

Perspectief onderwijspakket 
 
Theorie hoogbegaafdheid 
Signalering & diagnostiek  
Leerling typeringen; Ontwikkelingsvoorsprong, 
onderpresteren, hoogbegaafd & … 
Executieve functies & het brein 
Interventie & casuïstiek  
Ijsbergmodel  
Kernkwadranten 
 
 
Les: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16 en 18  
 

 
Materialen: methodes, leermiddelen, tijdschriften 
en spellen door gastspreker 
Leerlandschap heterogene groepen  
Differentiatie 
Compacten & Verrijken 
Leerdoelen & overdracht 
Plusklas – Leonardoschool  
Hersenen & Leren 
 
 
Les: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 en 13  

Themablok 3 
Perspectief leerkracht, schoolteam en 

coördinatorschap 

Themablok 4 
Perspectief omgevingsfactoren en beïnvloeding 

van anderen 
 
Ijsbergmodel 
Succesvol Duurzaam Werkgedrag 
Kernkwadranten 
Competenties leerkracht & hoogbegaafdheid – 
excellentiebevordering 
Rol van coördinator 
Kritiek en slecht nieuwsgesprekken 
 
Les: 9, 10, 12, 14, 16, 17 en 18 
 

 
Invloed van anderen op micro-meso-macro 
niveau: peers, klas, collega’s, bestuur, ouders, 
naschoolse activiteiten, 
adviesbureaus/psychologen, overheid  
Attitude, overtuigingen en stereotyperingen 
Zwermintelligentie 
 
 
Les: 1, 3, 11, 12, 14, 15, 17 en 18 

Themablok 5 
Rode Draad 

Beleid 
 
Beleidsdocument 
Doelgroepdefiniëring  
SWOT analyse 
Matrix van Camp 
Formuleren van doelstellingen: SMART, STAR2 
Cyclische evaluatie: Plan-Do-Check-Act 
 
Les: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 en 18 
 

 

 

8.2.  Relatie tussen doelstellingen en inhoud 

 
In deze paragraaf worden de relaties gelegd tussen de SBL competentiegebieden en de 
kwaliteitsindicatoren. In de bijlage is een uitgebreide matrix opgenomen van de SBL competenties, 
waar in paragraaf 8.4 Curriculum naar verwezen wordt. 
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SBL competenties: 
c1 Interpersoonlijke competentie 
c2 Pedagogische competentie 
c3 Vakinhoudelijke en didactische competentie 
c4 Organisatorische competentie 
c5 Competentie op teamontwikkeling 
c6 Omgevingscompetentie 
c7 Reflectie- en onderzoekscompetentie 

 
Naast deze 7 SBL competentiegebieden ontwikkelt de Specialist HB&D tijdens de opleiding ook een 
aantal kernkwaliteiten. In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsindicatoren gekoppeld aan de SBL 
competenties en aan de 12 kritische persoonlijke kwaliteiten voor duurzaam succesvol werkgedrag als 
Specialist HB&D (WB5).  
 
Indicatoren Kwaliteiten 
K1: conceptuele kwaliteiten 
 

De deelnemer is in staat om inzichten in het vakgebied toe te passen in 
zijn werkomgeving. Kenmerken van de bijbehorende werkstijl: 
analyserend, oordeel vormend, visionair, besluitvaardig, problemen 
oplossend, zich verantwoordend en vakkundig. 
(SBL competentiegebieden: c3, c4, c5, c6 en c7) 
(WB5 competenties: Leervermogen, Luisteren, Initiatief, en 
Resultaatgerichtheid) 

K2: onderzoekende en lerende 
kwaliteiten 
 

De deelnemer is in staat om van ervaringen te leren en zichzelf te 
sturen. Kenmerken van de bijbehorende werkstijl: onderzoekend, 
reflecterend, zelfsturend en zelfontwikkelend. 
(SBL competentiegebieden: c1 en c7) 
(WB5 competenties:Voortgangsbewaking, Probleemanalyse, 
Leervermogen, Sensitiviteit, Initiatief en Resultaatgerichtheid) 

K3: sociaal-communicatieve 
kwaliteiten 
 

De deelnemer is in staat tot communicatie en samenwerking.  
Kenmerken van de bijbehorende werkstijl: communicerend, 
samenwerkend, netwerkend, bevlogen, betrokken en verbonden. 
(SBL competentiegebieden: c1, c2, c5 en c6) 
(WB5 competenties:Plannen en Organiseren, Voortgangsbewaking, 
Netwerken, Mondelinge Communicatie, Luisteren, Sensitiviteit, 
Samenwerken, Stressbestendigheid, Initiatief en Resultaatgerichtheid) 

K4: persoonlijk 
leiderschapkwaliteiten  
en  
 

De deelnemer is in staat om anderen te leiden.  
Kenmerken van de bijbehorende werkstijl: sturend, begeleidend en 
coachend, organiserend, doelgericht en planmatig handelend, 
inspirerend en stimulerend, bedrijfsmatig en verantwoordelijkheid 
nemend. 
(SBL competentiegebieden: c1, c2, c3, c4, c5 en c6) 
(WB5 competenties: Plannen en Organiseren, Voortgangsbewaking, 
Probleemanalyse, Mondelinge Communicatie, Luisteren, Sensitiviteit, 
Samenwerken, Stressbestendigheid,  Initiatief,  en 
Resultaatgerichtheid) 

K5: creatieve kwaliteiten 
 

De deelnemer is in staat om de beroepspraktijk mede vorm te geven. 
Kenmerken van de bijbehorende werkstijl: verbeterend, vernieuwend, 
innoverend, baanbrekend, initiërend. 
(SBL competentiegebieden: c1 en c3) 
(WB5 competenties: Plannen en Organiseren, Voortgangsbewaking, 
Probleemanalyse, Leervermogen, Samenwerken en Initiatief) 

K6: persoonlijke kwaliteiten 
 

De deelnemer beschikt over het vermogen om op zijn eigen unieke 
wijze invulling te geven aan  zijn beroepstaken en -rollen. 
Kenmerken van de bijbehorende werkstijl: visionair, overtuigend, 
vernieuwend, zelfsturend,  zich verantwoordend, vakkundig, handelend 
vanuit waarden, normen, drijfveren en motivaties. 
(SBL competentiegebieden: c1, c2, c3, c4, c5 en c6) 
(WB5 competenties: Netwerken, Probleemanalyse, Leervermogen, 
Mondelinge Communicatie,  Samenwerken, Stressbestendigheid en 
Initiatief ) 
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8.3. Herijking leerdoelen en eindtermen 
 
De leerdoelen en eindtermen worden jaarlijks herijkt door een adviescommissie (paragraaf 3.2.). Als 
instrument dient het samenvattend rapport van evaluatieformulieren, waarin deelnemers en docenten 
hun kritisch oordeel over de koppeling van de opleiding aan de praktijk hebben geformuleerd. Zie voor 
een gedetailleerde beschrijving van de interne kwaliteitszorg paragraaf 10.1..  
 
 

8.4.  Curriculum Specialist HB&D 
 
In onderstaande tabel is het curriculum van de opleiding Specialist HB&D weergegeven. In dit 
curriculum zijn de volgende onderdelen uitgewerkt: 
 

- Nummer van de les 
- Nummer van het themablok (onderwerp, thema) 

o blok 1: Perspectief (hoogbegaafde) kind;  
o blok 2: Perspectief onderwijspakket;  
o blok 3: Perspectief leerkracht, schoolteam en coördinatorschap;  
o blok 4: Perspectief omgevingsfactoren en beïnvloeding van anderen;  
o blok 5: Rode draad: Beleid. 

- Omvang;  
o contacturen 
o studie-uren 

- Doelstelling 
- Competentie-indicatoren 

o SBL competentiegebieden 
o Kernkwaliteiten  

- Inhoud 
- Literatuur behorende bij de les (*is verplichte literatuur) 

 
Les Blok  

 
Omvang 
Doelstelling 
Competentie-indicatoren 
Inhoud 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

intake Omvang: 
Studie-uren: 2,5 

Doelstelling: 
De deelnemers geeft een inschatting van zijn/ haar eigen kwalificaties ten aanzien van 
de competenties die in de opleiding aan bod komen. 
Tevens beschrijven de toekomstige deelnemers hun ideeën over tijdsinvestering, 
uitvoeren van opdrachten, verwachtingen rondom de bijeenkomsten en dergelijke. 
 
Inhoud: 
Ingevuld intakeformulier wordt geanalyseerd. Indien nodig volgt er contact tussen 
docent en cursist. 
 
Literatuur:  
Format intake 
Competentieformulieren 
 
Huiswerkopdracht: 
Lees de literatuur van les 1 

1 
 

1&4 Omvang: 
Contacturen: 2,5 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De deelnemers hebben inzicht in theorieën, visies, signaleren en beleid ten aanzien van 
hoogbegaafdheid. Ze kunnen hun eigen visie weergeven en deze koppelen aan de 
theoretische kaders/ modellen. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c1; 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9  
c2; 2.1, 2.2, 2.3  
c3; 3.2, 3.5  
c5; 5.2 
c7; 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 
K1, K3, K4, K6 
 
Literatuur: 
* Hoogeveen, L. (2010). Hoogbegaafde leerlingen en het onderwijssysteem. In: Blind, 
Interdisciplinair tijdschrift, nummer 24 Intelligentie, datum 6 juni 2010. issn: 1879-8144. 
http://www.ziedaar.nl/article.php?id=383  
*Oden, E. (2002). Ontwikkel je intelligentie – Robert Sternberg. In: Psychologie 
Magazine, juni 2002. 
*Peters, W. (2007). Ik zie wat ik wil zien. In: Begaafd in talent, CPS Congresbundel. 
Amersfoort: CPS. 
*Schrover, E., Camps, M. Haren, van H. & Kaay, van der W. (2001). De drie 
intelligenties van Sternberg als nieuwe leidraad voor het lesmateriaal van Vooruit, Deel 
1. Analytische Intelligentie. In: Vooruit (2) oktober 2001, p. 4-5 
*Schrover, E., Camps, M. Haren, van H. & Kaay, van der W. (2001). De drie 
denkvaardigheden van Robert Sternberg (2), Creatieve intelligentie. In: Vooruit (3) 
december 2001, p. 4-5 
*Schrover, E., Camps, M. Haren, van H. & Kaay, van der W. (2001). De drie 
denkvaardigheden van Robert Sternberg (3), Praktische intelligentie. In: Vooruit (4) april 
2002, p. 4-5 
-Berk, L.E. (2008). Child Development. (Hoofdstuk: The Flynn Effect.) New York: 
Pearson. 
-Edwards, B. (1999). The New Drawing on the Right Side of the Brain. New York: 
Penguin Putnam Inc. 
 
Inhoud: 
Kennismaking: 
Kennismaken met de docenten aan de hand van een door hen gegeven korte elevator 
pitch. 
 
Informatie over inhoud van de opleiding: 
Presentatie van het doel, de inhoud en de verdere uitwerking van de opleiding. 
Uitgangspunt is het beleid op de eigen school en het perspectief op het (hoogbegaafde) 
kind. 
 
Theoretische input hoogbegaafdheid: 
Geschiedenis IQ testen (Binet, Cattell, Flynn-effect), bestaande theorieën (Renzulli, 
Mönks, Gagné, Gardner, Heller en Sternberg), signaleren, beleid, visies en 
achtergronden hoogbegaafdheid.  
 
Visie op hoogbegaafdheid: 

1. -Huidige modellen en theorieën analyseren en verwoorden.  
2. -Werkvorm: De deelnemers gaan in groepen van 2-4 personen het model van Heller op 

goede volgorde leggen. Daarbij is de beargumentering essentieel: 
x Welke categorieën onderscheiden ze? 
x Welke kenmerken koppelen zij daaraan? 
x Hoe staan de elementen met elkaar in verbinding? 
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1 

x Bevat het model een begin- en eindpunt? Of vormt het model één geheel? 
-Whole Brain Teaching & associatief en divergent denken, “Boom-theorie” 
 
Introductie van thema signalering: 
-IQ testen: geschiedenis, Totaal/Performaal/Verbaal IQ, Bell curve, Flynn Effect. 
-Werkvorm: Filmpje Subliminal Advertisement – Derren Brown. Bewust en onbewust 
worden mensen beïnvloed. Wanneer de beïnvloeding onbewust plaatsvindt, ervaren 
mensen hun mening als authentiek. In relatie tot hoogbegaafdheid en signalering: 
bewust en onbewust worden leraren beïnvloed door collega’s, ouders, opmerkingen van 
leerlingen, waarop zij hun mening baseren. Bijv. Kleuter kan lezen. Leerkracht gaat dat 
testen, maar leerling zegt niks. Conclusie leerkracht: Leerling kan nog niet lezen, ouders 
hebben het verkeerd ingeschat. Feit: Leerling kan wel lezen, maar wordt tijdens de 
“toets” afgeleid door naam van de uitgeverij, onderaan de poster. Leerling denkt na over 
wat Zwijssen zijn en luistert niet naar de opdracht van de leerkracht. 
Daarnaast beïnvloeden leraren leerlingen (on)bewust (onderzoek “Reading is for girls”). 
“Ben jij wel zo slim?”, “Ken jij het antwoord wel op deze moeilijke vraag?”. 
-Werkvorm: Filmpje. Van gericht focussen op specifieke kenmerken van 
hoogbegaafdheid naar een helicopter view. Dit gebeurt aan de hand van een video-
opdracht: Hoe vaak gooit het team in het wit de bal over? Doel: Inzichtelijk maken dat 
soms een helicopter view en een open vizier andere inzichten geeft, dan wanneer men 
heel gericht en specifiek op zoek gaat naar bepaalde kenmerken. 
-Kritische blik naar de huidige signaleringsinstrumenten: functie, beïnvloeding, 
stereotyperingen en bruikbaarheid. 
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 

x Maak een start met het formuleren van een eigen visie ten aanzien van 
hoogbegaafdheid en differentiatie op de eigen school en maak daarbij een 
verbinding met de theoretische kaders en modellen. 
Essentieel: vertaalslag van theorie naar praktijk. Theorie zegt X, onze school 
vertaalt dat naar …. 

x Casuïstiek inbrengen: Onderpresterende leerling 
x Lees de literatuur van les 2. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

1&2 Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De deelnemers krijgen vat op het signaleren en maken de vertaalslag naar de 
signaleringsprocedures op de eigen school. Cursisten kennen specifieke 
gedragskenmerken van hoogbegaafde leerlingen en herkennen signalen en  
gedragskenmerken van onderpresterende leerlingen. Deelnemers breiden hun 
handelingsrepertoire uit ten behoeve van interventies bij gedragsproblematiek 
hoogbegaafheid en onderpresteerders. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c2; 2.1, 2.3, 2.4  
c3; 3.1, 3.3, 3.4, 3.5  
c4; 4.5 
c5; 5.2, 5.4, 5.5 
c6; 6.2, 6.3 
c7; 7.7 
K1, K4, K5, K6 
 
Literatuur: 
*Wellisch, M. & Brown, J. (2012). An Integrated Identification and Intervention Model for 
Intellectually Gifted Children. In: Journal of Advanced Academics, vol. 23, number 2, p.  
145 – 167. 
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*Whitley, M.D. (2001). Bright Minds, Poor Grades. Understanding and Motivating Your 
Underachieving Child. New York: Penguin Group. *Samenvatting is verplichte literatuur, 
boek is facultatief. 
-Betts, G.T. & Neihart, M. (1988). Profiles of the Gifted and Talented. In: Gifted Child 
Quarterly. vol.32 (2), p. 248-253. 
-Covey, S. (2008). De 7 eigenschappen van Happy Kids. Amsterdam/Antwerpen: 
Business Contact Uitgeverij. 
-Dyrda, B. (2009). The Process of Diagnosing the Underachiement Syndrome in Gifted 
and Creative Children. In: New Educational Review, vol. 18 (2), p. 129 – 137. 
-Heller, K.A. (2004). Identification of Gifted and Talented Students. In: Psychology 
Science, vol. 46, 2004 (3), p. 302-323. 
-Winner, E. (2000). The Origins and Ends of Giftedness. In: American Psychologist, vol. 
55, no. 1, p. 159-169. 
Inhoud: 
Kennismaking: 
Kennismaken met de andere deelnemers. Elke deelnemer geeft een korte elevator 
pitch. Elke bijeenkomst zijn er 2 á 3 cursisten (afhankelijk van de groepsgrootte) die iets 
voorbereid hebben. Doel van deze terugkerende opdracht is het bevorderen van de 
onderlinge relaties tussen deelnemers. Daarmee voelen zij zich verbonden met de 
opleiding en met elkaar (netwerk-functie). 
 
Verdieping thema signalering: 
-Gebruik van signaleringsinstrumenten (o.a. SIDI-R/ SIDI3, DHH) 
-Kanttekening gebruik signaleringslijsten n.a.v. studie-opdracht studenten Universiteit 
Twente. Hypothese: Hoogbegaafde leerlingen scoren hoger op een signaleringslijst voor 
hoogbegaafdheid, dan niet hoogbegaafde leerlingen. Resultaat: Tegenovergestelde! 
(N.B. Onderzoeksopzet was zeer klein, dus moet men voorzichtig zijn met conclusies & 
aanbevelingen. Wel geven de resultaten een andere kijk op signaleringinstrumenten.) 
-Signaleren = observeren. Behaalde prestaties ≠ capaciteit. IJsberg-model; Soms laten 
leerlingen maar het topje van hun capaciteit zien. 
 
Gedragskenmerken: 
- Werkvorm: Actie-Reactieketting: In groepjes casus bespreken: 1)cursist brengt casus 
in, groep luistert en maakt aantekeningen. 2)groep stelt gericht vragen om meer 
informatie te krijgen. 3)bedenktijd; groep formuleert individueel handelingssuggesties. 
4)groep geeft suggesties, inbrenger luistert. 5)inbrenger geeft aan welke suggesties & 
reacties prettig/effectief zijn en benoemt wat hij/zij gaat doen. 6)volgende bijeenkomst 
inbrenger geeft terugkoppeling. 
-Werkvorm: De 6 profielen van Betts & Neihart (1988). Zet de juiste gedragskenmerken, 
bij de profielnaam en het bijbehorende plaatje. 
-Bespreking van mogelijke problematiek & interventiemogelijkheden bij de 
begaafdheidsprofielen. 
 
Onderpresteren: 
-Relatief & absoluut onderpresteren uitgelegd aan de hand van het aangepast kwadrant 
van onderpresteren van Van Guyt (+ of – leerresultaat en + of – Leerinspanning) 
-Werkvorm: De 6 profielschetsen van onderpresteren volgens Michael Whitley.  
Benoem, in groepjes van 4 personen, de begeleidingsmogelijkheden voor elk 
leerlingprofiel + gedragskenmerken. 
-Leerlingen vallen niet altijd precies in een categorie. Sommige leerlingen vertonen 
diverse gedragingen uit verschillende profielschetsen. Er bestaat dus geen “malletje”. 
Aansluitend worden de 10 punten gegeven voor begeleiding van onderpresteerders 
volgens Whitley (2001). 
-Vertaalslag naar praktijk: Leerling betrekken bij de begeleiding, leerling draagt bij aan 
het leer- & ontwikkelproces, hij/zij is (mede)verantwoordelijk voor 
gedrag/resultaten/prestaties, leerling wordt aangezet tot reflectie & introspectie. Tip: 
Boek van Sean Covey: De 7 eigenschappen van Happy Kids. (Ook beschikbaar in het 
Engels). Geschikt voor alle leerlingen, dus mogelijk schoolbreed inzetten, zoals OBS 
Atlantis in Amersfoort heeft gedaan. 
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Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 

x Maak een doelgroepdefiniëring ten aanzien van hoogbegaafdheid en 
differentiatie op de eigen school en maak daarbij een verbinding met de 
theoretische kaders en modellen. Maak duidelijk onderscheid tussen de 
verschillende leerlingcategorieën, wees consequent in de benaming van de 
doelgroep(en) en zorg dat elke doelgroep/leerlingniveau een passend 
onderwijsaanbod & -aanpak krijgt.  
Essentieel: Doelgroepdefinities zijn helder en transparant geformuleerd. Aanpak 
sluit aan bij de verschillende doelgroepen. 

x Lees de literatuur van les 3. 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

2&4 Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De deelnemers (er)kennen de rol van ouders in de begeleiding van (hoogbegaafde) 
leerlingen. Cursisten vormen een mening over het wel of niet versnellen/ een klas 
overslaan. Daarnaast kennen de cursisten de inhoud van diverse vakliteratuur en 
onderzoeken gerelateerd aan dit onderwerp. 
Cursisten zijn op de hoogte van Compacten & Verrijken [C&V] en formuleren een plan 
van aanpak voor een gedifferentieerd leeraanbod voor leerlingen op de eigen school. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c1; 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.9 
c2; 2.2  
c3; 3.1, 3.2, 3.3 
c4; 4.3 
c5; 5.2, 5.3, 5.5 
K1, K2, K3, K6 
 
Literatuur: 
*Boogaard, L. (2013). Jong naar het voortgezet onderwijs: probleem of oplossing? In: 
Talent, jaargang 15, nr. 3, mei 2013, p. 4-7. 

*Hoogeveen, L. (2008). Proefschrift: Social Emotional Consequences of Accelerating 
Gifted Students. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen. 
*Jolly, J. L. & Matthews, M. S. (2012). A Critique of the Literature on Parenting Gifted 
Learners. In: Journal for the Education of the Gifted. vol.35 (3), p. 259-290.  
*pagina’s 270, 278-283 verplichte literatuur 
*Noteboom, A. & Klep, J. (2004) Compacten in het reken-wiskundeonderwijs voor 
begaafde en hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. In: Panama-Post, jaargang 
23 (1), p. 29- 38. 
-Jansen, B. (2005). Is een slimme leerling ook sociaal sneller? In: J/M voor ouders, jrg. 9 
(februari 2005) nummer 2. 
-Nijenhuis, J. te (2006). Hebben hoogbegaafde kinderen hoogbegaafde ouders? In: 
Talent, mei 2006, p. 35-37. 
-Tijdschrift Esta, interview moeder Janneke en dochter Ellen (2011) nummer 26, p.45-46 
 
Inhoud: 
Kennismaking: 
Kennismaken met de andere deelnemers. Elke deelnemer geeft een korte elevator 
pitch. Elke bijeenkomst zijn er 2 á 3 cursisten die iets voorbereid hebben. Doel van deze 
terugkerende opdracht is het bevorderen van de onderlinge relaties tussen deelnemers. 
Daarmee voelen zij zich verbonden met de opleiding en met elkaar (netwerk-functie). 
 
Thema ouders: 
-Terugkoppeling casuïstiek & interventie van bijeenkomst 2. 
-Driehoek relatie tussen school-ouders/verzorgers-kind. Welke rol hebben ouders? Hoe 
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verloopt de samenwerking tussen ouders en school? Zoek bij problemen naar de 
verbindende factor. Betrek leerling in (voortgangs)gesprekken, ter voorkoming van 
eventuele miscommunicatie en manipulatie. Leg afspraken vast en kom daar op terug. 
Wees eerlijk in de begeleidingsmogelijkheden. 
 
Versnellen: 
-Versnellen kan op verschillende manieren: 1) Het compacten van de leerstof in 
combinatie met verrijkende materialen. 2) Versneld werken in de eigen klas, daardoor 
meerdere groepen doorlopen in een schooljaar. 3) Vervroegd instromen in kleuterklas. 
4) Klas/leerjaar overslaan. 
-Werkvorm: Discussie over de stelling: “Het is goed en zinvol om een hoogbegaafde 
leerling een groep/klas over te laten slaan.” 
Elementen die besproken worden: cognitieve voorsprong van een jaar/ sociaal & 
emotioneel voorsprong noodzakelijk/ goede voorbereiding op overstap/ Soms quick-fix 
en weinig effect; leerling loopt vaak in nieuwe groep ook voor op klasgenootjes/ 
Teleurstelling; leerling dacht “dat het nu echt moeilijker ging worden” / Ervaring 
leerkrachten met versnelde leerlingen is wisselend (positief & negatief)/ Aansluiting 
voortgezet onderwijs/ versnellen in onderbouw, wat te doen in bovenbouw. 
Koppeling naar literatuur en (internationale) onderzoeken, bijv. Mooij et al,., 2007. 
 
Berglandschap: 
-Differentiatie in reguliere klassen: Denk in een berglandschap en niet in een vlak 
polderlandschap. De wet verplicht leraren om alle leerlingen een stijgende 
ononderbroken ontwikkelingslijn te garanderen. Koppeling met de kwaliteitsaspecten 
van de onderwijs Inspectiedienst. 
-Richtlijnen van SLO voor compacten en verrijken en selectiecriteria voor 
compactingprogramma. 
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 

x Schrijf een hoofdstuk over compacten en verrijken op de eigen school. Beschrijf 
procedures, taken, verantwoordelijkheden (groepsleerkracht, RT-er, IB-er, 
plusklasleerkracht, Specialist HB&D). Formuleer hoe leerlingen voor dit 
programma worden geselecteerd. Koppel en maak gebruik van je 
doelgroepdefiniëring. Essentieel: Aandacht voor instructie-, feedbackmomenten 
en klassenmanagement. Beschrijf het grotere geheel, dus niet al,leen het 
aanbod voor de (hoog)begaafde leerlingen, maar ook voor de andere niveaus. 

x Lees de literatuur van les 4. 
x Neem volgende keer materialen mee die gebruikt kunnen worden t.b.v. 

verrijking & verdieping. 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

2&5 Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De cursisten zijn op de hoogte van de aanwezige materialen voor verrijking. 
Deelnemers zijn in staat om het Thinking Actively in a Social Context [TASC] wiel van 
Belle Wallace in te zetten voor het structureren van projectmatige lessen. Zij kennen de 
8 cyclische stappen van het TASC wiel en kunnen daarbij passende activiteiten 
bedenken. 
De deelnemers kennen de opbouw en de inhoudsaspecten van het beleidsplan. Zij zijn 
in staat doelstellingen, protocollaire stappen en doelgroepdefiniëring zo SMART 
mogelijk te formuleren. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c2; 2.2  
c3; 3.3, 3.4, 3.5 
c4; 4.1, 4.3  
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c5; 5.5, 5.6 
c7; 7.1, 7.5, 7.10 
K1, K2, K3, K5 
 
Literatuur: 
*Boer, de E., Poell, J. & Schouten, E. (2011). Excellentie in ontwikkeling. Werken met 
een persoonlijk leerplan. Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische 
Centra. 
*Sternberg, R.J. (1999). The Theory of Succesful Intelligence. In: Review of General 
Psychology, 1999, vol. 3, no. 4, p. 292-316. 
-Beschrijving van de 8 stappen van het TASC wiel. 
- Mindmap en inhoudsopgave van het beleidsplan. 
-SLO (2005). Routeplan Meerbegaafde kinderen/ kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. 
 
Inhoud: 
Kennismaking: 
Kennismaken met de andere deelnemers. Elke deelnemer geeft een korte elevator 
pitch. Elke bijeenkomst zijn er 2 á 3 cursisten die iets voorbereid hebben. Doel van deze 
terugkerende opdracht is het bevorderen van de onderlinge relaties tussen deelnemers. 
Daarmee voelen zij zich verbonden met de opleiding en met elkaar (netwerk-functie). 
 
Thema Verrijking: 
-Verrijkende materialen bekijken & analyseren. Wat maakt een methode/activiteit 
geschikt voor verrijking en/of voor hoogbegaafde leerlingen? 
-Onderscheid maken tussen methode (=structureel inzetbaar) en losse lesactiviteiten 
(=ad hoc inzetbaar). 
-Gebruik maken van gezelschapsspelletjes in de klas. Zoek spelletjes die door alle 
leerlingen gespeeld kunnen worden, eventueel gezamenlijk. Op deze wijze: Leerling 1 
heeft de makkelijke opdrachtkaartjes, Leerling 2 heeft de gemiddelde opdrachtkaartjes, 
Leerling 3 heeft het stapeltje moeilijke opdrachten (bijv. bij het spel Up & Down). 
Spel spelen met of zonder hulp middelen (Spel: MaNiKi). Meer of minder categorieën 
(Spel: Alles Tomate!/ Kiekeboe!) 
 
Thinking Actively in a Social Context [TASC-wiel]: 
-Theoretisch kader van Robert Sternberg: Succesvolle intelligentie wordt gedefinieerd 
door de sociale en culturele context. Intelligentie is modificeerbaar & flexibel. Voor een 
goede afstemming is er balans nodig tussen Analytische, Praktische en Creatieve 
vaardigheden. Succesvolle intelligentie = het benutten van je talenten, het corrigeren 
en/of compenseren van je zwakheden. 
Deze theorie sluit aan bij het TASC wiel van Belle Wallace. 
-TASC; Thinking = menselijk, flexibel en associatief. Actively=motivatie stijgt, wanneer 
kinderen actief betrokken zijn bij het leerproces. Social=Samen werken, leren en kennis 
delen, interactie. Context=Leerstof is verbonden met context en leerstof is relevant. 
-Boodschap van TASC is: 1)zelfs experts hebben het niet in één keer goed; 2)Leren is 
een avontuur; 3)We leren het beste van onze fouten; 4)Het vraagt moed en 
doorzettingsvermogen om door te gaan na een mislukking; 5)Talent alleen is niet 
genoeg. 
-Projecten vormgegeven met het TASC wiel bieden mogelijkheden voor differentiatie in 
en buiten de reguliere klas. Iedereen werkt aan hetzelfde thema, op zijn/haar eigen 
niveau, met zijn/haar persoonlijke doelstellingen. Leerproces staat centraal. Diversiteit 
aan eindproducten binnen hetzelfde onderwerp/thema. 
 
Beleidsplan: 
-Beleid versus Protocol. Beleid is een levend document, d.w.z. het document is eigenlijk 
nooit écht af. 
- Specialist HB&D is stimulator en initiator, maar het beleid wordt gemaakt en gedragen 
door het team en directie. 
-Werkvorm: Pijn & Verlangen; Noteer ter voorbereiding van het beleidsplan de “pijnen” 
van collega’s, ouders, kinderen, jezelf m.b.t. het beleid Hoogbegaafdheid & 



Registerdocument Post HBO-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie Coördinator 
 

 32 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

differentiatie. Benoem ook de “verlangens”. 
-Werkvorm:  SWOT-analyse; Vanuit het formulier “pijn & verlangen” vul je een SWOT 
analyse (Sterke & Zwakke punten van de school/team, Kansen & Bedreigingen) in. Ook 
deze analyse is ter voorbereiding bedoeld en komt niet expliciet in het beleidsdocument 
te staan. Mogelijkerwijs worden wel de Sterke punten en de Kansen in de inleiding 
beschreven.  
-Doelstellingen zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht & Tijdgebonden 
[SMART]. Beleid/Actie verloopt STAR2: Situatie, Taak/rol, Actie/handeling, Resultaat, 
Reflectie >Nieuwe Situatie. 
-Bespreking a.d.h.v. voorbeeld inhoudsopgave & mindmap Beleidsplan. 
-Aandachtspunt: Doelgroepdefiniëring!  
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 

x Schrijf een inleidend stukje (informatie over de school, S(W)O(T), prioriteiten 
e.d.) 

x Beschrijf per doelgroep(en) welke verrijkende materialen aanwezig zijn. Benoem 
de criteria waar goede verrijkende materialen aan moeten voldoen. Geef daarbij 
aan hoe de materialen in de reguliere klas ingezet worden (structureel, 
instructie, werkvormen, in combinatie met andere cognitieve niveaus, etc.). 

x Lees, verbeter, verscherp voorgaande stukken. Formuleer maximaal 3 SMART 
geformuleerde doelstellingen m.b.t. hoogbegaafdheid en differentiatie beleid. 

x Lees de literatuur van les 5. 
5 
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2&5 Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De cursisten zijn op de hoogte van de nieuwste gezelschapsspelletjes, die zij als 
aanvullend materiaal in de klas kunnen gebruiken voor verrijking & differentiatie. De 
deelnemers zijn in staat de spelregels aan te passen, zodat er differentiatie in 
ontwikkelingsniveau kan plaatsvinden. 
De deelnemers ontwikkelen voor hun school een overzichtelijk en bruikbaar 
overdrachtsformulier en/of –systeem. De cursisten hechten groot belang aan een goede 
overdrachtsprocedure om zo de ononderbroken ontwikkelingslijn voor iedere leerling om 
ieder schooljaar mee af te sluiten. Hierdoor wordt de doorgaande ononderbroken te 
garanderen. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c3; 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
c4; 4.1, 4.4, 4.6  
c5; 5.2, 5.3 
c6; 6.2, 6.3 
K1, K3, K5 
 
Literatuur: 
*Keuchenius, A. (2009). Interview – Topvoetballers zijn per definitie hoogbegaafd. In: 
Talent, jaargang 11 (maart 2009), nummer 2, p. 5-6. 
*Pameijer, N. (2012). Het nieuwe schooljaar in: ‘Blanco’ of goed geïnformeerd? Over het 
belang van een goede overdracht. In: Beter Begeleiden Colbib. Nieuwsbrief september 
2012, jaargang 9. http://www.wij-leren.nl/hgw-overdracht.php  
 
Inhoud: 
Kennismaking: 
Kennismaken met de andere deelnemers. Elke deelnemer geeft een korte elevator 
pitch. Elke bijeenkomst zijn er 2 á 3 cursisten die iets voorbereid hebben. Doel van deze 
terugkerende opdracht is het bevorderen van de onderlinge relaties tussen deelnemers. 
Daarmee voelen zij zich verbonden met de opleiding en met elkaar (netwerk-functie). 
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Gastspreker Bert Calis van Spellenwinckel te Amersfoort: 
-Bert speelt diverse gezelschapspelletjes met de cursisten en bespreekt met hen de 
spelvariaties voor differentiatie. De spelletjes doen een beroep op diverse 
ontwikkelingsgebieden (sociaal, taal, rekenen, aardrijkskunde, geheugen en 
memorisatie e.d.).  
 
Overdracht: 
-Voorkom dat leerlingen zich elk jaar opnieuw moeten “bewijzen” dat ze (hoog)begaafd 
zijn. Voorbeelden van een goede overdrachtsformulieren worden gegeven. De cursisten 
maken een overdrachtsformulier voor hun eigen school. Zij letten daarbij  op 
haalbaarheid, praktische uitvoermogelijkheden en proberen zo veel mogelijk zaken te 
combineren (efficiëntie; niet meer, maar beter). Bijvoorbeeld: plustakenoverzicht voor 
leerlingen (aankruizen wat gedaan is) combineren met evaluatie (van leerling en 
leerkracht). 
 
Beleidsplan: 
-Vragen over voortgang beleidsplan worden besproken.  
 
Erik Matser: 
-A.d.h.v. een Prezi worden de onderzoeksbevindingen van Erik Matser getoond: 
Topvoetballers (maar ook musici) zijn volgens Mater per definitie hoogbegaafd. Talent is 
zichtbaar bij hersenscans van de prefrontale cortex. Kernwoorden: Talent ontwikkelt 
zich binnen een bepaalde context, talent vergt oefening, 2x snellere 
informatieverwerking bij toptalenten, flow, thinking-outside-the-box. Aansluitend video 
Pauw & Witteman uitzending 18 november 2009.  
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 

x Besteed aandacht aan Prioritering van hoogbegaafdheid en differentiatie binnen 
de school en deskundigheidsbevordering. 

x Beschrijf op protocollaire wijze de overdrachtcyclus. Koppel deze overdracht 
aan aanwezige en ingezette materialen, evaluatieformulieren en dergelijke. 

x Tussenevaluatie: Stuur ons jouw tussenevaluatie op met de volgende 
onderdelen: Start: welke onderwerpen/activiteiten zijn nog niet behandeld, maar 
heb jij wel behoefte aan? Stop: welke onderwerpen/activiteiten zijn wat jou 
betreft niet (meer) interessant? Continue: waar moeten wij vooral mee 
doorgaan? 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

1, 2 
&5 

Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De cursisten kunnen concrete leerdoelen maken die uitdagend zijn voor leerlingen. De 
deelnemers weten hoe zij leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in de onderbouw 
kunnen signaleren en begeleiden met uitdagend & verrijkend lesmateriaal. Tevens zijn 
zij in staat het Interactieve, Gedifferentieerde Directe Instructie-Plus Model [IGDI+-
model] te implementeren (Houtveen et al., 2005 in Brouwer & Ahlers, 2011) en zorgen 
zij voor differentiatie (instructie, activiteiten, feedback & lesaanbod) in hun 
klassenmanagement. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c1; 1.1, 1.6 
c2; 2.3, 2.4 
c3; 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
c4; 4.4, 4.5  
c5; 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 
K1, K3, K4, K5 
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Literatuur: 
*Brouwer, G. & Ahlers, L. (2011). Goed praktijkvoorbeeld: Taal-leesonderwijs aan 
(hoog)begaafden in Enschede. http://www.cps.nl/nl/Documenten/Documenten-
Publicaties/Knappe_koppen_in_de_klas/Knappe_koppen_in_de_klas-
Praktijkvoorbeeld_taal_lezen_Enschede.pdf  
*Mindmap met items beleidsplan 
-Bosker, R.J. (2005). De grenzen van gedifferentieerd onderwijs. Rede uitgesproken bij 
de aanvaarding van het ambt van hoogleraarschap theoretische en vergelijkende 
onderwijskunde en het onderwijsonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. 
-Brouwer, G. & Ahlers, L. (2011). Knappe koppen in de klas. Wat (hoog)begaafde 
leerlingen nodig hebben in het basisonderwijs. Amersfoort: CPS. 
-Krathwohl, D.R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. In: Theory Into 
Practice, 41;4, p. 212-218. 
-SLO Checklist taxonomie van Bloom: 
(http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/toolkit/Checklist__taxonomie_van_Bloom_.docx/ )  
 
Inhoud: 
 
Introductie: 
-Terugkoppeling van de tussenevaluatie, specifieke leervragen en feedback op (delen 
van) het beleidsplan. 
 
Taxonomie van Bloom & leerdoelen formuleren: 
-Uitleg van Taxonomie van leren – Uitdagend onderwijs, Bloom. 
-Valkuilen en tips over uitdaging. 
-Werkvorm: Maak in tweetallen één of meerdere mindmaps met HB-leerdoelen en 
beschrijf/ vul aan hoe je controleert of leerdoelen voldoende uitdagend zijn. 
 
Ontwikkelingsvoorsprong: 
-Wat is een ontwikkelingsvoorsprong [OWV]? Hoe signaleren wij jonge kinderen met 
een ontwikkeligsvoorsprong? Valkuilen vroege signalering: Tijdelijk voorsprong 
(“groeispurt die later stabiliseert”), negatieve (on)bewuste beïnvloeding over 
hoogbegaafdheid (“Reading is just for girls”) en OWV-leerlingen die zich direct 
aanpassen (“oké, ik kan dus nog niet lezen. Ik teken stokfiguurtjes.”). Om die redenen is 
vroege signalering & een goede intakefase zeer belangrijk bij vroege signalering van 
OWV & hoogbegaafdheid. 
-Bekijken van verrijkend materiaal voor kleuters & jonge kind. Differentiatie mogelijk in 
projectmatige vorm & in hoeken. 
 
Instructie: 
-Uitleg van het GIT-BIT model. GIT gaat over verschillende vormen van instructie: 
Groepsgerichte, Individuele en Tafel-niveaugroepjes instructie. BIT gaat over 
verschillende niveaus van opdrachten: Begrijpen (oefenen, automatiseren), Integreren 
(Strategieën) en Toepassen (Zelf strategieën bedenken). Link met taxonomie van 
Bloom. 
-Klassenmanagement: Alle leerlingen hebben recht op instructie, aandacht en feedback. 
Leerkrachten moeten in hun dag- en weekplanningen instructiemomenten inbouwen 
voor meerdere niveaugroepen. Uitleg van het IGDI+ model.  
 
Afsluiting: 
Mindmap bespreken van de inhoud & structuur van het beleidsplan. 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 

x Hoofdstuk over signaleren van je doelgroep(en). Hoe verlopen de 
signaleringsprocedures? Wie doet wat en wanneer? Welke instrumenten 
worden ingezet? Aandachtspunt: Procedures sluiten aan op theorie, 
doelgroep(en), materialen en C&V criteria = doorgaande handelingsaanpak. 

x Invulling geven aan het thema: Klassenmanagement. Hoe plannen collega’s 
hun verschillende instructie- & feedbackmomenten in? 
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1&2 Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De cursisten kennen in grote lijnen de werking van de hersenen en maken de 
vertaalslag naar de praktijk; een breinvriendelijk lesaanbod. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c3; 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
K1, K4, K5 
 
Literatuur: 
-Buzan, T. (2007). Gebruik je verstand. Baarn: Uitgeverij De Kern. 
-Buzan, T. & Buzan, B. (2007). Mindmappen. Voor een beter geheugen en creatiever 
denken. Amsterdam: Pearson Education Benelux. 
-Sitskoorn, M. (2008). Het maakbare brein. Gebruik je hersens en word wie je wilt zijn. 
Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.  
 
Inhoud: 
 
Introductie: 
-Terugkoppeling van de tussenevaluatie. 
 
De werking van de hersenen: 
-True or False: Diverse stellingen over de werking van de hersenen. 
-Whole Brain Teaching: Specifieke functies in specifieke gedeeltes van de hersenen: 
linker- & rechterhersenhelft, cerebrale & lymbische modus. 
-De cortex en de belangrijke functies voor het leren, bijv. Thalamus, hippocampus, 
lateralisatie, prefrontale cortex, neuronen en synapsen snoeien. 
 
Onthouden: 
-Store Model: Informatie wordt in drie stappen, afhankelijk van belangrijkheid, 
opgeslagen of “weggegooid”. 1) Sensorisch geheugen > 2) korte termijn geheugen > 3) 
lange termijn geheugen. Koppeling met bevindingen van Erik Matser. 
-Change Blindness Experiments: soms blind voor (opvallende) veranderingen. 
Langzame veranderingen zijn zeer moeilijk detecteerbaar. 
-Magic Number 7: onthouden van 7 clusters. 
-Onthouden: Met visualisatie of hulpmiddelen, zoals de Roman Room: Plattegrond van 
je woonkamer. Daarin op logische volgorde 15 objecten tekenen. Elk object wordt op 
grappige wijze gekoppeld aan een te onthouden woord.  
Of onthouden door elaboratie: Mihaly Csikszentmihalyi > Chick-sent-me-high-ee. 
 
Manieren van Leren: 
-Zien, horen, proeven, ruiken, voelen, doen, lezen, luisteren. 
-Meervoudige Intelligenties van Gardner. 
-Activiteiten die cognitie stimuleren, emoties en verbonden zijn aan intrinsieke motivatie 
en een beroep doen op het praktisch handelen. 
-Cone of learning van Edgar Dale. 
-Bottom Up versus Top Down didactiek 
 
Snellezen: 
-Flow & hersengolven. Lezen is zien van clusters, hersenen vullen “hiaten” zelf aan 
en/of registreren woorden in de periferie (vanuit je “ooghoeken”). 
-Werkvorm: Filmpje: 13 jarig meisje leest 13.000 woorden per minuut.  
-Werkvorm: Ogen volgen. Kijk in de ogen van je partner, terwijl hij/zij met zijn/haar ogen 
een cirkel “tekent” in de lucht. Kijk een tweede keer in de ogen van je partner, terwijl 
hij/zij een cirkel in de lucht tekent met zijn/haar vinger en de vinger volgt met de ogen. 
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Wat valt je op? 
Lezen met je vinger (als aanwijsstok) laat de ogen minder schokkerig bewegen. 
-Snelweg-effect: Op de snelweg rijd je 130, na de afslag moet je 80 km per uur rijden. 
Die snelheid voelt dan als heel langzaam, maar is het natuurlijk niet langzaam. 
Koppeling naar het snellezen: 1e keer tekst te snel lezen, extreem hoog tempo, tekst 
niet goed kunnen lezen. Daarna tekst langzamer (maar toch nog snel) lezen. Hersenen 
registreren de vertraging en kunnen de snelheid vervolgens wel aan. 
-Werkvorm: zelf een snelleestest doen. 
 
Mindmappen: 
-Mindmapregels van Tony Buzan: papier op landscape (niet portrait), van dikke naar 
dunne lijnen, op “1 uur” beginnen, 1 tak = 1 figuur of 1 woord. Elke tak heeft zijn eigen 
kleur. 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 

x Geschreven hoofdstukken herlezen, controleren op eenheid en consistentie. 
Voer de “the critical friend” opdracht uit samen met je interventie partner. Lees 
elkaars stukken en geef daarop feedback. Dit kan telefonisch, via email, skype 
op persoonlijk. 

x Lees de literatuur van les 8. 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1&5 Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De cursisten zijn op de hoogte van de termen Fixed en Growth Mindset van Carol 
Dweck en weten dat leren beter gaat met een groeimindset.  
Cursisten zijn in staat de leerlingen met een dubbele diagnose (The twice exceptional 
children) te herkennen a.d.h.v. bepaalde kenmerken en zij kunnen op passende wijze 
deze leerlingen begeleiden. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c1; 1.2, 1.7, 1.8 
c2; 2.3, 2.4 
c3; 3.3, 3.4, 3.5 
c5; 5.1, 5.2, 5.5, 5.6 
c6; 6.2, 6.3, 6.4 
c7; 7.1, 7.3, 7.6, 7.7 
K2, K3, K4, K6 
 
Literatuur: 
*Hamsikova, R. (2011). Handout lezing over autisme en hoogbegaafdheid. 
*Winebrenner, S. (2003). Teaching Strategies for Twice-Exceptional Students. In: 
Intervention in School and Clinic, vol. 38, no. 3, januari 2003, p. 131-137. 
-Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006). Hoogbegaafdheid plus Autisme Spectrum Stoornissen 
(HB+ASS); een verwarrende combinatie (1). In: Tijdschrift voor orthopedagogiek, 
nummer 45 (2006) p. 276-286. 
-Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006). Hoogbegaafdheid plus Autisme Spectrum Stoornissen 
(HB+ASS); een verwarrende combinatie (2). In: Tijdschrift voor orthopedagogiek, 
nummer 45 (2006) p. 414-424. 
-Dweck, C.S. (2007/2008). The Secret to Raising Smart Kids. In: Scientific American 
Mind, dec. 2007/jan. 2008, vol. 18, issue 6, p. 36-43. 
-Neihart, M. (2000). Gifted Children with Asperger’s Syndrome. In: Gifted Child 
Quarterly, vol. 44, no. 4, fall 2000 p.222-230. 
-Webb,J.T.,  Amend, E.R., Webb, N.E., Goerss, J., Beljan, P., Olenchak, F.R. (2004). 
Misdiagnosis and Dual Diagnosis of Gifted Children. Scottsdale: Great Potential Press   
( http://www.sengifted.org/archives/articles/misdiagnosis-and-dual-diagnosis-of-gifted-
children )  
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Inhoud: 
 
Introductie: 
-Terugkoppeling van de feedback ronde interventie-maatjes. 
-Refresh van lange & korte termijn doelstellingen SMART formuleren. 
-Terminologie van de doelgroep(en). 
 
Carol Dweck Fixed & Growth Mindset: 
-Uitleg van Fixed en Growth Mindset. Met name het groei-gedachtegoed stimuleert 
leren, waarbij aandacht voor inzet en doorzettingsvermogen belangrijker zijn dan 
aandacht voor intelligentie en talent. 
-Refresh met een koppeling naar de praktijk van Bottom-up en Top-Down leren. 
“Hoe ziet een top-down opdracht eruit bij bijvoorbeeld een taalles?” 
 
Hoogbegaafd en…: 
-“Double Trouble” Gevaar voor niet (h)erkennen van hoogbegaafdheid en misdiagnoses. 
Leer- en/of gedragstoornis staat begaafdheid in de weg, wat leidt tot frustratie, 
demotivatie en onderpresteren. Filmpje: Labeling Kids. 
-Werkvorm: Top Down-opdracht: Maak een mindmap – Welke kennis en informatie is bij 
jou bekend? Daarna aanvulling van docent. Mindmap bevat: Dyslexie, Dyscalculie, 
Dyspraxie, Autisme (Klassiek Autisme, Asperger, PDD-NOS, Savant Syndrome), ADHD, 
ADD, ODD, Perfectionisme en sociale en emotionele problematiek. 
-Tijdens het aanvullen van nieuwe kennis over deze bovenstaande leer- en 
gedragstoornissen wordt de link gelegd naar de combinatie met hoogbegaafdheid en 
welke begeleiding en ondersteuning wenselijk is. 
-Overkoepelend bestaat de begeleiding voornamelijk uit: 
Rust, Regelmaat, Structuur, Helderheid, Transparantie, Vertrouwen, Relaties, Regels en 
Ruimte voor ontplooiing. Het benutten van talenten en het compenseren of verbeteren 
van zwakheden. 
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 

x Vul de hoofdstukken over de doelgroep(en) en de theoretische kaders aan met 
het onderwerp: Hoogbegaafd en…/ Twice Exceptionals/ Leerlingen met een 
dubbele diagnose. Beschrijf bepaalde kenmerken, didactisch handelen, 
vastlegging van het zorgplan/handelingsplan, e.d. 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

3&5 Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De cursisten hebben een taakanalyse van de Specialist HB&D uitgevoerd m.b.v. de 
Matrix van Peter Camp. Tevens hebben de cursisten een taakomschrijving van de 
Specialist HB&D geformuleerd. 
De deelnemers zijn in staat om een kritiekgesprek te voeren met collega’s en zij kennen 
het verschil tussen een slecht-nieuws- en kritiekgesprek. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c1; 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 
c2; 2.2 
c3; 3.2, 3.3, 3.4 
c4; 4.1, 4.2, 4.5 
c5; 5.3 
c6; 6.2, 6.3, 6.4 
c7; 7.6 
K3, K4, K6 
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Literatuur: 
*Camp, P. (2000). Veranderingsmanagement. De matrixmanagementmethode als 
hulpmiddel. In: Labriefing, juni 2000. 
-Camp, P. & Erens, F. (1998). De praktijk van de Matrix. Een doeltreffende methode om 
veranderingen te sturen. Amsterdam: Business Contact. 
 
Inhoud: 
 
Matrix, Peter Camp: 
-De matrix voor veranderprocessen van Peter Camp wordt toegelicht. De matrix is een 
denkstramien om grip te krijgen op de elementen van schoolontwikkeling. Het is een 
overkoepelende benadering waarmee je snel veranderingen in beeld kunt brengen en 
doeltreffend kunt aanpakken. Werken met de matrix is in feite een afstemmingsproces 
dat continue doorgaat. De negen velden zijn: 1) doel; 2) taken/bevoegdheden; 3) 
professionalisering; 4) beïnvloeders; 5) besluitvorming; 6) autonomie; 7) 
bedrijfsklimaat/sfeerscenario; 8) samenwerking; 9) houding/vitaliteit. 
10e veld ontbreekt, maar is wel essentieel: reflectie (Plan-Do-Check-Act [PDCA]-cyclus). 
-Werkvorm: In tweetallen vul je de 9 velden van de taakanalyse in op grote posters 
vanuit de gedachte:  de Specialist HB&D. Afsluiting: Van hieruit kunnen de taken en 
verantwoordelijkheden van de Specialist HB&D opgesteld worden. 
 
Beleidsplan: 
-Wel essentieel, niet expliciet in het beleidsplan: SWOT-analyse, pijn & verlangen, 
Kernkwadranten, brainstorm, activiteitenplanning, vergaderroosters, (nul)meting Matrix 
Camp, Persoonlijke (risico) analyses, PDCA-analyses, begroting. 
-Denk ook aan afbakening van je keuzes (tijdelijk of definitief iets niet doen, altijd 
beargumenteren waarom. Niks erover zeggen maakt het beleidsplan zwak. Laat dus 
zien dat je erover hebt nagedacht.) 
-Hoe ga je de deskundigheid van collega’s vergroten t.a.v. dit onderwerp? Prioritering 
van het onderwerp binnen de school. Leg eventueel verbanden en maak combinaties 
met andere werk- en projectgroepen (zoals taal, zelfstandig werken, W.O., etc.) 
-Het beleidsplan: “In hindsight we all have 20/20 vision”. De toekomst is nog wazig, 
maar moet wel geformuleerd zijn om de koers te bepalen. In de “achteruitkijkspiegel” 
zien we helder wat gedaan is en wat anders had gemoeten. 
 
Omgaan met weerstand: 
-Valkuil van het omgaan met weerstand: Men vat kritiek persoonlijk op. Alsof het een 
aanval is op de persoon. Terwijl bij een kritiekgesprek feedback gegeven wordt op de 
professie en niet op de persoon. 
-Verschil tussen een kritiekgesprek en een slecht nieuwsgesprek.  
-Werkvorm: In groepjes van drie oefenen van een kritiekgesprek. Rollen: Zender, 
ontvanger en notulist/observant. 
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 

x Schrijf een hoofdstuk over de taakverdeling en verantwoordelijkheden. Wie doet 
wat? Welke taken worden door de Specialist HB&D uitgevoerd? Waar is hij/zij 
verantwoordelijk voor? Welke rol heeft het directieteam hierin? En wat zijn de 
taken, opdrachten en verantwoordelijkheden van een Hoogbegaafdheid & 
Differentiatie Werkgroep? 

x Lees de literatuur van les 10. 
10 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 
3 & 5 

Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
Cursisten kennen de specifieke gedragskenmerken van onderpresterende leerlingen en 
kunnen verschijnselen koppelen aan mogelijke oorzaken. Daarnaast breiden 
deelnemers hun handelingsrepertoire uit ten behoeve van interventies bij 
gedragsproblematiek onderpresteerders. Zij kennen de recepten om te mislukken & om 
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te slagen. 
De deelnemers kennen de diverse vormen van interne & externe differentiatie (zoals 
plusklassen, leonardo-onderwijs, etc.). 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c1; 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 
c2; 2.2 
c3; 3.2, 3.3, 3.4 
c4; 4.1, 4.2, 4.5 
c5; 5.3 
c6; 6.2, 6.3, 6.4 
c7; 7.6 
K3, K4, K6 
 
Literatuur: 
*Doolaard, S. & Oudbier, M. (2010). Onderwijsaanbod aan (hoog)begaafde leerlingen in 
het basisonderwijs. Groningen: GION/ Rijksuniversiteit Groningen. 
-Daeter, B. (2012). Hoogbegaafde kinderen. Leonardo-onderwijs. Recht van het kind – 
Uitdaging voor ons. Soesterberg: Aspekt. 
-Henkens, L.S.J.M. (2008). Brief aan Staatssecretaris van OC&W, mevr. S.A.M. 
Dijksma, 18 augustus 2008, van hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra 
dhr. dr. Henkens. Onderwerp: bevindingen van de inspectie betreffende plusklassen.  
-Waarde, van der B. (2008). Effecten van Leonardo onderwijs op welzijn van 
hoogbegaafde kinderen. Masterthesis, begeleidend docent: C. Poleij. Utrecht: 
Universiteit Utrecht. 
 
Inhoud: 
 
Onderpresteren: 
-Belangrijk toekomstig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam: Thea Peetsma, 
Ineke van der Veen en Lisette Hornstra gaan vanaf september 2013 starten met een 3 
jarig onderzoek naar de achterliggende oorzaken van onderpresteren en hoe excellentie 
kan worden bevorderd. 
-Verschijnselen zoals vergeetachtigheid, demotivatie, startproblemen en dergelijke 
worden vertaald naar mogelijke oorzaken: breinontwikkeling, externe locus of control, 
faalangst, aangeleerde hulpeloosheid, etc. 
-Refereren aan psychologen: Erikson: cruciale stadia-strijd tegen de beperkingen. 
Golemon: verstoorde aandachthuishouding. Seligman: aangeleerde hulpeloosheid. 
Berne: de kleine professor-transactionele analyse. Whitley: verantwoordelijkheid. 
-Kwadrant Interne/ externe attributiestijl, Interne/ externe locus of control: Ontwikkelbaar, 
Martelaar, Narcist, Slachtoffer. 
 
Doorgaande ontwikkelingslijn differentiatie: 
-C&V in de klas, RT voor pluswerk buiten de klas, Plusklas, Leonardo-school. 
Divergente en convergente differentiatie. 
-Kenmerken van het Leonardo onderwijs. Overeenkomsten en verschillen tussen een 
plusklas en een Leonardo-klas. 
-Samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs: toewerken naar het behalen 
van certificaten van het voortgezet onderwijs in het primair onderwijs (=vorm van 
versnellen), plusklas groep 8 leerlingen, georganiseerd door het voorgezet onderwijs. 
 
Opleiding HB&D I in een notendop: 
-Belangrijke theorieën en modellen. 
-Signaleren belangrijk om referentiekaders helder te hebben. “Praten we over 
hetzelfde?” 
-Hoogbegaafdheid is niet zwart/wit, maar diffuus.  
-Beleidsplan is een kopie van de praktische uitwerking. Wat op papier is vastgelegd, 
wordt in de klassen uitgevoerd. Het beleidsplan is een levend document en wordt 
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continu cyclisch geëvalueerd. De HB&D coördinator staat niet op een eilandje, maar 
betrekt collega’s bij het ontwikkelproces. 
Afsluiting: Terri Sjodin: “Your eating your banana the wrong way!” Food-for-thought. 
Soms doen we dingen, omdat we ze altijd zo doen. Niet zo zeer omdat ze de meest 
effectieve of praktische opties zijn. 
 
Evaluatie & Certificaten: 
-Invullen van het evaluatieformulier en mondelinge evaluatie. 
-Uitdelen van certificaten en informeren over HB&D deel 2, start begin oktober. 
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 
x Voorlopig beleidsplan ter afsluiting van jaar 1 ter beoordeling inleveren. 
x Inschrijven voor HB&D deel 2 
x Inzet kerndocenten ter ondersteuning op de school mogelijk. 

Specialist HB&D deel 1/ jaar 1 is hierbij afgerond. 
Bij een aanwezigheidscore van 90% of meer plus het inleveren van een (voorlopig) beleidsplan, 
ontvangt de cursist een deelcertificaat “Bewijs van Deelname”. Daarmee mag de cursist 
vervolgens deelnemen aan jaar 2/ HB&D deel 2, bijeenkomsten 11 t/m 18. 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 

4 & 5 Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De deelnemers delen hun ervaringen, impliciete kennis en vertellen over de 
voortgangsprocessen met betrekking tot hoogbegaafdheid en differentiatie bij hun op 
school. Er vindt een terugkoppeling plaats van deze impliciete kennis en de behandelde 
thematieken van Specialist HB&D deel 1. 
De cursisten weten dat het “nurture” aspect een grote invloed heeft op de prestaties van 
leerlingen en excellentiebevordering op school. Zij kunnen enkele 
beïnvloedingsmechanismen noemen. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c1; 1.2, 1.5, 1.7, 1.8 
c2; 2.1, 2.3, 2.4 
c3; 3.1, 3.2 
c6; 6.1 
c7; 7.2, 7.3, 7.5, 7.10 
K1, K2, K3, K6 
 
Literatuur: 
*Verplichte literatuur uit Specialist HB&D deel 1 nog eens doorlezen. Samenvattingen, 
mindmaps, presentaties en overige documenten opnieuw screenen, zodat voorkennis 
wordt geactiveerd. 
Goetz, T., Preckel, F., Zeidner, M., Schleyer, E. (2008). Big Fish in Big Ponds: A 
multilevel analysis of test anxiety and achievement in special gifted classes. In: Anxiety, 
Stress & Coping: An International Journal, 21 (2), p. 185-198. 
 
Inhoud: 
 
Opleiding HB&D deel 2: 
-Organisatorische mededelingen over lokalen, materialen, dropbox e.d. 
-De kernelementen van deel 2 worden gegeven: Persoonlijkheidskenmerken (Big 5), 
Leerkracht georiënteerd, “Leerkracht doet er toe”, Nature versus Nurture-debat, 
Omgevingsfactoren, Diversiteit, Beleidsvorming – Peter Camp Matrix en 
coördinatorschap. 
-De beoordeling en eindcertificering: Beleidsplan, reflectie & evaluatie en kennistoets. 
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Huidige stand van zaken op de scholen: 
-Werkvorm: “Het al,fabet”. Deelnemers krijgen een formulier met al,le letters van het 
al,fabet erop. Zij proberen bij elke letter iets te schrijven waar zij op dit moment staan 
met betrekking tot het beleidsplan, schoolontwikkeling en coördinatorschap. Bijv. A. 
Aannamebeleid Plusklas opgezet. B. Betrokkenheid collega’s nog minimaal. C. 
Constant herhalen van afspraken. D. Doelgroepdefiniëring SMART geformuleerd, etc. 
Daarna bespreken zij dit klassikaal of in kleine groepjes, afhankelijk van de 
groepsgrootte. 
 
Refresh Opleiding HB&D I in een notendop: 
-Belangrijke theorieën en modellen (Doelgroepdefiniëring, Sternberg, Renzulli, Heller, 
Associatief denken m.b.v. de boom-theorie). 
-Referentiekaders:  

x Bij signaleren; “Praten we over hetzelfde?” 
x Hoogbegaafdheid is niet zwart/wit, maar diffuus.  
x Gevaar voor stereotyperingen, priming-effecten, subliminal influence 

-Beleidsplan is een kopie van de praktische uitwerking. Verschil tussen beleidsplan en 
een protocol.  
- Coördinatorschap; Welke invloed heb jij in deze rol? Wat is jouw ripple effect? 
-Kwaliteitszorg: Plan-Do-Check-Act cyclus en Matrix van Peter Camp. Huiswerkopdracht 
voor bijeenkomst 2: Invullen van de matrix vanuit de gedachte: “Ons hoogbegaafdheid 
en differentiatie beleid”. Deze nulmeting is nodig voor objectieve screening van de 
vorderingen en ontwikkelingen die gemaakt zijn t.a.v. het beleid hoogbegaafdheid & 
differentiatie. Op basis van de matrix-resultaten wordt het beleidsplan aangepast en 
bijgewerkt. 
 
Nature versus Nurture: 
-Niet al,leen de genen spelen een belangrijke rol in intelligentie, ook de omgeving en 
kritische personen en kritische gebeurtenissen hebben impact op prestaties, het 
welbevinden en de ontwikkeling. 
-Nature = IQ, leervermogen, capaciteiten, bezitten van talenten. Wat er “in” zit, is niet 
al,tijd zichtbaar voor de buitenwereld. Wat er “in” zit, komt er ook niet al,tijd uit. Toch 
worden leerlingen gesignaleerd op basis van de zichtbare elementen (bijv. goede 
prestaties, absoluut onderpresteren, clowneske gedrag, etc.), terwijl juist de onzichtbare 
elementen (capaciteit, leervermogen, kritische gebeurtenissen, etc.) kritische 
beïnvloeders zijn voor het wel of niet tot stand komen van de zichtbare elementen.   
 
Invloed op & van anderen: 
-Werkvorm: Bedenk een situatie waarin jij een positieve invloed had op een ander. 
Beschrijf dit vervolgens a.d.h.v. de STARR methode (Situatie, Taak/Rol, Acties, 
Resultaat, Reflectie op STAR). 
-Big Fish in Little Ponds –effect, Thomas Goetz et al,. (2008). Homogene 
hoogbegaafdheidsgroepen kunnen leiden tot gevoelens van incompetentie en angst in 
reactie op de verhoogde bekwaamheden en prestaties van de nieuwe referentiegroep.  
Individuele testscores correleren negatief op test anxiety, dus: 

x Hoge individuele scores > lage test anxiety. 
x Lage individuele scores > hoge test anxiety. 

De gemiddelde testscores correleren positief op test anxiety, dus: 
x Klas gemiddeld hoge scores > hoge test anxiety bij leerling  

(Big Fish in Big pond; hoogbegaafde leerling in een plusklas >> kans op hoge 
test anxiety en laag academisch zelfbeeld.) 

x Klas gemiddeld lage scores > lage test anxiety bij leerling  
(Big Fish in Little pond; hoogbegaafde leerling in reguliere klas >> kans op lage 
test anxiety en hoog academisch zelfbeeld. ) 

Andere strategieën: 
x BIRG-ing: Basking In Reflected Glory. Tegenovergestelde van Big Fish, little 

pond. Je identificeren met mensen of groepen die succes hebben. 
x CORF-ing: Cutting Off Reflected Failures. Je distantiëren van mensen of 

groepen die falen. 
x Self-serving Bias: de schouderklop voor het succes ontvangen. Het 
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schaamtegevoel voor het falen negeren. 
x Neerwaartse vergelijking/ Downward Social Comparison: Je vergelijken met 

anderen die het nog slechter hebben getroffen/gedaan. 
x Self-handicapping: Het jezelf extra moeilijk maken, zodat je bij het falen de 

omstandigheden de schuld kunt geven. 
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 
x Matrix invullen vanuit de gedachte: Hoogbegaafdheid en differentiatie beleid bij ons 

op school. 
x Lees de literatuur van les 12. 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 3, 
4 & 5 

Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De deelnemers bespreken de resultaten van de nulmeting van hun beleidsdocument en 
kunnen uit deze resultaten ontwikkel- en verbeterpunten opmaken. 
De cursisten kunnen het ijsberg-model en de consequenties van dit model interpreteren 
naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Daarnaast kennen zij het model Duurzaam 
Succesvol Werkgedrag (Gertsen, Hogeschool Utrecht) en de daarbij behorende 
ondersteuningsvarianten. 
Tot slot, kunnen de cursisten competenties opnoemen die horen bij een goede docent 
voor hoogbegaafde leerlingen. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c1; 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 
c2; 2.1, 2.3, 2.4 
c4; 4.3 
c5; 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 
c7; 7.7, 7.9 
K3, K4, K6 
 
Literatuur: 
*Boer, de E., Poell, J. & Schouten, E. (2011). Excellentie in ontwikkeling. Werken met 
een persoonlijk leerplan. Verplichte literatuur: Bijlage 1, p. 35-39. Vereniging de 
Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra. 
*Croft, L.J. (2003). Teachers of the Gifted. In: Colangelo, N. & Davis, G.A. (2003) 
Handbook of gifted education. Boston: Pearson education. 
*Documenten en matrixformulieren van Peter Camp. 
*Documentatie over Succesvol Duurzaam Werkgedrag (Gertsen, R., Hogeschool 
Utrecht) 
-Derksen, R. ( 2011). Gelukkig hoogbegaafd. p. 71.  Steenwijk: 248media. 
-Leussen, van R. en Mink, de F. De vijf overexcitabilities en extra suggesties. Naar 
Daniels: Living with intensity, hoofdstuk 3. Bron: website: 
http://www.everyoneweb.com/dabrowski/  
-Mendaglio, S. & Tillier, W. (2006). Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration and 
Giftedness: Overexcitability Research Findings. In: Journal for the Education of the 
Gifted. Vol. 30, No. 1, 2006, p. 68-87. 
 
 
Inhoud: 
 
Huiswerk bespreken: 
-Werkvorm: Over de streep: Wie heeft de nulmeting gedaan? Wie heeft de nulmeting 
samen met collega’s gedaan? Wie is klaar met zijn beleidsplan? Wie gaat er nog 
werken aan items, 1, 2, 3 … 8, 9? 
-Plenair: Wat is je conclusie van de nulmeting? Wat zijn je vragen? Welk cijfer geef je de 
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nulmeting op schaal van 0-10? Maak een plan van aanpak: resultaten, activiteiten, 
mensen, tijd en planning. 
-Feedback reflectie partner: Stem met je partner af: 1) Wat is je plan van aanpak en je 
eerste vervolgstap op het beleidsplan? 2) Wanneer heb je feedback nodig op je 
beleidsplan? 3) Benoem eventuele aandachtspunten. 
 
IJsberg model: 
-Uitleg over de modellen IJsberg en Duurzaam Succesvol Werkgedrag. Zichtbaar en 
onzichtbaar gedrag. Zichtbaar is het concrete werkgedrag (van de leerkracht, collega, 
leerling, etc.) en de beroepsbekwaamheden. Daaronder zitten de narratieve verhalen, 
normen & waarden, deze hebben invloed op het werkgedrag. Onderop bevinden zich de 
emoties, intenties en kansen op gedrag, de zogenoemde persoonlijke kwaliteiten en 
competenties. Deze onderste laag is het fundament van het zichtbare werkgedrag. 
-Ondersteuning: Sterke kanten benutten en zwakke punten verbeteren, aanleren of 
compenseren. 
 
Laurie Croft – Een goede docent voor hoogbegaafde leerlingen: 
-Leraren die hoogbegaafde leerlingen begeleiden/lesgeven: 

� Staan open voor nieuwe aanpakken en didactisch handelen; 
� Waarderen creativiteit van leerlingen; 
� Geloven dat educatie de bron is van groei en ontwikkeling in het leven en dat 

daardoor leerlingen in staat zijn een productieve bijdrage te leveren aan de 
maatschappij; 

� Het belangrijk vinden om een positieve werkrelatie met hun leerlingen op te 
bouwen. 

-Leerlingen zeggen over getalenteerde leerkrachten… 
� “A gifted teacher needs to be more than a normal teacher. She needs more 

talent and imagination.” 
� “Other teachers teach us things. Gifted teachers teach us how to think about 

things.” 
� “We need teachers who help us, not haunt us.” 

-Werkvorm: Bekijk, beoordeel en bespreek het schema uit Derksen (2011) Gelukkig 
hoogbegaafd, p. 71. 1) Ben je het er mee eens? 2) Wat zou je er aan toevoegen? 3) 
Hoe kun je deze aspecten koppelen aan The Big 5-persoonlijkheidskenmerken: 
openheid, efficiëntie, extraversie, vriendelijkheid en neurotisch? 
 
Overexcitabilities - Dabrowski: 
-Theory of Positive Disintegration; ontwikkeling verloopt in fasen en levels. Mede door 
periodes van twijfel, desintegratie en verlies van zekerheden, die men het liefst zou 
overslaan, zijn onmisbaar voor een gezonde groei.  
Goede relatie: leerkracht versus hoogbegaafde kinderen (en hun ouders), dan rekening 
houden met de 5 overexcitabilities van Dabrowski: 

1. Psychomotorische gevoeligheid 
2. Zintuiglijke gevoeligheid 
3. *Intellectuele gevoeligheid (leerhonger) 
4. *Verbeeldingskracht 
5. *Emotionele gevoeligheid (intens beleven, meeleven, inleven) 

* met name kenmerkend voor hoogbegaafdheid. 
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 
x Plan van Aanpak om beleidsplan aan te scherpen. 
x Vraag feedback van je reflectie partner 
x Inplannen van een teamvergadering over Plan van Aanpak Beleid 

13 
 
 
 
 

2 & 5 Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De deelnemers zijn zich bewust van het verschil tussen het kennisoverdrachtsmodel in 
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het huidige onderwijssysteem en het onderwijs waarin 21e eeuw vaardigheden worden 
aangeleerd (zoals metacognitie, samenwerken, communiceren, probleemoplossend 
vermogen, kritisch denken, ICT en creativiteit). 
Cursisten doorlopen alle items en hoofdstukken van het beleidsplan en kennen de 
valkuilen en belangrijke aspecten die deze hoofdstukken moeten bevatten. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c3; 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
c4; 4.3, 4.4  
c7; 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 7.8, 7.10 
K1, K2, K4 
 
Literatuur: 
Voogt, J. & Roblin, N.P. (2011). 21st Century Skills – Discussienota. Enschede: Utwente 
& Kennisnet. 
  
Inhoud: 
 
Kijkje in de toekomst: 
-Kennisnet: Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw: Van het onderwijskundige 
kennisoverdrachtmodel naar het onderwijsmodel waarbij 21ste eeuw vaardigheden 
worden aangeleerd, zoals metacognitie, samenwerken, communiceren, 
probleemoplossend vermogen, kritisch denken, ICT en creativiteit. Onderwijs in de 21e 
eeuw is: Taal & Rekenen plus de Kernvakken. 21e eeuw leren is daarnaast ook: Leven – 
betrokken, Werken – ondernemend en Leren - nieuwsgierig  
 
Beleidsplan: 
-Aan de hand van de volgende kopjes/ thema’s doorlopen cursisten het beleidsplan per 
element/hoofdstuk/onderwerp/valkuil/e.d. Bij elk item worden vragen gesteld die 
cursisten aanzetten tot het verscherpen en verbeteren van hun beleidsplan. 
A. Beleid versus protocol. 
B. Voorbereiding essentieel, niet openbaar 
C. Elementen uit de inhoudsopgave, de items van de inhoudsopgave voldoen aan 
bepaalde kwaliteiten. 
1 & 2. Inleiding en visie op hoogbegaafdheid en differentiatie van de school. 
3. Kerndoelen van de school en korte & lange termijn doelstelling m.b.t. het 
hoogbegaafdheid en differentiatie beleid. 
4. Theorie hoogbegaafdheid – wisselwerking tussen theorie en praxis. 
5.1 Specifieke doelstellingen voor hoogbegaafdheid 
5.2 Afbakening van het ontwikkelingsproces. 
-Werkvorm: Opdracht: Maak deze doelstellingen zo SMART mogelijk. 
6. Samenhang doelstellingen hoogbegaafdheid en differentiatie en andere 
beleidsplannen – projecten. 
7. Doelgroepdefiniëring  
-Werkvorm: Lees deze doelgroepformuleringen (4 voorbeelden).  Kun je specifiek 
maken wie wel of niet tot de doelgroep behoort? Is de doelgroep te signaleren? Is het 
meetbaar? Is de doelgroep acceptabel, realistisch? Is de doelgroep aangewezen voor 
een tijdsperiode? 
8. Betrokken omgeving voor invulling hoogbegaafdheid en differentiatie onderwijs en 
samenwerking. 
9. Taken en bevoegdheden 
10. Deskundigheid, competenties en attitudes. 
11. Besluitvorming – autonomie 
12. Werkwijze, aanpassingvormen onderwijsaanbod en begeleiding. 
12.1 Signaleren 
12.2 Compacten, verrijken, versnellen 
12.3 Procesbeschrijving 
12.4 Keuze en leerdoel van materialen 
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12.5 In de klas en buiten de klas 
-Werkvorm: Bedenk gezamenlijk welk aanbod een plusklas moet hebben. 
12.6 Administratie, overdracht & formulieren 
12.7 Overdracht en doorlopende leerlijnen 
13. Communicatie  
14. Beleidscyclus en (tussen) evaluaties 
15. Beleidsplanning 
16. Bijlagen 
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 
x Stuur aangepast beleidsplan op naar docent. 
x Maak een planning om beleidsplan definitief af te ronden voor dit schooljaar. 
x Lees de literatuur van les 14. 

14 
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1, 3 
& 4 

Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De cursisten kunnen enkele leerkrachtgedragingen en –attitudes opnoemen die een 
positieve invloed hebben op het welbevinden en de prestaties van leerlingen. Zij zijn 
zich bewust van de effecten die omgevingsinvloeden hebben op het leergedrag van 
kinderen. 
De deelnemers kunnen een kernkwadrant (Daniel Ofman) invullen en interpreteren. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c1; 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 
c3; 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
c4; 4.5, 4.6 
c5; 5.1, 5.6 
c6; 6.3  
c7; 7.1, 7.2, 7.3 
K2, K3, K6 
 
Literatuur: 
*Groot, M. de (z.j.). Kernkwaliteiten en Kernkwadranten. 
(http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/persoonlijkheidsmodellen/kernkwaliteiten ) 
*Roeling, M.P. (2010). Tweelingstudies en intelligentie. Blind interdisciplinair tijdschrift, 
nummer 24, Intelligentie. http://www.ziedaar.nl/print/article.php?id=378   
 
Inhoud: 
 
Leerkrachtgedrag en attitude: 
-De omgeving doet er toe!  
-Een plusklas levert hogere score welbevinden, maar rol leerkracht cruciaal: Positieve 
relatie, frequent verbale interactie op hoog niveau, flexibiliteit, humor, kennis van diverse 
vakgebieden, passie & kennis over hoogbegaafdheid, natuurlijke instructietechniek 
(Scherpenzeel-Mollema, P. (2002). Welbevinden in verrijkingsgroepen. ECHA scriptie). 
-Geen “alwetend” nodig, maar wel geïnteresseerd, mee-leert met de leerlingen en het 
leerproces stimuleert door: veel open vragen stellen, leerling helpen met het zoeken van 
de juiste informatiebronnen en juiste niveau, adequate studievaardigheden en structuur 
bieden, abstracte en concrete concepten geven, geavanceerde denkniveaus en 
probleemoplossende strategieën bieden, creatief denken, presentaties en voorstellingen 
ontwikkelen (Freeman, J. (1998). Educating the very able. In: Freeman, J. (1999). 
Teaching gifted pupils. Journal of Biological Education, vol. 33, nr. 4, p. 185-190). 
-Leerkracht eigenschappen: Inspirerend en motiverend, spanning verminderen, 
prestatiedrang verminderen voor perfectionisten, kan omgaan met: hoog energieniveau, 
sterke emoties, humor, extreme competitiedrang en hoge gevoeligheid. Is procesgericht 
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en gericht op studievaardigheid, in staat gelijkwaardige relatie op te bouwen met 
kinderen, kan uitdagende doelen stellen, etc. (Croft, L.J. (2003). Teachers of the Gifted. 
In: Colangelo, N. & Davis, G.A. (2003) Handbook of gifted education. Boston, Pearson 
education). 
-Vier attitude modellen: Transfer, Traveling, Shaping en Growing model. 
-Filmpje: Teachers are like gardeners. Ken de leerling om zijn of haar leercondities te 
bepalen. (http://youtu.be/aT_121H3kLY)  
 
Invloed omgeving: 
-Hoe ouder je wordt, hoe minder de omgeving nog invloed heeft op je intelligentie. De 
genetische aanleg wordt dan in sterke mate bepalend. 
-Genetische invloed is altijd afhankelijk van de omgeving waarin het genotype tot 
expressie komt. 
-Pro-actieve mensen nemen initiatief om gebeurtenissen te beïnvloeden waar ze invloed 
op kunnen hebben. Invloed is ongelijk aan controle. Je hebt wel controle op: je reactie, 
inzet, strategie, aandacht -> hiermee creëer je een omgeving waar je steeds meer 
invloed krijgt: de cirkel van invloed wordt dan letterlijk groter.  
Proactieve mensen richten zich vooral op hun eigen gedrag en hun eigen gedachten.  
Men kan natuurlijk geen invloed uitoefenen op alles wat ons overkomt. Maar wat we wel 
kunnen is bepalen hoe we zelf reageren op dingen die ons gebeuren.  
-Implementeren van beleid: 1) relaties; 2) proces(sen); 3) inhoud 
-Werkvorm: Controle op je reactie, invloed op je omgeving. A. aanleiding. B. Bril 
waarmee we kijken (overtuigingen). C. Consequenties. Zoek een situatie met een 
belang voor HB-beleid of relaties. Beschrijf de situatie. Beschrijf vervolgens wat je erbij 
voelde, wat je erbij dacht en wat je erbij deed. Beschrijf de consequenties hiervan. Hoe 
had je anders willen doen/voelen/denken? 
  
Kernkwadranten: 
-Oordelen of kwaliteiten zien?  Uitleg van kernkwadrant van Daniel Ofman.  

 
Bijv. Daadkrachtig   ►    Drammerig 
                  ▲                       ▼ 
         Passiviteit      ◄         Geduld 
-Werkvorm: In groepjes van vier. Kies een kaartje met een kernkwaliteit die bij jou past. 
Maak een kernkwadrant. Reflecteer samen op deze kernkwaliteit; welke valkuil, 
uitdaging en allergie zouden hier bij passen? 
-Werkvorm: Dubbelkwadrant: Kijk naar de ander.  
Wat een allergie is voor persoon X, kan de valkuil van persoon Y zijn. Tegenover die 
valkuil van Y staat een kernkwaliteit van Y. 
Maak groepjes van vier. Bedenk een sterke allergie ten aanzien van een collega. Maak 
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vanuit die allergie jouw kernkwadrant af (let op: dit is dus een andere volgorde). Zet nu 
de allergie op de plek van de valkuil van de ander. Maak de kwadrant af. 
Welke kernkwaliteit heeft de ander? Hoe kan je een ander in zijn kracht zetten, die ook 
jou verder helpt? 
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 
x Bespreek het onderwerp “Deskundigheid en leerkrachtvaardigheden” binnen je 

team. Evalueer en pas dit onderwerp aan in je beleidsdocument. Formuleer 
leeractiviteiten die het leerproces  ondersteunen. 

x Invullen van individuele WB5. Plan een afspraak voor een evaluatiegesprek. 
x Lees de literatuur van les 15. 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 

1 & 4 Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
Tijdens deze bijeenkomsten worden overtuigingen en stereotype gedachten zichtbaar 
gemaakt en begrijpen de cursisten welke effecten overtuigingen hebben op het kind, de 
organisatie, het handelen, op personen en het beleid. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c1; 1.8 
c2; 2.3, 2.4 
c5; 5.2, 5.5, 5.6 
c6; 6.2, 6.3  
c7; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10 
K2, K3, K6 
 
Literatuur: 
*Hallinan, M.T. (2008). Teacher Influences on Students’ Attachment to School. In: 
Sociology of Education, vol. 81, no. 3 (juli 2008), p. 271-283. 
-Gilmore, L. & Boulton-Lewis, G.M. (2009). “Just try harder and you will shine”; a study 
of 20 lazy children. Australian Journal of Guidance and Counseling, vol. 19, no. 2, p. 95-
103. 
-Hamsikova, R. (z.j.). Onderpresteren – een nationale epidemie. Aan de slag met 
onderpresteren. Volendam: IeKu Advies. 
-Kim, K.H. (2008). Underachievement and Creativity: Are Gifted Underachievers Highly 
Creative? In: Creativity Research Journal, vol. 20, no. 2, p. 234 – 242. 
-Onderwijsraad (2007). Presteren naar vermogen. Alle talenten benutten in het 
funderend onderwijs. Den haag: Onderwijsraad. 
 
Inhoud: 
 
Ingezonden leerwens: 
-Tijdens dit onderdeel van de bijeenkomst behandelen wij een onderwerp of vraagstuk 
van een cursist. Dit kan een verdieping geven op een eerder behandeld thema (zoals 
bijvoorbeeld onderpresteren), maar kan ook een nieuw thema zijn. 
 
Overtuigingen: 
-Werkvorm om samen met een leerling te doen: Werken aan een doel, doe je samen! 
Wie is er verantwoordelijk: Leerling, Ouders/leerkracht, Samen?  
Bedenk samen met het kind enkele verantwoordelijkheden en taken. Vul vervolgens in 
wie voor welke taak/opdracht verantwoordelijk is. Komt het overeen? 
-Een kind vormt zijn overtuigingen in contact met zijn omgeving: ouders, leerkrachten, 
vrienden en vele andere situaties (sportclub, tv, boeken, familie, straatbeeld, etc.) 
-Overtuigingen heb je uit de drang om je wereldbeeld overzichtelijk te krijgen/houden: dit 
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is prettig om te overleven. Mensen zijn eigenlijk niet gebouwd om te veranderen maar 
om te overleven. We willen pas veranderen als het pijn doet. Je merkt bij mensen ook 
snel een ingebouwde beveiliging als iemand de persoon probeert te overtuigen van zijn 
wereldbeeld. De ingebouwde beveiliging is dan: 1) Dat weet ik al ! of 2) Klopt het 
verhaal wel? Uitkomst: “Ik kan alles houden zoals het was, ik hoef niets te veranderen.” 
Jouw hersenen verwerken het ook zo: je krijgt een vraag, je zoekt het bekende 
antwoord; kost de minste energie. Mooie uitspraak (en uitdaging) is dan ook: ‘De 
kwaliteit van je leven wordt niet bepaald door het weten van de antwoorden. De kwaliteit 
van je leven wordt bepaald door de vragen die je stelt.’  
-Werkvorm: Maak een tekening in 3 minuten van een hoogbegaafde leerling en verwerk 
daar de overtuigingen in. Welke overtuigingen zijn er op hoogbegaafdheid? 
Opvallend: (bijna) alle termen zijn negatief! Wat maakt ze negatief? Ze passen niet bij 
de manier waarop wij dingen doen; passen niet bij onze manier. Welke overtuigingen 
heeft de hoogbegaafde leerling (waaruit zijn/haar gedrag komt)? Komt dat overeen met 
onze overtuigingen? (Nee) 
 
Priming & stereotyperingen: 
-Filmpjes van Malcolm Gladwell: how priming impacts your performance 
http://www.youtube.com/watch?v=Z_mVFPCaQJY&feature=share&list=FLqyiRBEnCMh
cHhkTrHAXWXAA en Jane Elliot: Stereotypering Brown eyes, blue eyes. 
http://youtu.be/Hqp6GnYqIjQQ   
 
Overtuigingen over Growth & Fixed Mindset, Carol Dweck: 
-Werkvorm Stelling: mensen met een statische/ fixed mindset hebben in feite een laag 
zelfbeeld, zijn pessimistisch ingesteld. 
-Wat is jouw overtuiging over ontwikkelbaarheid? Maak een keuze: Uitdaging vermijden 
of omarmen; Hindernis: “ik ben dom” of andere strategie proberen; Inspanning: 
nutteloos of zonder inzet geen groei; Kritiek: negeren, boos worden of wat kan ik leren?; 
Succes anderen: bedreiging of inspiratie. 
Leerhouding: Suspension of disbelieve. Achteraf stel je de waarde vast van wat je 
geleerd hebt. Drie manieren van leren: 1)DABBLER = aanmodderen, begint steeds 
opnieuw of start met iets anders als het moeilijk wordt. 2)ACHIEVER = Heel doel 
gericht. Stress en moeilijkheden overkomen door heel hard te werken om resultaat te 
halen. 3)MASTER = leren van feedback, stapje terug doen, ontspannen en verder gaan 
met de gegeven feedback. 
-Hoe verander je nu een overtuiging bij jezelf, bij een collega, bij een kind? 

1. Bewustzijn: inzicht krijgen in de overtuiging 
2. Toon positief begrip: de overtuiging is mogelijk gebaseerd op ervaringen. Het 

kan dus waar zijn en er zit mogelijk een wens/behoefte achter.  
3. Is het waar? Zou het tegenovergestelde ook waar kunnen zijn? (voorbeeld 

kinderboek: Tijger-Tijger-is het waar) 
4. Patroon doorbreken: kies voor een sterke identiteit, zorg voor je fysiologische 

behoeften, focus, pas je taal aan, controleer je gevoelens-gedachten koppeling 
(brengt deze gedachte je naar je doel?). 

5. Ervaar het tegendeel in de praktijk: nieuwe overtuigingen ontstaan/ 
successpiraal. 

6. Geef feedback met behulp van ezelbruggetje ASOOO: vanuit de Autonomie van 
het kind/leerkracht (zelf oplossingen en aanpak laten bedenken), bevorder zijn 
Status (door trots te zijn op zijn inzet, voortgang, strategie) en tot slot stimuleer 
positieve Overtuiging Over Ontwikkelbaarheid (groei mindset). 

-Conclusie: Overtuigingen hebben invloed op thematieken van Specialist HB&D 
opleiding, zoals signaleren, beleid en samenwerken met anderen, relaties leerkracht-
leerling-ouders, etc. 
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 
x Vraag je reflectiepartner om feedback op je beleidsplan 
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x Maak een boeken- en onderzoeklijst: Wat heb je gelezen of wil je nog lezen? Neem 
dit de volgende keer mee. 

16 
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1 & 3 Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De cursisten kennen de (belemmerende) rol van de executieve functies en het 
functioneren van (hoogbegaafde) leerlingen. Tevens breiden zij hun 
handelingsrepertoire uit bij begeleiding en interventies op dit vlak. 
De deelnemers kennen het verschil tussen de rollen stimulator, inspirator en motivator. 
Daarnaast stimuleren cursisten een goede stroke-huishouding, waarbij zij onderscheid 
maken tussen positieve en negatieve strokes, voorwaardelijke en onvoorwaardelijke 
strokes en tot slot, verbale en non-verbale strokes. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c2; 2.1, 2.3, 2.4 
c3; 3.1, 3.2 
c7; 7.1, 7.2, 7.5 
K1, K2, K5 
 
Literatuur: 
-Dawson, P. & Guare, R. (2009). Slim maar…. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers BV. 
-Dawson, P. & Guare, R. (2010). Executieve functies bij kinderen en adolescenten. 
Amsterdam: Hogrefe Uitgevers BV.  
-Kooijman, J.H. (2010). Executieve functies en hoogbegaafde kinderen: Een kijk op 
inhibitie. Master thesis, Leiden Universiteit.   
 
Inhoud: 
 
Ingezonden leerwens: 
-Tijdens dit onderdeel van de bijeenkomst behandelen wij een onderwerp of vraagstuk 
van een cursist. Dit kan een verdieping geven op een eerder behandeld thema, maar 
kan ook een nieuw thema zijn. 
 
Executieve functies: 
-Definitie van executieve functies: Neurowetenschap geeft aan dat executieve functies 
vaardigheden zijn die door de hersenen mogelijk worden gemaakt die mensen nodig 
hebben om taken uit te voeren. Andere definitie: het zijn die vaardigheden die het 
mogelijk maken om rationele beslissingen te nemen, impulsen onder controle te hebben 
en te kunnen focussen op dat wat belangrijk is. Heb je een gebrek aan deze 
vaardigheden: dan krijg je een probleem met doelgericht gedrag. 
-Welke executieve functies ken je? Benoemen van 11 executieve functies. 
-Filmpje: de executieve functies in de puberteit. http://youtu.be/bHHUNkk0IYQ   
Pas na 18-20 jaar zijn de executieve functies in het brein volledig ontwikkeld. Om 
overbelasting van het brein bij jonge kinderen te voorkomen, dienen volwassenen 
leerlingen hierbij te helpen. 
-Werkvorm: Casuïstiek: Leg de kaartjes van de executieve functies op volgorde van 
brein ontwikkeling. 2e opdracht: Maak 2 rijen van de kaartjes in volgorde van functie: 
Denken (cognitie) en Doen (gedrag). Zelftest en test uitreiken voor kinderen. 
-Interventie ontwerpen: 1) Bepaal het gedragsmatige doel; 2) Bepaal de steun van de 
omgeving: tijdelijk; 3) Bepaal de stappen om de vaardigheid te leren; 4) Bepaal het 
toezicht; 5) Beloningen… 
-Werkvorm: Benoem alle executieve functies in de casussen. Kies 1 executieve functie 
van een casus en werk een interventie uit. 
-Extra tips voor interventie-ontwerp. 
 
Als coördinator ben je een motivator…. toch?: 
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-Nee, beter gezegd: je kunt een ander stimuleren en jezelf motiveren. 
-Ieder mens heeft prikkels/ strokes (erkenning) van anderen nodig. Uitleg van strokes: 
negatief/ positief, voorwaardelijke/ onvoorwaardelijk en non-verbaal/verbaal. 
Succesvolle stimulator: flexibel, creatief, communicatief vaardig, mogelijkheden zien en 
bewust zijn van de processie die bij jezelf spelen. 
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 
x Neem de 10 competenties die nodig zijn als Specialist HB&D mee (die jij hebt 

uitgekozen voor het Big 5-gesprek). 
x Neem de 10 competenties die nodig zijn als leerkracht van HB leerlingen mee. 
x Welke competenties hebben jouw collega’s wel of (nog) niet? 
x Lees de literatuur van les 17. 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 

3, 4 
& 5 

Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De cursisten oefenen een kritiek-gesprek, waarbij zij de gemaakte beleidsdoelstellingen 
beoordelen op SMART-gerichtheid. 
De deelnemers leren hoe zij om kunnen gaan met weerstand en onderscheiden zij 
daarin 7 emotionele weerstanden. Zij zorgen daarbij voor een goede afbakening van 
grenzen van specialisme. 
De cursisten weten welke 12 competenties essentieel zijn voor de Specialist HB&D en 
reflecteren op hun eigen competenties en ontwikkeling. Daarnaast kunnen zij de 
competenties opnoemen, die leerlingen (hoogbegaafden en andere kinderen) bij goede 
leerkrachten vinden passen. 
De deelnemers maken een analyse van hun collega’s met betrekking tot Attitude, 
Competenties en Kennis over hoogbegaafdheid en bedenken daar passende 
leeractiviteiten bij. 
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c1; 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 
c2; 2.2 
c4; 4.3, 4.5, 4.6 
c5; 5.1, 5.3, 5.6 
c6; 6.3, 6.4  
c7; 7.2, 7.6 
K3, K4, K6 
 
Literatuur: 
*Boer, E. de (2011). Begrijp je me? (Hoogbegaafde) leerlingen over competenties van 
leraren. Scriptie CBO, Radboud Universiteit Nijmegen. 
*Boer, E. de, Poell, J. & Schouten, E. (2011). Excellentie in ontwikkeling. Werken met 
een persoonlijk leerplan. Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische 
Centra. 
*Croft, L.J. (2003). Teachers of the Gifted. In: Colangelo, N. & Davis, G.A. (2003) 
Handbook of gifted education. Boston: Pearson education. 
-Jaspers, H. (2012). Anderen stimuleren en jezelf motiveren. Amsterdam: SWP 
uitgeverij. 
-Webb,J.T.,  Amend, E.R., Webb, N.E., Goerss, J., Beljan, P., Olenchak, F.R. (2004). 
Misdiagnosis and Dual Diagnosis of Gifted Children. Scottsdale: Great Potential Press    
(http://www.sengifted.org/archives/articles/misdiagnosis-and-dual-diagnosis-of-gifted-
children)   
 
Inhoud: 
 
SMART-Doel: 
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-Maak onderscheid tussen resultaten (behalen van doelen, succes/falen) en inspanning 
(activiteiten, manieren). 
-Werkvorm: Rollenspel Kritiekgesprek naar aanleiding van eigen beleidsdocumenten. 
Coördinator-rol: Ga na wat deze collega volgens hem/haar wel/niet heeft gerealiseerd in 
de beleidsdoelstelling(en). Collega-rol: Bekijk de doelstelling uit het beleidsplan en zoek 
de “zwakke plekken”. Denk aan SMART. 
Na afloop: Verbeteren, aanscherpen van de beleidsdoelstellingen. 
 
Weerstand: 
-Rollen: Motivator, Stimulator en Coach. Waar liggen de grenzen? Wie ben jij als 
coördinator? 
-Doelen bereiken door: Denken, Doen, Willen (Motor tot gedrag) en Voelen (brandstof 
voor motor tot gedrag). 7 Stappen bij emotionele weerstand, miskenningsmatrix Jaspers 
& Kouwenhoven (1998), gebruiken bij individuele coaching. Behoort niet meer tot de 
taak van coördinator. Maar kan coördinator wel zicht geven waar de weerstand zit. 
-Koppeling met weerstand uit de praktijk: Wat doe je met collega’s die aangeven geen 
tijd te hebben? 1) Check de werkdruk; Deels of niet waar, dan Signaleer de emotionele 
weerstand. Werkdruk wel hoog? Dan: 2) Doelstellingen voldoende geprioriteerd? 3) 
Autonomie? 4) Voldoende bekwaamheid in timemanagement, planning en 
deskundigheid? 
 
Competenties: 
- Specialist HB&D met verschillende petten: bovenschools/management, zorgstructuur 
school, in en buiten de klas. Taak: Adviseren, stimuleren en coördineren. 
-Werkvorm: Stickers plakken: Welke 10-12 competenties vinden de cursisten 
gezamenlijk belangrijk voor de Specialist HB&D? Koppelen en verschillen/ 
overeenkomsten vergelijken met de 12 competenties van de Specialist HB&D opleiding. 
-Huiswerkopdracht: Kies een competentie uit de lijst, die je verder wilt ontwikkelen. 
Bedenk welk gedrag en welk moment je dit gaat oefenen. Wie kun je om steun, advies 
en hulp vragen? Reflecteer op A4tje welke ontwikkeling je hebt gemaakt. Gebruik voor 
de reflectie de STARR methode. 
 
Goede leerkracht: 
-Wat is volgens kinderen een goed juf of meester? Is er nog verschil tussen 
hoogbegaafde leerlingen en andere kinderen? 
-Webb et al, (2004): Welke mensen maakten echt verschil voor jou als (hoog)begaafd 
kind? Ze moedigde mij aan om: 1) actief om te gaan met anderen; 2) stelde veel open 
vragen; 3) accepteerde alle antwoorden zonder je te vernederen; 4) hielp me competent 
te voelen zelfs als ik iets nieuws probeerde. 
-Hoogbegaafde kinderen waarderen: 1) Pedagogische 2) Interpersoonlijke 3) 
Didactische componenten. 
Andere kinderen waarderen: 1) Organisatorische 2) Didactische 3) Pedagogische 
componenten. 
Opvallend: hoogbegaafde leerlingen 6-9 jaar waarderen hulp van leerkracht niet hoog, 
maar 10-12 jaar wordt hulp van leerkracht wel hoog gewaardeerd! 
 
Koppeling Beleidsplan: 
-Vormgeven en aandacht geven aan het beleidsonderdeel: deskundigheid & attitude. 
-Huiswerkopdracht bespreken: Collega’s analyseren op: Attitude, Competenties en 
Kennis- schalen. 
-vormen van deskundigheidsbevordering: Opleiding, teamtrainingen, oefenen, 
rollenspel, workshop, observatie, collegiale consultatie, coaching, intervisie, supervisie, 
feedback & strokes. 
 
Afsluiting: 
Bespreek opdracht voor volgende keer; 
Opdracht voor het beleidsplan: 
x Voer je leervraagplan uit en maak een reflectieverslag volgens STARRmethode. 
x Verwerk je analyse over attitude en deskundigheidsbevordering in het beleidsplan. 

Stem hierin af met jouw school/ collega’s. 
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x Geef een datum door voor inleveren van definitief beleidsplan ter eindbeoordeling. 
x Lees de literatuur van les 18. 
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1, 3, 
4 & 5 

Omvang: 
Contacturen: 2,5 

Studie-uren: 5 
Doelstelling: 
De cursisten kennen de theoretische modellen, achtergronden en de behandelde 
onderwerpen van de opleiding deel 1 & 2. Zij beschikken over parate kennis en kunnen 
op basis daarvan een voldoende halen op de kennistoets Specialist HB&D. 
De deelnemers  weten hoe belangrijk het is om een kennisnetwerk op te bouwen en 
deze indien nodig aan te spreken. Tevens is men in staat dit netwerk in te schakelen bij 
een 360o graden reflectie/ feedback-sessie.  
 
Competentie-indicatoren: 
In deze les, voorbereiding en uitwerking komen de volgende competentiegebieden en 
kwaliteitsindicatoren naar voren:  
c1; 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 
c2; 2.1 
c5; 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 
c6; 6.2, 6.3, 6.4  
c7; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,7.7, 7.8, 7.9, 7.10 
K1, K2, K3, K5, K6 
 
Literatuur: 
-Eyre, D. (2011). Room at the Top. Inclusive education for high performance. Londen: 
Policy Exchange 
-Ford, D.Y. & Grantham, T.C. (2003). Providing Access for Culturally Diverse Gifted 
Students: From Deficit to Dynamic Thinking. Theory Into Practice, vol. 42, no.3, p. 217-
225. 
-Nadler, R.T., Rabi, R. and Minda, J.P. (2010). Better Mood and better performance: 
Learning Rule-Described categories is enhanced by positive mood. Psychological 
Science, 21(12), p. 1770-1776 
-Nelson, M.A. & Smith, S.W. (2001). External factors affecting Gifted Girls’ Academic 
and Career Achievements. Intervention in School and Clinic, vol. 37, no. 19, p.19-22. 
 
Inhoud: 
 
Toets: 
-Toetsvragen beslaan de behandelde onderwerpen, theorieën en modellen van de 
opleiding (deel 1 en deel 2). De toets bestaat uit 11 multiple choice vragen en 15 open 
vragen, in totaal kunnen er 45 punten behaald worden. Normering: 45 punten = 10. 
Voldoende bij 25 punten of hoger. 
 
Huiswerk: 
-Analyse deskundigheid collega’s, screenen met 80% norm op attitude, kennis en 
competenties. Wat is er bij deze screening naar voren gekomen? Met wie heb je de 
analyse uitgevoerd? Wat is nu het plan van aanpak? Noteren/ bijstellen in het 
beleidsplan. 
-Reflecteren op leervraag n.a.v. het WB5-evaluatiegesprek. Advies n.a.v. de 
reflectieverslagen: Kijk nog eens goed of je de juiste competentie/ kwaliteit geoefend 
hebt. Bijv. Je zegt dat je gaat oefenen met “Plannen & Organiseren”, maar uit de 
reflectie blijkt dat je meer geoefend hebt met “Mondelinge presentatie”. 
-Reflecteren is een mooi middel om je functioneren te evalueren. Maar daarbij gebruik 
van de evaluaties van anderen (360o graden feedback). Vraag feedback van: 
1) Customer; ouders/ leerlingen d.m.v. tevredenheidsonderzoek, smiley-systeem e.d. 
2) Management: directeur/ managementteam/ schoolbestuur d.m.v. functionering- en/of 
beoordelinggesprekken. 
3) Colleague: collega’s van school d.m.v. vragen over tevredenheid beleidsplan en 
overeenkomsten tussen werkvloer & “bureaubeleid”, functioneren van specialist/ 
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coördinator e.d. 
4) Peers: Studiegenoten, collega-scholen, netwerk specialisten, mede-cursisten 
opleiding Specialist HB&D d.m.v. collegiale consultaties, netwerkwerkgroepen, 
Communities of Practice e.d. 
 
Zwermintelligentie & Netwerken: 
- Zwermintellingentie: Een massa is vaak gezamenlijk sterker en slimmer, dan een 
individu, bijv. een enkel miertje kan niet veel verrichten, maar een mierenkolonie is 
samen erg sterk, slim, effectief en zeer productief. Kenmerken van zwermintelligentie 
zijn: 
-Spontaan optreden gedrag 
-Eenvoudige regels, heldere taakverdeling 
-Communicatie kort, krachtig, helder en transparant 
-Zelforganiserend 
-Groepsresultaat belangrijker dan individueel resultaat 
Link met opleiding: Samen sta je sterker. Creëer een (kennis)netwerk van specialisten, 
maar ook van niet-specialisten om je heen. Blijf reflecteren, evalueren en verbeteren. 
Communiceer op het niveau van de groep, pas op voor Overkill Expertise (d.w.z. Als 
expert begrijp je de materie soms zo goed, dat je daarmee over de hoofden van 
anderen heen praat. Jouw verhaal komt dan niet aan. Daarnaast zijn zaken voor jou als 
expert enorm logisch, maar blijkt de praktijk weerbarstiger te zijn.) 
Aanmelden op website www.talentstimuleren.nl (SLO Informatiepunt Onderwijs & 
Talentontwikkeling. 
-Men identificeert zich mede op basis van de Social Identity Theory van Tajfel & Turner. 
Personen hebben meerdere rollen (bijv. moeder, juf, fanatiek marathonloper, vriendin, 
dochter, etc.) Binnen iedere rol identificeer je wie je bent. Je vergelijkt je met de ingroup 
(bijv. andere moeders, medesportvrouwen, etc.). Hierdoor bestaat er grote kans op 
ingroup favoritsm & groupthink. 
Ingroup favoritsm: Wij – zij-verhaal. Je vindt jouw groep (plusklas, andere 
hoogbegaafden, sterke rekenaars, etc.) beter dan de anderen. Daardoor sta je voor 
anderen niet meer open. 
Groupthink: de groep heeft één gezamenlijke gedachte, mening, verhaal. Dit bevordert 
de groepscohesie en solidariteit, maar daardoor vaak wel een tunnelvisie. De groep 
staat niet meer open voor alternatieven of opties van de minderheid van de groep. 
 

 
Bron: https://wikispaces.psu.edu/pages/viewpage.action?pageId=41095610 (Redmond 
& Kinneberg, 2013) 
-Link met de opleiding: Zorg voor een goede balans tussen wij-zij. Kinderen classificeren 
is goed voor het ontwikkelen van identiteit. Maar laat daarbij ook zien dat kinderen 
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onderdeel zijn van een groter geheel en meerdere rollen (identiteiten) hebben. 
 
 
Excellentiebevordering: 
-Gedurende de opleiding hebben we continue geschakeld tussen de focussing view en 
de helicopter view. Het uiteindelijke doel van de opleiding is om deelnemers te 
specialiseren in het onderwerp hoogbegaafdheid & differentiatie en daarbij rekening te 
leren houden met de “niet hoogbegaafden”. Onderwijs moet uitdagend voor iedere 
leerling zijn, ongeacht intellectuele capaciteiten, mate van creativiteit, 
persoonlijkheidskenmerken, omgeving en prestaties. Dit noemen wij 
excellentiebevordering. 
Signalering op jonge leeftijd is erg belangrijk, maar geeft geen garanties voor prestaties 
op latere leeftijd. Zet laatbloeiers dus niet zomaar aan de kant. 
Dit doe je door: 
-Leerkracht is uitnodigend, stimulerend en werkt aan een positieve relatie. 
-Leerkracht zorgt ervoor dat de leerling lekker in zijn/haar vel zit. 
-Leerkracht werkt vanuit een growth mindset en stimuleert ontwikkeling & groei. 
-Een positief humeur bij complexe taken leidt tot betere resultaten (Nadler et al., 2010). 
 
Afsluiting: 
-Wervorm: Filmpje: Out of the box HGW – Ellen Emonds – Leraar van het jaar 2012 
Om in aanmerking te komen voor het diploma moet er aan de volgende eisen 
voldaan zijn: 
x 90% aanwezigheidsplicht jaar 1 & jaar 2 
x Certificaten Specialist HB&D jaar 1 en jaar 2 
x WB5 adviesgesprek en reflectie op leervraag 
x Intake en 360o graden feedback formulieren 
x Eindbeoordeling voldoende op beleidsplan (17 van de 24 items moeten voldoende 

beschreven staan) 
x 5,5 of hoger op de kennistoets 
x Voor aanvraag diploma: Kopie identiteitsbewijs & kopie Pabo-diploma 
Evaluatieformulieren invullen. 
Uitreiking certificaat Specialist HB&D deel 2. 
 

De volledige Specialist HB&D opleiding is hierbij afgerond. 
Om in aanmerking te komen tot het einddiploma moet de cursist aan de volgende elementen 
voldoen: 

1) In het bezit zijn van deelcertificaten “Bewijs van Deelname” van  
Specialist HB&D jaar 1 & jaar 2;  

2) Aanwezigheidscore van 90% of meer; 
3) Intake en 360o graden feedback formulieren 
4) Een voldoende halen op het beleidsplan; 
5) Een 5,6 of hoger scoren op de kennistoets; 
6) De WorkPlace Big 5 ingevuld hebben & evaluatiegesprek gehad hebben; 
7) Een reflectieverslag m.b.t. de competenties indienen. 

 
 
 

8.5.  Werkvormen 
 
Het leerproces dat de deelnemers doormaken in de Post HBO-opleiding Specialist HB&D kan worden 
getypeerd als een combinatie van werkplekleren en samenwerkend leren, waarin zowel gezamenlijk 
als individueel wordt geleerd (competenties en kwalificaties worden verworven) en waarbij de praktijk 
start- en eindpunt is: de aanleiding tot leren wordt in de praktijk gevonden, de resultaten van het leren 
zijn dienstbaar aan de praktijk. In samenhang hiermee heeft het opleidingsconcept de volgende 
kenmerken:  
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- de Post HBO-opleiding Specialist HB&D heeft een tweeledig doel: persoonlijke- en 
schoolontwikkeling. Om die parallelle ontwikkeling mogelijk te maken, zal tijdens de lessen 
gependeld worden tussen persoonlijke praktijkvragen, vergroten van de expertise (kennis & 
vaardigheden in relatie tot het onderwerp) en reflectie met betrekking tot de 
schoolontwikkeling en de eigen competenties. De opleidingsdocent voegt kennis en 
vaardigheden toe; 

- de Post HBO-opleiding Specialist HB&D stimuleert de deelnemers om zich onderzoekend op 
te stellen, keuzes (gezamenlijk met het schoolteam) te maken en deze te verantwoorden; 

- de opleiding bereidt deelnemers hierop voor en staat model voor de manier waarop 
professionals vanuit onze visie in het werkveld staan; 

- de basis van deze visie op leren is, dat leren pas betekenis krijgt als de lerende iets doet met 
‘nieuwe kennis’. Deelnemers maken telkens de afweging ‘doen wij de goede dingen en doen 
wij dingen goed?’ en leggen hierover verantwoording af. 

- Het curriculum is opgezet vanuit de Blended Learning onderwijsvisie. Dat wil zeggen dat er  
een geïntegreerde combinatie gemaakt is van traditioneel contactonderwijs en eLearning 
onderwijs. Face to face colleges worden ondersteund met online leeractiviteiten. Middelen die 
daarbij worden ingezet zijn: Social Media (LinkedIn groep), digitaal leerportaal (dropbox en 
mentorix), digitale hulpmiddelen (skype, video conference, e-mail, telefoon, etc.). 

 
Binnen de opleiding verlopen de activiteiten over het algemeen als volgt: 

- via uitwisseling tijdens de lessen oriënteren de deelnemers zich op de betekenis van de 
thema’s van de bijeenkomsten, de stand van zaken op de eigen school en de bijdrage van het 
themablok aan de persoonlijke professionalisering. Deze uitwisseling zorgt voor een 
professioneel klankbord voor de deelnemer. Dat betekent niet al,leen dat intervisie kan 
plaatsvinden op de kwaliteit van de schoolontwikkeling en het leerproces, maar ook dat er een 
sociaal en kennis netwerk rond de deelnemer ontstaat. De deelnemer krijgt de mogelijkheid 
om van en met andere collega-HB&D coördinatoren te leren; 

- kerndocenten zorgen voor kennisoverdracht ter bevordering van de ontwikkeling van de 
beroepsvaardigheden in workshops/ colleges op Hogeschool Utrecht. Hierbij worden de  
theorieën, modellen, concepten, literatuur e.d. besproken, bediscussieerd en geanalyseerd. 
De literatuur is onderverdeeld in verplichte en facultatieve literatuur. Regelmatig wordt er 
verwezen naar internationale onderzoeken. Het docententeam kiest ervoor om de nadruk te 
leggen op het beschrijvende deel van de wetenschappelijke literatuurstudies en onderzoeken, 
zoals de inleiding, de theoretische beschrijving, de resultaten, de conclusies en de discussie. 
De beschrijving van de onderzoeksmethode en de statistische berekeningen zijn daaraan 
(voor de deelnemers) ondergeschikt, vanwege het mogelijke tekort aan  academische en 
statistische kennis.  
De bijeenkomsten zijn gericht op het ontsluiten van body of knowledge  of op het informeren 
van de deelnemers over de nieuwste inzichten, frontiers of knowledge in het vakgebied/ 
werkveld. Gestreefd wordt naar activerende bijeenkomsten waarin wordt getracht om 
controversiële thema’s binnen het vakgebied/ werkveld aan de orde te stellen of andere 
perspectieven aan te bieden om tegen het vakgebied/ werkveld aan te kijken.  
Een enkele bijeenkomst wordt verzorgd door een deskundige uit het werkveld. Het ligt in onze 
ambitie om in de toekomst meer (praktijk)experts uit te nodigen voor gastpresentaties.  
Tijdens de bijeenkomsten vindt theoretische en praktische verdieping plaats, gebruikmakend 
van actuele theoretische kaders, activerende werkvormen en de kennis en ervaring van de 
deelnemers (met al, hun verschillen in de eigen schoolpraktijk); 

- elke deelnemer bepaalt binnen zijn eigen schoolcontext de koers die gevaren gaat worden 
met betrekking tot de beleidsvorming ten aanzien van hoogbegaafdheid & differentiatie. Hij 
wordt hierbij op individuele of gezamenlijke basis begeleid door de kerndocenten;  

- de deelnemers evalueren (individueel en gezamenlijk) regelmatig de opgeleverde producten 
van hun beleidsplan en de doorlopen processen. Tevens krijgen cursisten na elke bijeenkomst 
een huiswerkopdracht mee die passend is bij het behandelde thema. 

 

8.6. Toetsing 
 
Binnen de Post HBO-opleiding HB&D wordt uitgegaan van het volgende model voor intake en 
toetsing; 
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 Startassessment (intake): Tussenassessment Eindassessment 
x Ingevuld intakeformulier 

met competentiematrix 
(vanaf sept. 2013) 

x Mondelinge afstemming 
van verwachtingen, 
motivatie, aanwezige 
competenties en 
geschiktheid opleiding 
tijdens 1e bijeenkomst. 
 

x (Deel)product(en); 
Beleidsplan  

x Evaluatie WB5 + 
reflectieverslag 
competenties en kritische 
persoonlijke kwaliteiten. 

x 360o feedback 
competenties (vanaf sept. 
2013) 

Beoordeling beleidsplan: 
x Kennistoets 
x Product; Beleidsplan  

 
Aangezien de opleiding het onderwerp/thema hoogbegaafdheid & differentiatie binnen de 
schoolontwikkeling positioneert, vormen individuele persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling 
een organisch geheel. De toetsing en beoordelingscriteria worden zoveel mogelijk toegespitst op de 
competenties van de cursist, maar kunnen eigenlijk niet losgezien worden van de ontwikkelingen in de 
school en in het team van collega’s van de cursisten. 
Dit is de reden dat er naast het beleidsplan, waarin de processen en keuzes van de 
schoolontwikkeling beschreven worden, ook individuele assessments plaats zullen vinden.  
Hierbij wordt uitgegaan van zowel een ontwikkelingsgerichte (ondersteuning van de professionele 
ontwikkeling van de deelnemer) als een holistische visie op competentiegericht opleiden. De 
deelnemers leren al werkend en werken al lerend en ontwikkelen daarbij hun competenties. 
Toetsontwerp en curriculum dienen op elkaar afgestemd te zijn en beide zijn competentiegericht. 

- beoordelingsvormen zijn gericht op het verder kunnen ontwikkelen en het kunnen bewijzen 
van het aanwezig zijn van  de competenties en hun vertaling in indicatoren; 

- beoordeling van ontwikkeling van competenties geschiedt integraal en is niet de optelsom van 
beoordelingen van geïsoleerde aspecten (kennis, attitudes, gedrag). Dit sluit het enkel 
afnemen van traditionele toetsen, die hoofdzakelijk gericht zijn op reproductie van kennis, uit. 
In de uitwerking van het beleidsplan dient de deelnemer keuzes en bevindingen altijd te 
beargumenteren; 

- bij beoordeling door de docent wordt uitgegaan van zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid 
van de deelnemer. De deelnemer toont in de authentieke contextspecifieke situatie 
(beroepscontext) aan dat hij zich heeft ontwikkeld ten aanzien van de benodigde 
competenties; 

- tijdens de gehele opleiding wordt gebruik gemaakt van formatieve en summatieve 
toetsvormen. Bij formatief beoordelen (assessment for learning) wordt stilgestaan bij de 
ontwikkeling van competenties en kwaliteiten. Bij summatieve toetsen gaat het niet om het 
leren zelf, maar om het meten van de kennis en vaardigheden op een bepaald moment. Aan 
deze vorm van  toetsing is een cijfer gekoppeld. 

 
Assessments binnen de opleiding hebben enerzijds dus de bedoeling om steeds de ‘stand van zaken’ 
van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemer te meten, om op basis van de 
uitslag de deelnemer te ondersteunen om zijn persoonlijke en professionele performance steeds weer 
op een hoger niveau te brengen; assessments for learning. Anderzijds zijn ze gericht op het 
vaststellen dat de kennis, de competenties en kwaliteiten zijn bereikt; assessments of learning. 
 
De volgende assessments worden in de Post HBO-opleiding HB&D onderscheiden:  
 

- Startassessment: voor aanvang van de opleiding vult de deelnemer het intakeformulier met de 
competentiematrix in. Op basis van de ingevulde gegevens en de instemming van 
schooldirectie/ bestuur volgt een studieadvies. (intakeformulier, competentieformulier en 
advies; vaststellen huidige situatie); 
 

- Tussenassessment: gedurende de opleiding werkt de deelnemer aan het beleidsplan 
hoogbegaafdheid & differentiatie. Daarin laat de cursist zien dat de vertaalslag is gemaakt van 
theorie naar praktijk en de verbinding tussen school- en persoonlijke ontwikkeling.  
Ten tweede worden de mogelijkheden, kansen en beperkingen van de (toekomstige) HB&D 
coördinatoren zorgvuldig in beeld gebracht met behulp van de WB5 
persoonlijkheidsvragenlijst. De persoonlijkheidsvragenlijst geeft zicht op de 
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ontwikkelingsmogelijkheden van de relevante vaardigheden met betrekking tot de functie en 
taak van de HB&D coördinator. 
Op basis van de verkregen informatie wordt er een adviesgesprek met de betrokken cursist 
gehouden. Naast dit WB5 verslag en de 360o feedback schrijft de cursist een reflectieverslag 
op basis van de leervraag uit de WB5 en de competenties.  
Het tussenassessment binnen de opleiding heeft enerzijds de bedoeling om de ‘stand van 
zaken’ van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemer te meten, om op 
basis van de uitslag de deelnemer te ondersteunen om zijn persoonlijke en professionele 
ontwikkeling steeds weer op een hoger niveau te brengen, de assessments for learning. 
Anderzijds is het tussenassessment gericht op het vaststellen van de ontwikkeling van de 
deelnemer ten aanzien van de competenties, de assessments of learning. (WB5 
evaluatiegesprek, 360 graden feedback van schooldirecteur en collega van eigen de school, 
reflectieverslag, beleidsplan; vaststellen stand van zaken).  
 

- Eindassessment: aan het eind van de opleiding toont de deelnemer in alle aangegeven 
resultaten/producten/ verslagen aan dat hij/zij aan alle competenties voldoet.  Met behulp van 
een toets wordt de kennis van inhoudelijke en theoretische modellen en achtergronden van de 
cursist gemeten. De deelnemer behaalt minimaal een 5,6 op de kennistoets. 
De opleidingsdocent checkt de documenten (beleidsplan, reflectieverslag, WB5, 360o verslag) 
op volledigheid. Daarna volgt de beoordeling van de inhoudelijke kwaliteit van het definitieve 
beleidsplan door twee docenten aan de hand van de checklist (WijsSein). Deze checklist 
bevat 5 beleidsplanonderdelen met in totaal 24 items. Tijdens de tussenevaluatie wordt de 
checklist door docent A nagekeken op volledigheid en geeft deze docent op basis daarvan 
advies en ontwikkelpunten aan de cursist. Docent B beoordeelt het definitieve beleidsplan op 
basis van dezelfde checklist en beoordeelt of items goed tot redelijk goed zijn ingevuld. Om 
een voldoende te behalen, moeten alle vijf de delen beschreven zijn, waarvan minimaal 17 
items expliciet beschreven moeten worden. Tot slot, wordt met name gelet op de vertaling van 
de theorie naar de praktijk. 
Indien bepaalde resultaten/producten niet of onvoldoende opgenomen of behaald zijn, maakt 
de deelnemer met de opleidingsdocent afspraken over de vereiste aanvullingen. 
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9. Personeel  

De opleiding sluit aan bij de volgende criteria voor de inzet van personeel van een HBO-opleiding: het 
onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de 
opleiding en de beroepspraktijk. 
 
De uitvoerende instelling (PABO) beschikt over structurele contacten (op regionaal en nationaal 
niveau) met scholen en andere instellingen in het educatieve en pedagogische werkveld waarvoor 
wordt opgeleid (in het bijzonder het primair onderwijs). Dit garandeert een voortdurende dynamische 
relatie met het werkveld. 
 
 

9.1. Kwaliteit opleidingsdocenten 
  

Het personeel dat wordt ingezet bij de uitvoering van de Post HBO-opleiding Specialist HB&D is 
werkzaam als HBO-docent of opleidingsmanager bij de uitvoerende instelling. Deze functionarissen 
hebben ieder aantoonbare werkervaring binnen de beroepspraktijk van het primair onderwijs. 
 
Het in te zetten onderwijsgevend personeel voldoet aan de volgende algemene kwalificaties: 

- universitair of Post- HBO niveau; 
- minstens enige jaren ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en innovatie binnen het 

onderwijs; 
- relevant netwerk met het werkveld; 
- lesbevoegdheid en ruime ervaring in het begeleiden van volwassenen bij leerprocessen; 
- ervaring in het begeleiden van praktijk/ praktijkonderzoek; 
- ervaring met het werken met beleidsplannen en schoolontwikkeling; 
- kennis en deskundigheid van en over hoogbegaafdheid en differentiatie. 
 

Uit analyse van de Curricula Vitae van het ingezette personeel moet blijken dat elke betrokken docent: 
- kennis heeft van de beroepspraktijk, door middel van het onderhouden van professionele 

contacten met het beroepenveld; 
- over actuele en relevante kennis beschikt voor wat betreft hoogbegaafdheid en differentiatie; 
- betrokken is bij het begeleiden van praktijk/praktijkonderzoek; 
- participeert in opdrachten van het werkveld via de zakelijke dienstverlening. 

 
Bij de bijeenkomsten kunnen ook externe ervaringsdeskundigen en inhoudelijke deskundigen 
(gastdocenten) worden ingezet. Zij maken de deelnemers aan de opleiding deelgenoot van de 
nieuwste inzichten in het vakgebied en ervaringen in het werkveld.  
Deze externe deskundigen - uit het werkveld, de eigen instelling of een partnerinstelling - zullen door 
de kerndocenten en feedbackcommissie gerekruteerd en geselecteerd worden.  
 
 

9.2. Kwantiteit personeel 
De personele formatie die wordt vrijgemaakt om de opleiding te starten en te continueren, wordt als 
volgt opgebouwd: 
 
- groepsbijeenkomsten: 18 x 2,5 =  45 uren per cohort 
- coaching + feedbacksessies: per school, individu en/of met reflectiepartner; 2x per jaar á ongeveer 
45 minuten = tussen de 18 – 27 uren per groep (afhankelijk van de groepsgrootte en variaties) per 
leerjaar. Voor de gehele opleiding zou dat betekenen ongeveer 36 – 54 uur (afhankelijk van de 
groepsgrootte en variaties). 
- WB5 adviesgesprekken: 1,5 uur per deelnemer = 18 -27 uren (afhankelijk van de groepsgrootte en 
variaties). 
 
De vrijgemaakte capaciteit is zeker voldoende om de opleiding te kunnen starten en te continueren. 
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9.3. Bewaking van de kwaliteit 
 
Voor de ontwikkeling van de opleiding wordt gebruik gemaakt van de expertise die binnen Hogeschool 
Utrecht beschikbaar is. Voor de opleiding Specialist HB&D is de feedbackcommissie samengesteld, 
waarin de kerndocenten en een drietal interne collega’s van de instelling zitting nemen. 
Voor de uitvoering van de opleiding heeft Hogeschool Utrecht voldoende eigen expertise in huis om 
de opleiding zelfstandig uit te voeren.  
De volgende taken en verantwoordelijkheden worden in onderwijs en directe uitvoering ten aanzien 
van de opleiding Specialist HB&D onderscheiden: 
  
Taak: Verantwoordelijk voor: 
Feedbackcommissie 
(intern) 

Ontwikkeling en voortgangsbewaking opleiding: 
- advisering rondom opleidingsaspecten; 
- klankbordfunctie en reflectiepartners; 
- bewaken van kwaliteit en rendement van de 

opleiding  
- instellingskwaliteiten en –uitstraling bewaken; 

Hogeschool Utrecht aanpak/ didactiek/ visie e.d. 
- advisering bij het aantrekken van gastdocenten, tips 

voor didactisch handelen en adviezen voor 
praktische uitvoer. 

Adviescommissie 
(extern) 

Inhoud, expertise en kwaliteitszorg: 
- toezicht op de inhoudelijke kwaliteit en actualiteit 

van het opleidingsprogramma en op het vereiste 
niveau van de studieactiviteiten van de deelnemers; 

- actualiteit, kwaliteit en relevantie van de 
literatuurlijst; 

- onderwijskundige vormgeving; 
- formulering van de prestatie-indicatoren; 
- ondersteuning bij het aantrekken van gastdocenten. 

Kerndocenten Domeinexpertise: Verzorging inhoudelijke onderdelen 
- colleges en workshopbijeenkomsten 
- inhoudelijke feedback geven op de leerresultaten  
- afnemen van assessments 

Werkvelddeskundigen/ 
Gastdocenten 

Koppeling van opleiding aan actuele praktijk: 
- verzorgen van (delen van) bijeenkomsten waarin de 

hedendaagse praktijk wordt belicht  
Back Office team Inhoudelijke en bedrijfsmatige coördinatie van de 

opleiding 
- inzet personeel 
- communicatie naar diverse betrokkenen en 

geledingen 
- administratie van de opleiding 

 
Om de betrokken kerndocenten optimaal op hun rol binnen het gehanteerde leerconcept voor te 
bereiden en te optimaliseren, volgen zij naast hun werk een opleiding binnen het 
thema hoogbegaafdheid en differentiatie. Daarnaast bezoeken zij met enige regelmaat relevante 
conferenties, workshops en/of lezingen gerelateerd aan het onderwerp. 
 
Minimaal twee keer per jaar vindt er een intervisiebijeenkomst plaats met de kerndocenten en de 
feedbackcommissie (zie paragraaf 10.2.). Deze bijeenkomsten staan in het teken van intervisie en 
procesbewaking met behulp van aangegeven leervragen/ ontwikkelpunten van de kerndocenten. 
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10.  Organisatorische beschrijving  

Zaken als roostering, de wijze waarop de deelnemers worden geïnformeerd over de organisatie van 
het onderwijs en wijzigingen daarin en de eisen waaraan de accommodatie dient te voldoen, worden 
bepaald door Hogeschool Utrecht/ Centrum Theo Thijssen die de Post HBO- opleiding Specialist 
HB&D aanbiedt. De praktische uitvoer van deze organisatorische taken is de verantwoordelijkheid van 
de Back Office van Hogeschool Utrecht/ Centrum Theo Thijssen. 
 
 

10.1. Interne kwaliteitszorg 

  
Voor de opleiding is het vigerende systeem van kwaliteitszorg van de Faculteit Educatie van 
Hogeschool Utrecht van toepassing. Hogeschool Utrecht werkt al meerdere jaren consequent met een 
eigen kwaliteitszorgsysteem. Uitgangspunten zijn o.a.:  
 
Kwaliteitszorg is gericht op de accreditatiewaardigheid van de opleidingen. 
Het systeem van Kwaliteitszorg is zelf accreditatiewaardig en voldoet ten minste aan de volgende 
vereisten: 

- De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen;  
- De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen 

die bijdragen aan realisatie van de streefdoelen;  
 
Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van 
de opleiding actief betrokken. 
Het bereiken van maximale kwaliteit van een opleiding is een kwestie van ontwikkelen (leren en 
bijstellen).  
 
Er worden drie fasen in het realisatieproces van kwaliteit onderscheiden:  

1) Expliciteren: richting geven, het formuleren van beleid, visie. Hieraan gekoppeld het inrichten 
en uitvoeren conform het geformuleerde beleid.  

2) Evalueren: het evalueren in hoeverre de gerealiseerde praktijk in overeenstemming is met de 
norm (het beleid). 

3) Verbeteren: het opstellen en uitvoeren van verbeterbeleid. 
Deze drie aspecten zijn kernbestanddelen van het systeem van kwaliteitszorg. 
De opleidingen gaan uit van een cyclische, systematische ontwikkelingsgerichte benadering van 
kwaliteit, waarbij het doorlopen van elke cyclus het nagestreefde doel zowel beter expliciteert, als 
dichterbij brengt. 
 
Kwaliteitszorg maakt een integraal bestanddeel uit van de reguliere planning & controlecyclus van 
Hogeschool Utrecht.  
 
Voor de Post HBO-opleiding Specialist HB&D geldt het volgende: Evaluatieresultaten van cursisten, 
gastsprekers en kerndocenten worden verzameld en geanalyseerd door de kerndocenten. De 
afspraken en de aanpak van de verbeteringen/ bijstellingen worden opgenomen in het verbeterplan. 
Het verbeterplan wordt jaarlijks opgesteld, met de mogelijkheid om tussentijds aanvullingen en/of 
bijstellingen op te nemen. Het jaarlijkse verbeterplan wordt opgesteld op basis van een analyse van 
de evaluatieresultaten gedurende een heel jaar. Dit verbeterplan wordt voorgelegd aan de (externe) 
adviescommissie en zal in samenspraak met de (interne) feedbackcommissie opgesteld worden. In 
overleg met de adviescommissie worden er afspraken gemaakt of en welke verbeteracties op korte en 
middellange termijn moeten worden geïnitieerd. 
 
De feedback- en adviescommissies zijn aangesteld om de kwaliteit van de Post HBO-opleiding 
Specialist HB&D te waarborgen. In alle gevallen blijft Hogeschool Utrecht/ Centrum Theo Thijssen 
eindverantwoordelijk voor de inhoud en de correcte uitvoering van het programma ‘Post HBO-
opleiding Specialist HB&D’ en voor de kwaliteit van de uitvoering. 
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10.2. Feedbackcommissie 

 
De feedbackcommissie, waarin de kerndocenten en een drietal interne collega’s van de instelling 
zitting nemen, fungeren als interne klankbordgroep voor de kerndocenten. Deze groep collega’s werkt 
vaak vanuit diverse disciplines en hebben expertise in andere vakgebieden. Hiermee zijn zij in staat 
om vanuit een meer algemene en bredere invalshoek problemen en ontwikkelpunten te benaderen, te 
analyseren en te voorzien van feedback. De taken en verantwoordelijkheden van de 
feedbackcommissie staan beschreven in de tabel van paragraaf 9.3.. 
De feedbackcommissie komt minimaal één keer bij elkaar, bij voorkeur na de tussenevaluaties 
halverwege het studiejaar. Indien noodzakelijk kunnen er meerdere vergaderingen belegd worden. 
 
 

10.3. Adviescommissie 
De adviescommissie bestaat uit vier deskundigen die de feedbackcommissie zullen voeden met 
informatie over de actuele ontwikkelingen op het vakgebied van hoogbegaafdheid & differentiatie 
binnen het primair onderwijs en overige relevante zaken. De adviescommissie bestaat uit leden die 
beschikken over specifiek inhoudelijke kennis inzake de opleiding. Daarnaast zijn vertegenwoordigers 
uit het werkveld opgenomen. 
 
De adviescommissie vergadert minimaal eenmaal per jaar, bij voorkeur nadat de vergadering van de 
feedbackcommissie heeft plaatsgevonden. In samenspraak met de feedbackcommissie zullen de 
kerndocenten het verbeterplan opstellen (inclusief een overzicht van de evaluatieresultaten). Op basis 
hiervan adviseren de leden van de adviescommissie de kerndocenten over de aanpassingen en 
invulling van het progamma-aanbod van de startende cohort deelnemers. 
 
Voor de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de adviescommissie verwijzen wij naar de 
tabel van paragraaf 9.3.. 
 
 

10.4. Borging van de relatie van de opleiding met het werkveld  

 
Vertegenwoordigers uit het werkveld worden actief betrokken bij de vormgeving en opzet van de 
opleiding. De relatie van het werkveld met de opleiding wordt geborgd door zitting van  
vertegenwoordigers uit het werkveld in de adviescommissie. De vertegenwoordigers uit het werkveld: 

x beoordelen de mate waarin de eindkwalificaties en doelstellingen van de opleiding 
overeenkomen met de behoeften en verwachtingen van het beroepenveld; 

x beoordelen de mate waarin de opleiding daadwerkelijk de aansluiting opleiding - 
beroepenveld bewerkstelligt; 

x signaleren nieuwe ontwikkelingen in het beroepenveld en adviseren de feedbackcommissie 
over mogelijke implicaties hiervan voor de doelstellingen van de opleiding; 

x signaleren knelpunten in de relatie opleiding -;beroepenveld en adviseert over mogelijke 
verbeteringen ter zake; 

x bevorderen het contact tussen de opleiding en het beroepenveld.  
 
Daarnaast zullen er in de toekomst meer experts aangetrokken worden om gastcolleges en 
onderdelen van bijeenkomsten te verzorgen met een directe link naar de praktijk. 
 
 

10.5. Koppeling aan procedure Stichting PHBO Nederland 
 
Na afloop van een cursusjaar ontvangt de adviescommissie het advies van de feedbackcommissie 
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(inclusief het evaluatierapport en mogelijke bijstellingen en verbeterpunten) om dienaangaande te 
adviseren aan de kerndocenten.  
 
De adviescommissie zal zich na afloop van de opleiding op basis van het evaluatierapport een eigen 
oordeel vormen. Dit oordeel zal tezamen met het evaluatierapport van de aanbieder te zijner tijd aan 
de Stichting PHBO worden voorgelegd. 
 
 

10.6. Klachtencommissie 

 
Elke uitvoeringsinstelling heeft een klachtencommissie geïnstalleerd. De organisatie van die 
commissie, hoe met klachten wordt omgegaan en wat ermee wordt gedaan is de integrale 
verantwoordelijkheid van de instelling die de Post HBO-opleiding Specialist HB&D aanbiedt. 
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Bijlagen: 

Bijlage 1: SBL Competenties 
 
 
Competentie 1: Interpersoonlijk competentie 
De HB&D coördinator heeft oog voor zijn eigen rol (en die van anderen) binnen de eigen 
school en in veranderingsprocessen en kan zo nodig zijn handelen variëren. 
 
1.1 communiceert op heldere wijze over de schoolontwikkeling richting hoogbegaafdheid 
& differentiatie. 
1.2 luistert naar- en staat open voor meningen en opvattingen van anderen en neemt 
deze (waar relevant) mee in zijn denken en handelen. 
1.3 onderbouwt en beargumenteert keuzes. 
1.4 bewaakt de rode draad van het beleidsplan door regelmatig te refereren aan samen 
gemaakte afspraken. 
1.5 gaat bij zijn taakvervulling op verantwoorde en effectieve wijze werkrelaties aan met 
directie en individuele leraren van de eigen school en onderhoudt deze. 
1.6 bewaakt de afgesproken taakverdeling en bijbehorende verantwoordelijkheden door 
anderen aan te spreken en door anderen aangesproken te worden op professioneel gedrag. 
1.7 toont oprechte belangstelling en respect voor de ander en houdt in het handelen 
rekening met de gevoelens, interesses en behoeften van de ander met behoud van de 
nodige professionele distantie. 
1.8 pakt signalen m.b.t. veranderingsprocessen op (bijv. van collega’s) en past zo nodig 
zijn handelingswijze op basis van deze signalen aan. 
1.9 neemt initiatief. 
1.10 moedigt initiatief en experiment aan. 

 
 
 
Competentie 2: Pedagogisch competentie 
De HB&D coördinator  versterkt de effectiviteit van planmatig en handelingsgericht werken 
met betrekking tot het pedagogische klimaat binnen de eigen school. 
 
2.1 past actuele kennis op het gebied van hoogbegaafdheid en differentiatie toe; 
heeft kennis van relevante concepten, ideeën en onderwerpen. 
2.2 geeft –binnen de door het management gestelde kaders – op professionele wijze vorm en 
richting aan schoolontwikkeling m.b.t. hoogbegaafdheid en differentiatie. 
2.3 houdt bij het maken van interventiekeuzes rekening met relevante inzichten (bijv. m.b.t. 
het vergroten van het leervermogen, de effectiviteit van onderwijs- en leerstrategieën en de 
veiligheid en uitdaging die in een leef- en leeromgeving aanwezig moet zijn). 
2.4 houdt bij onderwijsontwikkeling expliciet rekening met verschillen tussen lerenden, 
bijvoorbeeld wat betreft hun sociaal/culturele achtergrond, het niveau, leerstijlen en 
leervragen. 

 
 
 
Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competentie 
De HB&D coördinator  beoordeelt op planmatige wijze de effectiviteit en kwaliteit van het 
bestaande onderwijs en ondersteunt collega-leraren bij het zoeken naar manieren van 
instructie, werkvormen en toetsinstrumentaria die het leerrendement (kwalitatief en 
kwantitatief) versterken. 
 
3.1 past actuele kennis op didactisch gebied toe, heeft kennis van en inzicht in relevante 
concepten, ideeën en onderwerpen. 
3.2 stelt zich constructief kritisch op t.o.v. de effectiviteit en kwaliteit van het bestaande 



Registerdocument Post HBO-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie Coördinator 
 

 69 

onderwijs kan voor- en nadelen van verschillende benaderingen/werkwijzen benoemen en 
onderbouwen. 
3.3 signaleert kansen om de effectiviteit en kwaliteit van het onderwijs binnen de eigen 
onderwijsinstelling te verbeteren. 
3.4 kijkt over de grenzen van het eigen vakgebied heen, overziet en beoordeelt de 
consequenties van (voorgestelde) ontwikkelingen voor de (onderwijs)praktijk van collega’s en 
ondersteunt hen daarin. 
3.5 vervult een voortrekkersrol binnen het eigen lerarenteam, initieert het zoeken naar 
effectieve werkvormen, materialen, toetsvormen etc. die de effectiviteit van het onderwijs 
versterken. 

 
 
 
Competentie 4: Organisatorisch competentie 
De HB&D coördinator  ondersteunt de schoolontwikkeling naar planmatig verbeteren van de 
pedagogisch-didactische leerrendementen op zowel cognitief als sociaal en emotioneel 
gebied met gevoel voor verhoudingen. 
 
4.1 vervult de rol van initiator bij het ontwikkelen en invoeren van beleid en activiteiten ten 
aanzien van hoogbegaafdheid en differentiatie op de eigen school. 
4.2 stemt met de directie van de eigen school taken en bijbehorende verantwoordelijkheden 
ten aanzien van het coördinatorschap en beleid hoogbegaafdheid en differentiatie af en 
bewaakt de eigen grenzen. 
4.3 houdt in het werk de lange termijn doelstellingen in het oog en vervult binnen het 
lerarenteam van de eigen school een stimulerende, inspirerende en bewakende rol op het 
gebied van hoogbegaafdheid en differentiatie. 
4.4 bewaakt de kwaliteit en voortgang van schoolontwikkeling richting hoogbegaafdheid en 
differentiatie, maakt regelmatig de balans op wat betreft voortgang en behaalde resultaten. 
4.5 maakt waar relevant gebruik van de sturingsmogelijkheden die hij binnen de 
onderwijsinstelling heeft, adviseert collega’s en schoolleiding over eventueel te nemen 
maatregelen. 
4.6 houdt rekening met de verschillen in ontwikkelingssnelheid van betrokkenen en speelt 
hier (pro)actief op in. 

 
 
 
Competentie 5: Competent in het samenwerken met collega’s 
De HB&D coördinator  draagt bij aan de schoolontwikkeling door het lerarenteam van 
binnenuit te professionaliseren door inzet van onderzoek, opleiding en ondersteuning.  
 
5.1 vervult binnen het team een voortrekkersrol, neemt het initiatief tot onderwijsontwikkeling 
en activeert, inspireert en motiveert collega’s. 
5.2 stelt zich actief op in het verkrijgen en overdragen van informatie, (h)erkent en maakt 
gebruik van de expertise van collega’s. 
5.3 bewerkstelligt samen met de directie draagvlak voor schoolontwikkeling richting 
hoogbegaafdheid en differentiatie binnen het lerarenteam van de eigen school; ligt die 
ontwikkeling toe en beargumenteert zijn visie op heldere wijze. 
5.4 vervult op het gebied van hoogbegaafdheid en differentiatie een voorbeeldrol voor 
collega’s en stimuleert hen tot onderlinge samenwerking door inzet van klassenbezoeken, 
collegiale consultatie en geregelde intervisie. 
5.5 fungeert als vraagbaak voor collega’s, draagt kennis en ervaring over. 
5.6 inventariseert mede op basis van (gevraagde en ongevraagde) feedback 
ondersteuningvragen binnen het lerarenteam van de eigen school en stelt in overleg 
leeractiviteiten voor die het leerproces van de collega(s) op passende wijze ondersteunen. 
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Competentie 6: Competent in het samenwerken met de omgeving 
De HB&D coördinator  herkent en erkent de belangen van externe betrokkenen bij het 
onderwijs (en verbetertrajecten) binnen de eigen school en maakt daar gebruik van.  
 
6.1 volgt actuele publicaties op het gebied van hoogbegaafdheid en differentiatie en vertaalt 
relevante ontwikkelingen naar consequenties voor de eigen school. 
6.2 zoekt ook buiten de eigen schoolcontext naar nieuwe concepten, ideeën en oplossingen, 
brengt deze in en weet deze over te brengen aan directie en lerarenteam van de eigen 
school. 
6.3 betrekt waar nodig en in overleg met de directie relevante externen (bijvoorbeeld: ouders, 
collega’s en onderwijsinspectie) bij de schoolontwikkeling richting hoogbegaafdheid en 
differentiatie. 
6.4 verantwoordt de gekozen hoogbegaafdheid en differentiatie -aanpak en de bereikte 
resultaten op heldere wijze richting externe partijen. 

 
 
 
Competentie 7: Competent in reflectie en ontwikkeling 
De HB&D coördinator  is zich bewust van zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid 
richting directie & collega-leraren binnen de eigen school, is zich bewust van zijn kwetsbare 
positie als specialist daarin en kan (waar nodig) zichzelf bijsturen. Hij voorziet het bestaande 
onderwijs en veranderingen daarbinnen adequaat van onderzoek om ‘evidence’ op te 
bouwen met betrekking tot (versterking van) de leereffecten op korte en middenlange termijn.  
 
7.1 signaleert mede op basis van (gevraagde en ongevraagde) feedback leervragen van 
zichzelf en initieert leeractiviteiten die het leerproces ondersteunen. 
7.2 reflecteert kritisch op het eigen persoonlijk en professioneel handelen, onderkent en 
benoemt de invloed en gevolgen van het eigen handelen op anderen en verbetert zijn 
werkwijze voortdurend. 
7.3 expliciteert de normen en waarden waarop hij zijn handelen baseert en toont de 
bereidheid deze ter discussie te stellen. 
7.4 demonstreert continu een onderzoekende houding. 
7.5 beoordeelt de relevantie van theorieën en bevindingen uit eerder (wetenschappelijk) 
onderzoek voor de schoolontwikkeling richting hoogbegaafdheid en differentiatie. 
7.6 speelt een coördinerende rol bij de totstandkoming en/of uitvoering van actieonderzoek . 
7.7 verricht samen met directie en lerarenteam van de eigen school op planmatige wijze 
actieonderzoek en is zich daarbij bewust van de grenzen van zijn eigen competenties. Hij 
schakelt zo nodig de expertise van derden in. 
7.8 interpreteert samen met het lerarenteam van de eigen school onderzoeksresultaten en 
destilleert conclusies. 
 
7.9 voert kritische evaluaties uit met betrekking tot de (mogelijke) effecten van het 
beleidsplan en actieonderzoek. 
7.10 verbindt resultaten van het beleidsplan en actieonderzoek aan de onderwijspraktijk en 
vertaalt deze naar consequenties voor beleid, gebruikt onderzoeksresultaten om 
onderwijsontwikkelingen binnen de eigen onderwijsinstelling te voorzien van nieuwe 
richtingen en formuleert handzame en uitvoerbare (beleids)aanbevelingen. 
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Bijlage 2: Onderlinge samenhang & relatie tussen SBL bekwaamheidseisen,  
kwaliteitsindicatoren en de rollen van de specialist HB&D 

 
 
In onderstaande tabellen worden de samenhang en de relaties tussen de 7 bekwaamheidseisen 
(SBL), de kwaliteitsindicatoren, de WB5 persoonlijke kwaliteiten en de rollen weergegeven.  
 
Schema SBL bekwaamheidseisen per rol 
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X 
 

X 
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(c7) X X X 

 
Schema met kwaliteiten in relatie tot de rollen   
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Schema competentie met kwaliteiten 
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Pedagogisch 
(c2) X   X X V 

Didactisch  
(c3) X   X X V 

Organisatorisch 
(c4) X  X X  V 

Teamontwikkeling 
(c5) X   X X V 

Omgevingsgericht 
(c6) X  X  X V 

Reflectie- en onderzoek 
(c7)  X    V 

V= variabel en persoonsgebonden 
         
 Schema samenhang van de kritische persoonlijke kwaliteiten (WB5) en kwaliteiten (Masters) 

WB5 – Kritische 
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1. Plannen en 
organiseren   X X X  

2. Voortgangsbewaking  X X X X  
3. Netwerken   X   X 
4. Probleemanalyse  X  X X X 
5. Leervermogen X X   X X 
6. Mondelinge 
presentatie   X X  X 

7. Luisteren X  X X   
8. Sensitiviteit  X X X   
9. Samenwerken   X X X X 
10. Stressbestendigheid   X X  X 
11. Initiatief X X X X X X 
12. Resultaatgerichtheid X X X X   
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Bijlage 3: Intakeformulier post-HBO Specialist HB&D  
 + 360o feedbackformulier evaluatie opleiding deel 2 - jaar 2. 
 
 
Naam: 
 
Professionele competenties en 360° feedback 
De post-HBO opleiding Specialist HB&D is een competentiegerichte opleiding. De onderstaande 
competenties komen binnen alle thema’s aan bod en worden zodanig uitgewerkt dat ze de opleiding 
dekken en alle relevante componenten (kennis, vaardigheden en houding) omvatten. De beoordeling 
is ook gericht op deze competenties.  
Vooraf vragen we u een inschatting te maken van uw kwalificaties op de betreffende competenties: 
 
1. Interpersoonlijk competent (c1) 
2. Pedagogisch competent (c2) 
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent (c3) 
4. Organisatorisch competent (c4) 
5. Competent in het samenwerken met collega’s (c5) 
6. Competent in het samenwerken met de omgeving (c6) 
7. Competent in reflectie en ontwikkeling (c7) 
 
Doelen van de intake 

 De deelnemer krijgt advies ten aanzien van deelname. 
 Deelnemer vergelijkt zijn/haar professionele functioneren met het beroepsbeeld dat de opleiding 

beoogt. 
 
De kernpunten hierbij zijn: 

 Verhelderen van eigen kwalificaties ten aanzien van de competenties die in de opleiding aan bod 
komen. 

 Maken van concrete, praktische afspraken over tijdsinvestering, uitvoeren van de opdrachten, 
verwachtingen rondom en tijdens de bijeenkomsten en dergelijke. 

 (Niet bij intake, wel bij toetsing: Zicht op kwalificaties zoals anderen die zien door middel van 360° 
feedback op de competenties door een lid van het management en een collega). 

 
Opzet van de intake 
De toekomstige cursist levert de nodige informatie aan, zodat op basis daarvan de opleiding aan de 
deelnemer een advies kan uitbrengen ten aanzien van wel of niet deelnemen aan de opleiding.  
 
De school dient zich bereid te verklaren de deelnemer de gelegenheid te geven de door de opleiding 
gestelde opdrachten uit te voeren en feedback op de gemaakte opdrachten en ontwikkeling van de 
deelnemer te geven. 
 
De bedoeling van de intake is in te zoomen op de schoolsituatie en de ontwikkeling van de deelnemer. 
Het gaat hierbij om het persoonlijke perspectief van de deelnemer op zijn/haar ontwikkeling. In een 
later stadium (in studiejaar 2, onderdeel toetsing) zal er een 360o feedback assessment op basis van 
het intakeformulier plaatsvinden om de voortgang van de cursist te meten. 
 
 
Stuur het ingevulde intakeformulier (en t.z.t.  ingevulde 360o feedback, in jaar 2) op naar: 
mirjam.zevenboom@hu.nl  
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Persoonlijke gegevens 
1. Achternaam:      Voorvoegsel: 

(gehuwde vrouwen altijd de meisjesnaam vermelden) 
Voornamen: 
Roepnaam: 
Geslacht: m/v 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 

 
2. Adres: 

Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Mobiel: 
E-mail: 

 
3. Adres Werkgever: 

Naam school/bestuur: 
Adres: 
Contactpersoon: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoonnummer: 
E-mail: 

 
4. Adres school: 

Naam school: 
Contactpersoon: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoonnummer: 
E-mail: 

 
5. Huidige functie: 

Betrekkingsomvang: 
 

6. Werkervaring: 
Aantal jaren werkzaam in het onderwijs: 
Functies: 

 
7. Relevante opleidingen/cursussen: 

a. 
b. 
c. 
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8. Persoonlijk 
 

A. Geef hieronder een overzicht van uw huidige taken binnen de schoolorganisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B. Geef hieronder uw persoonlijke motivatie om de opleiding te volgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Wat zou u, ten aanzien van Specialist HB&D binnen de school willen veranderen? 
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D. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de opleiding/de eigen leerdoelen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Invullen competentielijst 
Werkwijze: 

 Vul de competentielijst in door een kruisje te zetten bij uw oordeel over de desbetreffende 
competentie in relatie tot uw kwaliteiten en geef een toelichting. 

 LET OP: Het volgende geldt NIET voor de intakeprocedure!  
Deze volgende stap komt later terug bij het onderdeel toetsing van de opleiding HB&D  
deel 2/ jaar 2): Laat de lijst door een collega en een lid van het managementteam invullen. 
 

Competentie 1: Interpersoonlijk competent  
De deelnemer heeft oog voor zijn eigen rol (en die van anderen) binnen de eigen school en in 
veranderingsprocessen en kan zo nodig zijn handelen variëren. 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Deelnemer 
(Intakeprocedure) 
 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Tussenevaluatie – Beoordeling in jaar 2: 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Lid van 
managementteam 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Collega 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
1/7 competenties
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Competentie 2: Pedagogisch competent  
De deelnemer versterkt de effectiviteit van planmatig en handelingsgericht werken met betrekking tot 
het pedagogische klimaat binnen de eigen school. 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Deelnemer 
(Intakeprocedure) 
 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Tussenevaluatie – Beoordeling in jaar 2: 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Lid van 
managementteam 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Collega 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
 
2/7 competenties 
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Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competent 
De deelnemer beoordeelt op planmatige wijze de effectiviteit en kwaliteit van het bestaande 
onderwijs. 
De deelnemer ondersteunt collega-leraren bij het zoeken naar manieren van instructie, werkvormen 
en toetsinstrumentaria die het leerrendement (kwalitatief en kwantitatief) versterken. 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Deelnemer 
(Intakeprocedure) 
 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Tussenevaluatie – Beoordeling in jaar 2: 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Lid van 
managementteam 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Collega 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
 
3/7 competenties 
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Competentie 4: Organisatorisch competent 
De deelnemer ondersteunt de schoolontwikkeling naar planmatig verbeteren van de pedagogisch-
didactische leerrendementen op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied met gevoel voor 
verhoudingen. 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Deelnemer 
(Intakeprocedure) 
 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Tussenevaluatie – Beoordeling in jaar 2: 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Lid van 
managementteam 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Collega 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
 
4/7 competenties 
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Competentie 5: Competent in samenwerking met collega’s 
De deelnemer draagt bij aan de schoolontwikkeling door het lerarenteam van binnenuit te 
professionaliseren door inzet van onderzoek, opleiding en ondersteuning. 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Deelnemer 
(Intakeprocedure) 
 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Tussenevaluatie – Beoordeling in jaar 2: 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Lid van 
managementteam 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Collega 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
 
5/7 competenties 
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Competentie 6: Competent in het samenwerken met de omgeving. 
De deelnemer herkent en erkent de belangen van externe betrokkenen bij het onderwijs (en 
verbetertrajecten) binnen de eigen school en maakt daar gebruik van. 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Deelnemer 
(Intakeprocedure) 
 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Tussenevaluatie – Beoordeling in jaar 2: 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Lid van 
managementteam 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Collega 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
 
6/7 competenties 
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Competentie 7: Competent in reflectie en ontwikkeling 
De deelnemer is zich bewust van zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid richting directie 
& collega-leraren binnen de eigen school. 
De deelnemer is zich bewust van zijn kwetsbare positie als specialist binnen de eigen school en kan 
(waar nodig) zichzelf bijsturen.  
De deelnemer voorziet het bestaande onderwijs en veranderingen daarbinnen adequaat van 
onderzoek om ‘evidence’ op te bouwen met betrekking tot (versterking van) de leereffecten op korte 
en middenlange termijn. 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Deelnemer 
(Intakeprocedure) 
 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Tussenevaluatie – Beoordeling in jaar 2: 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Lid van 
managementteam 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
Oordeel van 
 

Basisniveau Ervaren niveau Excellent niveau 

Collega 
 

   

Toelichting 
 
 
 
 
 
7/7 competenties – compleet. Ingevuld exemplaar retourneren: 
mirjam.zevenboom@hu.nl 
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Bijlage 4: Voorbeeld Reflectieverslag cursist HB&D deel 2 
 
 
Leervraagplan reflectieverslag Student X 
 
Welke competentie wil je ontwikkelen en welke gedragsactiviteiten / gedrag horen bij deze 
competentie?  
Plannen en organiseren:  
- Optimale afstemming tussen beschikbare en benodigde mensen / middelen om resultaten en 
doelstellingen te behalen.  
- Speelruimte inplannen, zodat er geen problemen ontstaan bij onverwachte situaties.  
- Actieplannen met deadline en criteria waaraan het eindresultaat moet voldoen.  
- Goede inschatting maken van de hoeveelheid tijd die nodig is voor de uitvoering.  
- Doelen bepalen en hoofdzaken onderscheiden alvorens actieplannen te maken.  
 
Tijdens welke momenten kun je deze competentie in zetten en ontwikkelen?  
Deze competentie kan ik inzetten tijdens het implementeren van het nieuwe HB beleidsplan. 
 
Wie kan je om steun, hulp of reflectie vragen tijdens en na het oefenen?  
Tijdens en na het oefenen kan ik hulp en reflectie vragen aan mijn collega’s. 
 
Reflectieverslag volgens STARR-methode 
1. Situatie(s): maken van de jaarplanning voor volgend schooljaar.  
2. Taak: mijn taak als Intern Begeleider is het opstellen van een jaarplanning voor 2013-2014 binnen 
het MT; in de rol van zorgcoördinator heb ik een duidelijke stem in de planning van alle activiteiten 
voor het komende schooljaar (teamvergaderingen, bouwvergaderingen, studiedagen, 
avondvergaderingen, scholingsplan, etc.)  
3. Activiteit(en):  
a. Bij het opstellen van de jaarplanning heb ik meer rekening gehouden met onverwachte situaties.  
b. Bij het opstellen van de actieplannen voor de toetsweken en gesprekscyclus heb ik eerst een goede 
analyse van beschikbare mensen, middelen en tijd gemaakt alvorens de actieplannen op te stellen.  
c. Bij het inschatten van de beschikbare en benodigde tijd heb ik meer speelruimte ingepland en 
zodoende rekening gehouden met problemen die kunnen ontstaan door onverwachte situaties. In de 
actieplannen heb ik ook tijd ingepland voor het evalueren en archiveren van alle data.  
d. Bij de jaarplanning heb ik een doelenlijst bijgevoegd, waarin de doelen van de verschillende 
margedagen en studiedagen zijn vermeld.  
4. Resultaat: het resultaat is nog niet echt meetbaar, omdat de effectiviteit van de jaarplanning pas 
aan het einde van komend schooljaar getoetst kan worden. Het oefenen heeft er wel toe geleid dat ik 
de gedragingen behorende bij de competentie ‘plannen en organiseren’ ook in andere situaties steeds 
vaker heel bewust toepas.  
5. Reflectie: door heel bewust te letten op het effectief doelen en prioriteiten stellen, lukt het me steeds 
beter om niet meer te handelen ‘in de waan van de dag’. Doordat ik te maken heb met een functiemix 
van veel uiteenlopende taken is het voor mij essentieel dat ik me meer bekwaam in het goed plannen 
en organiseren. Door te zorgen voor een betere afstemming met collega’s, duidelijk afgebakende 
actieplannen met deadlines en reële doelstellingen, merk ik dat er in steeds minder onverwachte 
situaties een beroep gedaan wordt op mij. Ik heb tijdens het oefenen geen steun nodig gehad van 
collega’s. Na het oefenen heb ik om feedback gevraagd van onze adjunct-directeur en onze directeur 
en ik heb geleerd om meer realistische doelen te stellen en meer oog te hebben voor de benodigde 
middelen en tijd (voor mijzelf én voor mijn collega’s). Ik zal deze competentie het komende schooljaar 
nog heel bewust blijven oefenen en ook voor mij persoonlijk meer inzetten  
 
 
 
 
 
 
 
 



Registerdocument Post HBO-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie Coördinator 
 

 84 

 
Bijlage 5: Leeg evaluatieformulier 
 

Evaluatieformulier 
  

 
Naam opleiding:  HB&D 1, 2012-2013 
Datum:  25-03-2013 
Naam deelnemer (mag anoniem): 
 
 

 

 
 
Onderdeel: 
 

Waardering: 

1. Het theoretisch niveau van deze opleiding lag op post 
hbo-niveau 
 

JA NEE DEELS  

2. Tijdens de opleiding heb ik nieuwe vaardigheden 
geleerd 
 

JA NEE DEELS  

3. Ik heb nieuwe inzichten verkregen 
 JA NEE DEELS  

4. Variatie van werkvormen die zijn toegepast, zou ik … 
beoordelen 
 

ZEER GOED GOED VOLDOENDE MATIG 

5. De kwaliteit van de presentaties van de opleider  
 ZEER GOED GOED VOLDOENDE MATIG 

6. De deskundigheid van de opleider 
 ZEER GOED GOED VOLDOENDE MATIG 

7. De toegankelijkheid van de opleider (telefonisch of per 
mail) 
 

ZEER GOED GOED VOLDOENDE MATIG 

8. Relevantie voor beroepssituatie 
 ZEER GOED GOED VOLDOENDE MATIG 

9. Heb je gedurende de opleiding stappen vooruit gemaakt 
in het opzetten van HB-beleid? 
 

JA NEE DEELS  

10a. Heb je voorbereidende documenten of een 
beleidsplan voorgelegd voor feedback aan de opleider? JA NEE   

10b. Indien ja; Hoe vond je de feedback daarop? 
 NVT GOED VOLDOENDE MATIG 

11. Sfeer in de groep 
 ZEER GOED GOED VOLDOENDE MATIG 

12. Heeft de opleiding voldaan aan jouw 
verwachtingspatroon en specifieke leerwensen? 
 

JA, boven 
verwachting JA NEE,  

te weinig NEE 

13. Tevredenheid over de opleiding 
 JA NEE   

14. Zou je deze opleiding aanraden 
 JA NEE   

15. Overall score voor de opleiding 
(10=uitstekend, 1=tegenovergestelde) 
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TIPS/ SUGGESTIES/PLUIMEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registerdocument Post HBO-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie Coördinator 
 

 86 

Bijlage 6: Totaaloverzicht van evaluatie HB&D deel 1 & 2, studiejaar 2012/2013 
 

Evaluatieformulier 

 
Naam opleiding: HB&D-I HB&D 1, 2012-2013 
Datum: 25-03-2013 25-03-2013 
 
17 cursisten, waarvan 16 cursisten een evaluatieformulier hebben ingevuld, waarvan 14 cursisten ook een 
rapportcijfer hebben gegeven. 
[ 6% = 1 persoon ] 
 
Onderdeel: Waardering: 
1. Het theoretisch niveau van deze opleiding lag op post 
hbo-niveau 
 

JA 
100% NEE DEELS  

2. Tijdens de opleiding heb ik nieuwe vaardigheden 
geleerd 
 

JA 
94% 

NEE 
6% DEELS  

3. Ik heb nieuwe inzichten verkregen 
 

JA 
100% NEE DEELS  

4. Variatie van werkvormen die zijn toegepast, zou ik … 
beoordelen 
 

ZEER GOED 
31% 

GOED 
62% 

VOLDOENDE 
6% MATIG 

5. De kwaliteit van de presentaties van de opleider  
 

ZEER GOED 
75% 

GOED 
25% VOLDOENDE MATIG 

6. De deskundigheid van de opleider 
 

ZEER GOED 
100% GOED VOLDOENDE MATIG 

7. De toegankelijkheid van de opleider (telefonisch of per 
mail) 
 

ZEER GOED 
75% 

GOED 
25% VOLDOENDE MATIG 

8. Relevantie voor beroepssituatie 
 

ZEER GOED 
44% 

GOED 
56% VOLDOENDE MATIG 

9. Heb je gedurende de opleiding stappen vooruit gemaakt 
in het opzetten van HB-beleid? 
 

JA 
56% 

NEE 
6% 

DEELS 
38%  

10a. Heb je voorbereidende documenten of een 
beleidsplan voorgelegd voor feedback aan de opleider? 

JA 
44% 

NEE 
56%   

10b. Indien ja; Hoe vond je de feedback daarop? 
 NVT 

56% 

GOED 
44% 

= 
100% 

VOLDOENDE MATIG 

11. Sfeer in de groep 
 

ZEER GOED 
19% 

GOED 
75% 

VOLDOENDE 
6% MATIG 

12. Heeft de opleiding voldaan aan jouw 
verwachtingspatroon en specifieke leerwensen? 
 

JA, boven 
verwachting 

31% 

JA 
56% 

NEE,  
te weinig 

13% 
 

NEE 

13. Tevredenheid over de opleiding 
 

JA 
100% NEE   

14. Zou je deze opleiding aanraden 
 

JA 
100% NEE   

15. Overall score voor de opleiding 
(10=uitstekend, 1=tegenovergestelde)  Gemiddeld 8,4  / hoogst 10 / laagst 7 
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TIPS/ SUGGESTIES/PLUIMEN: 

1. Ben altijd met energie richting Utrecht gereden, nog niet eerder een opleiding gevolgd waar ik 
persoonlijk en op mijn werk veel van heb geleerd. Top! 

2. Het was heel veel theoretische informatie, nu zou ik graag de vertaalslag naar de praktische kant 
willen. 

3. Veel informatie, theorie, hierdoor veel kennis opgedaan. 
4. Goede en leuke opleiding. Veel geleerd en kunnen toepassen. 
5. Sonja en Mirjam, bedankt voor het delen van jullie kennis en enthousiasme. 
6. Bedankt voor de extra info op mijn vragen via de mail en voorbeelden en literatuur. 
7. Goed tempo! 
8. Meer zicht op wat de verwachtingen / eisen zijn omtrent het beleidsplan eerste deel van de cursus. 
9. Wat minder volle avonden plannen of meer tijd nemen. 
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Evaluatieformulier 

 
Naam opleiding: HB&D-II HB&D 1, 2012-2013 
Datum: 10-06-2013 10-06-2013 
 
14 cursisten, waarvan 13 cursisten een evaluatieformulier hebben ingevuld. 
[ 8% = 1 persoon ] 
 
Onderdeel: 
 

Waardering: 

1. Het theoretisch niveau van deze opleiding lag op post 
hbo-niveau 
 

JA 
67% NEE DEELS 

33%  

2. Tijdens de opleiding heb ik nieuwe vaardigheden 
geleerd 
 

JA 
100% 

NEE 
 DEELS  

3. Ik heb nieuwe inzichten verkregen 
 

JA 
100% NEE DEELS  

4. Variatie van werkvormen die zijn toegepast, zou ik … 
beoordelen 
 

ZEER GOED 
 

GOED 
69% 

VOLDOENDE 
31% MATIG 

5. De kwaliteit van de presentaties van de opleider  
 

ZEER GOED 
23% 

GOED 
77% VOLDOENDE MATIG 

6. De deskundigheid van de opleider 
 

ZEER GOED 
77% 

GOED 
23% VOLDOENDE MATIG 

7. De toegankelijkheid van de opleider (telefonisch of per 
mail) 
 

ZEER GOED 
67% 

GOED 
33% VOLDOENDE MATIG 

8. Relevantie voor beroepssituatie 
 

ZEER GOED 
31% 

GOED 
54% 

VOLDOENDE 
15% MATIG 

9. Heb je gedurende de opleiding stappen vooruit gemaakt 
in het opzetten van HB-beleid? 
 

JA 
100% 

NEE 
 

DEELS 
  

10a. Heb je voorbereidende documenten of een 
beleidsplan voorgelegd voor feedback aan de opleider? 

JA 
100% 

NEE 
   

10b. Indien ja; Hoe vond je de feedback daarop? 
 

NVT 
8% 

GOED 
85% 

VOLDOENDE 
8% MATIG 

11. Sfeer in de groep 
 

ZEER GOED 
 

GOED 
85% 

VOLDOENDE 
15% MATIG 

12. Heeft de opleiding voldaan aan jouw 
verwachtingspatroon en specifieke leerwensen? 
 

JA, boven 
verwachting 

15% 

JA 
85% 

NEE,  
te weinig 

13% 
 

NEE 

13. Tevredenheid over de opleiding 
 

JA 
100% NEE   

14. Zou je deze opleiding aanraden 
 

JA 
100% NEE   

15. Overall score voor de opleiding 
(10=uitstekend, 1=tegenovergestelde) 
 

Gemiddeld 8,0  / hoogst 9,0 / laagst 7,0 
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TIPS/ SUGGESTIES/PLUIMEN: 

1. Dank jullie wel! We zijn er allemaal nog slimmer van geworden! 
2. Beleidsplan neemt een belangrijke positie in, dat was voor mij niet geheel duidelijk bij deelname. 

Helaas is het voor de school niet prioriteit nr.1 dit schooljaar en dat geeft vertraging voor het geheel 
afronden. Dat vind ik persoonlijk jammer. 

3. Sonja: knap hoe je het hebt overgenomen tijdens het zwangerschapsverlof. Mirjam: je humor en 
ondersteunende filmpjes en verhalen waren erg leuk. 

4. Inhoud beleid (punten die erin moeten staan) wat eerder geven/bespreken, geeft veel duidelijkheid. 
Dank voor alle informatie, niet alleen tijdens de cursusavonden, maar ook via dropbox, heel handig en 
uitgebreid! 

5. Fijn dat we allemaal persoonlijk begeleid zijn bij het maken van een beleidsplan. 
6. In de eerste serie bijeenkomsten vond ik de filmpjes erg inspirerend. Dat miste ik in de tweede serie 

hoewel dat meer over het beleidsplan ging. Beide docenten vond ik zeer inspirerend. 
7. Ook deel 2 heb ik met 100% plezier gevolgd. Het bleef inspireren en motiveren. Zelfs nu de laatste 

keer heb ik toch weer een kind in gedachten waar ik extra mee ga werken (uitdagend materiaal geven 
/ verantwoordelijk maken voor zijn eigen leren). Veel geleerd; goed om een beleidsplan te schrijven en 
fijn om daar goede feedback op te krijgen. Kleine tip: toets over deel I en deel II volgende keer erbij 
zeggen. Verder leuke opleiding, ga zo door! 

8. Er zijn verschillende beginsituaties van cursisten, waar nu grotendeels op ingespeeld werd. Benadering 
vanuit opleiders was open, toegankelijk, inspirerend. Verschillende (vaak inspirerende) personen zijn 
van invloed op je handelen van nu / de persoon die je nu bent. Beiden zou ik hieraan toe willen 
voegen, aangezien jullie voor in het hier en nu van invloed zijn op mijn dagelijks functioneren (HB staat 
hoog in prioriteiten!). Mag ik jullie aansluiten bij mijn netwerk? 

9. Dank jullie wel, het waren fijne bijeenkomsten! 
10. Het waren, laat op de avond, prettige en leerzame bijeenkomsten. Dank jullie wel! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registerdocument Post HBO-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie Coördinator 
 

 90 

Bijlage 7: Enkele vragen uit Kennistoets HB&D 
 
 
Om te voorkomen dat de toets per abuis in omloop komt, zijn er in deze bijlage enkele vragen van de 
kennistoets opgenomen om een impressie te geven van de inhoud. 
 
De volledige toets bestaat uit 11 multiple choice vragen en 15 open vragen, waarbij in totaal 45 punten 
te verdienen zijn, 25 punten of meer is voldoende. 
 
De huidige groep heeft gemiddeld een 6,8 behaald, scores variërend 5,5 t/m  8. 
 
 

1. Het model van Heller spreekt over Locus of Control. Wat betekent een externe locus of 
control?  

 
2. Welke stelling van de theorie van Sternberg is waar? 
a) Succesvolle intelligentie hangt af van de hoogte en de mate van intelligentie. IQ is een goede 
voorspeller van wat men uiteindelijk presteert in zijn leven. 
b) Succesvolle intelligentie moet altijd gezien worden vanuit de sociaal en culturele context. 
Daarnaast gaat het om het benutten van talenten en het compenseren/verbeteren van 
zwakheden. 
c) Succesvolle intelligentie wordt gezien als opgebouwde competenties en expertise. Hierbij 
spelen de Praktische, Analytische en Creatieve intelligenties/ denkvaardigheden wel een 
belangrijke rol om echt succesvol te zijn, maar hoeven niet in balans te zijn. 

 
3. Vul de 8 lege plekken aan in het model van Heller met de juiste woorden: Kies uit: 

Aanleg Groep Kritische 
levensgebeurtenissen Oefening/training Werk- & Leer- 

strategieën 

Autonomie Interventie Motoriek Sociale 
competenties Werkhouding 

Beheersing Intrapersoonlijke 
catalysatoren 

Niet-Cognitieve 
Persoonlijkheidskenmerken 

Stressgevoelig-
heid Zelfvertrouwen 
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Bijlage 8: Voorbeeld geanonimiseerde evaluatie op beleidsplan 
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Bijlage 9: Mindmap Beleidsplan items 
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Bijlage 10: Checklist (Wijssein) 
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Bijlage 11: Model Duurzaam Succesvol Werkgedrag  
 
Inleiding: 
De Theo Thijssen Lerarenopleiding Primair Onderwijs van de Hogeschool Utrecht geeft zich de 
opdracht hoogwaardige professionals op te leiden die een actieve bijdrage leveren aan de innovatie 
van de beroepspraktijk en aan de verdere ontwikkeling van de kennissamenleving. Daarbij zijn wij 
erop gericht iedere student optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden en het beste uit studenten te 
halen.  
Een actieve bijdrage leveren aan de innovatie van de beroepspraktijk betekent:  

� dat opleidingen van meet af aan sterk gerelateerd zijn aan de (ontwikkelingen binnen de) 
beroepspraktijk.  

� dat studenten in hun opleiding geconfronteerd worden met een brede kennisbasis over de actuele 
stand van de ontwikkeling van de beroepspraktijk en leren daarin (ook door onderzoek) hun 
bijdrage te leveren. 

 
Gericht zijn op ontplooiing betekent: 

� dat we rekening houden met eerder verworven competenties, de sociale en culturele achtergrond 
en de eigen leerstijl van studenten: 

� een rijk palet aan flexibele opleidingstrajecten waaruit de student kan kiezen en waardoor 
aansluiting met eigen ambities en motivatie mogelijk wordt gemaakt 

� een daarop toegesneden systematiek van studiebegeleiding. 
 
Begripsomschrijving 
In de literatuur over kwalificaties, beroepsbekwaamheden en competenties worden deze begrippen 
veelal door elkaar gebruikt. Dit levert verwarring op. Daarom wordt in deze paragraaf aangegeven hoe 
de verschillende begrippen worden gebruikt in het model Beroepsbekwaamheden en kernkwaliteiten. 
 
Sociaal constructivisme 
Opleiden, innoveren en professionaliseren zijn naar onze opvatting onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Bekijken we deze drie thematieken vanuit een sociaalconstructivistische optiek dan houdt 
dat in dat in het opleiden een grote rol is weggelegd voor de student. En dat integraal 
personeelsbeleid zowel binnen de hogeschool als in de partnerscholen een voorwaarde is om 
opleiden, innoveren en professionaliseren te realiseren. In alle gevallen is een actieve rol met 
betrekking tot het eigen leren van de student / werknemer / opleider vereist.  
De basisaanname van het sociaal constructivisme is dat mensen hun (sociale) werkelijkheid 
construeren door te interacteren met medemensen en daar hun betekenissen aan te geven. Het is 
van belang dat lerenden zelf er op uit zijn hun identiteit te bewaken en te verstevigen. In elk beroep is 
dit van belang, maar zeker in het beroep van leraar. Wil een lerarenopleiding werken vanuit deze 
visie, dan betekent dat: 
x leren vanuit beroepspraktijk van de lerende; 
x leren met behulp van geavanceerde leerarrangementen. 
x werken op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan, ondersteund door een 

ontwikkelingsgericht portfolio; 
x recht doen aan elders en eerder verworven competenties; 
x een actieve rol voor de lerende; 
x aansluiten bij kennis en belangstelling; 
x ruimte voor subjectieve en persoonlijke ervaringen; 
x kennisontwikkeling in plaats van kennisreproductie; 
x begrip komt geleidelijk tot stand; 
x leren door dialoog; 
x leren is verkrijgen van nieuwe perspectieven en het vergroten van het handelingsrepertoire. 
 
Competentiegericht leren en opleiden voor een beroep 
De principes van het sociaal constructivisme komen tot hun recht in een competentiegerichte op-
leiding. Competentiegericht opleiden doet recht aan het vermogen om kennis, vaardigheden en 
houdingen te integreren in complexe (beroeps-)situaties.  
Dit is een andere benadering dan opleiden gericht op het behalen van kwalificaties op basis van 
eindtermen, die opgenomen zijn in afzonderlijke modulen en cursussen. In ons opleidingsconcept 
proberen we enerzijds gericht te zijn op de beroepskwalificaties: beschrijvingen van kennis, houding 
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en vaardigheden die studenten dienen te beheersen om als leraar primair onderwijs te kunnen 
functioneren, anderzijds gericht te zijn op de ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten.  
 
In ons curriculum wordt enerzijds beschreven hoe beroepsspecifieke kennis en vaardigheden op 
systematische wijze verworven kunnen worden. De opleiding ontwerpt modulen waarin studenten 
systematisch en volgens een specifieke didactische aanpak de noodzakelijke kennis en vaardigheden 
verwerven. Een student is startbekwaam wanneer hij heeft voldaan aan alle modulen waarin kennis 
en vaardigheden verworven worden. Het beschrijven van deze beroepsspecifieke kwalificaties gebeurt 
in de omschreven beroepsbekwaamheden, die zijn afgeleid van de Beroepsbekwaamheden,zoals 
vastgelegd in de Wet BIO.  
Het beschrijven van deze beroepsbekwaamheden doet echter onvoldoende recht aan wat van 
beginnende leraren wordt verwacht: het vermogen om verworven kennis, vaardigheden en houding 
juist in te zetten in geïntegreerde beroepssituaties.  
 
In ons curriculum wordt daarom anderzijds beschreven hoe generieke persoonlijke kwaliteiten een rol 
spelen in ons onderwijsarrangement. Daarbij sluiten we aan bij de generieke HBO-competenties. 
Het begrip generieke hbo-competenties wordt in het rapport Prikkelen presteren profileren (2001) 
gebruikt als accreditatie-eisen van hbo-onderwijs. Deze competenties die van verschillende orde zijn, 
zeggen zowel iets over de breedte van de hbo-opgeleide (brede professionalisering, transfer en brede 
inzetbaarheid) en niveau van de opgeleide (basiskwalificering voor managementfuncties) als over de 
wijze en niveau van handelen van een hbo-er (multidisciplinaire integratie, wetenschappelijke 
toepassing, creativiteit en complexiteit in handelen, probleemgericht werken, methodisch en reflectief 
denken en handelen, sociaal communicatieve bekwaamheid, besef van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid). Deze competenties zijn beroepsonafhankelijk en gelden voor iedere hbo’er. 
De hiervoor genoemde generieke hbo-eisen zijn in verband met de harmonisatie van het Europese 
onderwijs (bachelor-master structuur) gewijzigd in de Dublin descriptoren (NVAO (februari 2003)).  
Deze eisen zijn in vergelijking tot de accreditatie-eisen van 2001 nog algemener en gericht op het wat 
(wat moeten ze kennen en kunnen) en niet bijvoorbeeld op het hoe (2001 bijv. multidisciplinaire 
integratie). Feitelijk gezien vullen de generieke hbo-eisen van 2001 en de Dublin descriptoren elkaar 
aan.  
 
Een benadering die uitgaat van competenties kiest als beschrijvingswijze van het beroep van leraar 
een beschrijving van de mate waarin een leraar in de praktijk effectief functioneert. De competenties 
die in deze benadering worden gehanteerd, betreffen beschrijvingen van kenmerkende 
beroepsproducten (als resultaat van het handelen van een leraar in de beroepssituatie) waar de leraar 
in de praktijk mee te maken heeft. Hierin is sprake van een integratie van kennis, vaardigheden en 
attituden. 
In het curriculum worden onderwijsarrangementen ingezet die gericht zijn op het aanspreken en 
ontwikkelen van de generieke competenties die in bijzondere mate van belang zijn voor het duurzaam 
succesvol uitvoeren van de beroepskwalificaties. 
 
IJsbergmodel 
Bij het beschrijven van de complexiteit van bekwaamheden en persoonlijke kwaliteiten wordt vaak 
gebruik gemaakt van het ijsbergmodel. Het grootste deel van de ijsberg zit onder water (witte deel). 
Het enige wat je aan de oppervlakte ziet, is het concrete handelen. De basis van onze 
bekwaamheden is veelal verborgen in de persoon 
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Wel kan iemand het hoe, wat en waarom van zijn handelen onder woorden brengen door er verhalen 
over te vertellen. 
Als je weet waar je naar moet kijken, kun je iets van bekwaamheid zien als iemand aan het werk is. 
Voor de rest is het een ingewikkeld samengaan van kennis, vaardigheden, inzichten, 
beroepsopvattingen, beroepshouding (motivatie en bezieling) en persoonlijkheid. Dat is allemaal niet 
tastbaar, het zijn geen dingen maar processen die zich in een persoon afspelen die aan het werk is. 
Het gaat om mentale processen; het wakker maken en ontwaken van bewustzijn 
 
Bekwaamheid en kwalificatie 
Een optimaal opleidingstraject voor de leraar in het primair onderwijs speelt in op de kwaliteiten 
waarover de professionele leraar in het onderwijs dient te beschikken 
Goed onderwijs vraagt om duidelijke bekwaamheidseisen (kwalificatie) waaraan leerkrachten binnen 
het primair onderwijs moeten voldoen. Deze bekwaamheidseisen zijn afgeleid van 
beroepsbekwaamheden. De wet op de beroepen in het onderwijs (2004) bevordert dat het 
onderwijspersoneel aan een bepaald minimum kwaliteit blijft voldoen. Het gaat niet alleen om 
bekwaam worden maar ook om bekwaam blijven. Als je weet waar je naar moet kijken, kun je iets van 
bekwaamheid zien als iemand aan het werk is. Met behulp van afgeleide gedragsindicatoren kan in de 
praktijk gekeken en vastgesteld worden welke bekwaamheden zichtbaar zijn in het werkgedrag.  
 
Persoonlijke kwaliteit 
Bekwaamheid wordt wel vergeleken met een ijsberg. Het grootste deel zit onder water (de dikke 
streep). Het enige wat je aan de oppervlakte ziet in de praktijk van alledag, is het concrete handelen. 
De basis van bekwaamheid is verborgen in de persoon. Wél kan iemand het hoe, wat en waarom van 
zijn handelen onder woorden brengen door er ‘verhalen’ over te vertellen. Ook kunnen we met behulp 
van een persoonlijkheidvragenlijst in beeld krijgen hoe iemand zichzelf ziet. Dit zelfbeeld via een 
persoonlijkheidvragenlijst kan informatie geven over essentiële persoonlijkheidskenmerken die de 
basis vormen voor ontwikkelde persoonlijke kwaliteiten. Onder persoonlijke kwaliteiten verstaan wij 
een ingewikkeld samengaan van kennis, vaardigheden, inzicht, opvattingen, motivatie, bezieling en 
persoonlijkheid dat een specifieke gedragskwaliteit omvat die onlosmakelijk verbonden is met de 
persoon. De synergie van de hierboven genoemde aspecten vindt plaats in de ervaringen van de 
persoon (kritische personen, situaties en incidenten). Zo zeggen we bijvoorbeeld “hij is een geboren 
leider!” Blijkbaar is dan leiding geven zo onlosmakelijk verbonden met de persoon dat het hem 
kenmerkt. De persoonlijke kwaliteit leiding geven zal deze persoon in zijn werk tentoonspreiden, thuis, 
maar ook als hij met vrienden een feestje bouwt of als hij op de sportclub zich vermaakt. Persoonlijke 
kwaliteiten zijn gedragskwaliteiten die je niet als een jas kunt uittrekken. Dit in tegenstelling met de 
beroepsbekwaamheden die wij beschouwen als omschrijvingen van verwacht succesvol werkgedrag 
in een specifieke werksituatie. 
In ons integraal model vormen de persoonlijke kwaliteiten de basis voor de beroepsbekwaamheden. 
De persoonlijke kwaliteiten die een persoon in bijzondere mate ontwikkelt en bewust inzet in zijn 
gedrag noemen we de kernkwaliteiten van die persoon. (b.v.’ Pietje precies’) 
In ons opleiden proberen we een achttal persoonlijke kwaliteiten zo aan te spreken dat er grote kans 
bestaat dat deze kernkwaliteiten van de persoon worden. 
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Bij de omschrijving van persoonlijke kwaliteiten sluiten we aan bij het Amerikaanse 
criteriumgevalideerde begrip competentie. (Klarus, 1998) 
In navolging van Fletcher (1994) onderscheidt Klarus binnen het Angelsaksische gebied het Engelse 
criteriumgeoriënteerde en het Amerikaanse criteriumgevalideerde begrip competentie. Hij positioneert 
het criteriumgeoriënteerde begrip competentie aan de kant van de arbeid en het criteriumgevalideerde 
begrip competentie aan de kant van het individu. 
De criteriumgeoriënteerde invulling refereert sterk aan de eisen die op de werkplek aan het 
handelen gesteld worden. Fletcher noemt onder meer de volgende kenmerken van 
criteriumgeoriënteerde benadering: 

� Gedragsstandaarden zijn ontwikkeld door de industrie en gebaseerd op analyses van 
handelingsresultaten respectievelijk op peilingen van werkplekgedrag. 

� Competenties zijn verwachtingen die de werkgever heeft van medewerkers. Ze worden door 
werkgevers benoemd. 

� Standaarden worden gelegitimeerd door de afnemers van competenties (werkgevers). 

In ons model wordt dit omschreven als beroepsbekwaamheden, zoals gedefinieerd in het model 
SBL. 

Kenmerken van de Amerikaanse criteriumgevalideerde invulling van ‘competentie’ zijn, aldus 
Fletcher: 

� Gedragsstandaarden zijn ontwikkeld door onderzoek te doen naar competenties die vereist zijn 
voor bepaalde handelingsresultaten en die tevens transfer en ontwikkelingspotentieel hebben. 

� Competenties zijn persoonlijke kenmerken. Ze worden geanalyseerd en beschreven door 
researchers. 

� Standaarden zijn gebaseerd op wetenschappelijk valideringsonderzoek. 

In ons model wordt dit omschreven als persoonlijke kwaliteiten die kunnen uitgroeien tot 
kernkwaliteiten. De generieke hbo-competenties worden door ons als persoonlijke kwaliteiten 
beschouwd. 
 
Narratieve-biografisch perspectief 
Volgens Kelchtermans (2000) kan de professionele ontwikkeling het best worden verkregen als het 
resultaat van een levenslang proces van leren en ontwikkelen. Dit is het centrale idee dat 
Kelchtermans bestempelt als biografische perspectief op de professionele ontwikkeling van 
professionals. 
Ervaringen van mensen worden getransformeerd tot verhalen, anekdotes, sprekende beelden of 
veelzeggende metaforen. De professionele groei van mensen wordt als het ware opgeslagen in 
narratieve vorm. 
In loopbaanverhalen van leraren zijn er bepaalde verhalen of ervaringen die door de verteller naar 
voren worden gehaald omdat ze een bijzondere betekenis hebben gekregen, ervaringen ‘die er toe 
doen ‘. Ze fungeren als sleutelervaringen of keerpunten. Kelchtermans spreekt van: 

� Kritische fasen: en verschillende levensfasen ben je met verschillende aspecten van het leven 
nauwer verbonden.  

� Kritische incidenten: in je (beroeps-) leven zijn er gebeurtenissen die je ‘tekenen’ voor je verdere 
leven 

� Kritische personen: in je (beroeps-) leven ontmoet je mensen waarvan je naderhand kan 
aangeven dat ‘ze er toe hebben gedaan’ in je eigen ontwikkeling 

 
Kernkwaliteiten 
Instituut Theo Thijssen benadrukt in haar curriculum vooral de volgende generieke competenties die 
zijn afgeleid van kritische beroepssituaties, en noemt deze ‘kernkwaliteiten’: 

1 Oorspronkelijk in oplossingen en werkwijzen (creativiteit) 
2 vermogen tot reflectie (zelfontwikkeling)  
3 in staat zijn tot zelfsturing in veranderende perspectieven (besluitvaardigheid) 
4 in staat zijn tot samenwerking met collegae (samenwerking) 
5 zelfstandig problemen kunnen oplossen (probleemanalyse) 
6 zich kunnen verplaatsen in de ander (sensitiviteit) 
7 verantwoordelijkheid kunnen dragen voor kinderen, collegae, studenten (autonomie) 
8 omgaan met snel wisselende informatie stromen. (aanpassingsvermogen) 

In de communicatie met studenten, leraren primair onderwijs en opleiders streven we ernaar dat de 
werkzaamheden ertoe leiden dat deze kernkwaliteiten aan worden gesproken, zodat zij (verder) 
ontwikkeld worden. 



Registerdocument Post HBO-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie Coördinator 
 

 98 

 
Ondersteuningsvormen 
In onderwijs en opleiding worden professionals op diverse wijzen ondersteund. 
 In ons model onderscheiden we drie vormen van ondersteunen die elkaar kunnen afwisselen:  
Sturen 
Soms is het nodig dat er wordt gezegd: “Op deze wijze doen we het, doe dit nu maar ook zo dan lukt 
het je wel!”. Dit is direct sturen op werkgedrag. Het resultaat is direct zichtbaar in het werk van de 
uitvoerder. 
Begeleiden 
Begeleiders van leraren zullen vaak in gesprek gaan over de verhalen, ervaringen, kennis en 
vaardigheden, waarden, normen en opvattingen achter het werkgedrag. Om door middel van reflectie 
en feedback de keuzes die hieraan ten grondslag liggen te verhelderen. De leraar kan daardoor zelf 
zijn werkgedrag bijstellen. 
Coachen 
Als vanuit de verheldering de relatie wordt gelegd hoe het werk van invloed is op wie je bent en visa 
versa dan wordt coaching op persoonlijke ontwikkeling gerealiseerd. De pendel tussen wie je bent en 
welke competenties jou kenmerken en hoe dit inspeelt op je werkgedrag en visa versa is de essentie 
van coachingsactiviteiten en onderscheidt zich daarmee van begeleidingsactiviteiten.  
 
Gezond ,duurzaam en succesvol werkgedrag 
In het model maken we onderscheid tussen succesvol werkgedrag en duurzaam succesvol 
werkgedrag. 
Als een leraar conform de beroepsbekwaamheden in de praktijk laat zien dat hij/zij voldoet aan de 
kwalificaties, spreken we van succesvol werkgedrag. Dit werkgedrag behoeft niet zondermeer 
gebaseerd te zijn op persoonlijke kwaliteiten. Het kan werkgedrag zijn dat ontstaan is uit imitatie. 
Pas als succesvol werkgedrag als onderleggers persoonlijke kwaliteiten heeft die passen bij de 
persoon die je bent (persoonlijkheid), spreken we van gezond, duurzaam succesvol werkgedrag. 
 
 

 
 
 
Leereffect 



Registerdocument Post HBO-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie Coördinator 
 

 99 

De wijze waarop de professional met zijn eigen werkgedrag omgaat is ook van invloed hoe hij in zijn 
werk leert. Sturen, begeleiden en coachen zijn in de vorige paragraaf beschreven vanuit het 
perspectief van de andere dan de professional.  
Maar parallel aan deze driedeling kan ook de professional worden omschreven als iemand die gericht 
is op oppervlakkig contact in de werkrelaties, graag zijn ervaringen, kennis en vaardigheden deelt of 
betrokken, gemotiveerd en geïnspireerd met zijn werk bezig is en daar persoonlijke voldoening in 
vindt. Afhankelijk van deze mate van betrokkenheid zal ook het leereffect voor de professional divers 
zijn. Bij single-loop leren gaat het om imiteren.  
Single-loop leerders zijn niet in staat om zich soepel aan te passen aan de veranderingen en snakken 
voortdurend naar routinematig handelen Double-loop leren is het bediscussiëren, selecteren en 
toepassen van een nieuwe bijgestelde (persoonlijke) theorie; je leert je gedragen in overeenstemming 
met regels en procedures van een nieuwe theorie. Bij professionele arbeid is het evalueren en het 
kiezen van procedures op grond van de behaalde resultaten een essentieel onderdeel van het werk.  
Triple-loop-learning gaat nog een stap dieper. Het werkgedrag kenmerkt zich door bevlogenheid en 
past bij de persoon. De leraar toont een natuurlijk verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van zijn 
persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling en daarmee voor zijn omgeving. De persoonlijke 
zingeving en passie voor het beroep zijn verbonden aan kennis, vaardigheden en ervaringen.  
 
IPB-beleid 
Op steeds meer scholen wordt een cyclus van gesprekken ingevoerd om doelen voor succesvol 
werkgedrag, het welbevinden van de professional en de beoordeling van zijn werk op elkaar af te 
stemmen. Resultaatgerichte gesprekken worden gevoerd om aan het begin van een cursusjaar helder 
vastgelegd te krijgen welke voor doelen de professional zich stelt. In functioneringsgesprekken kan de 
voortgang en het persoonlijk welbevinden gevolgd worden. In het beoordelingsgesprek kan terug 
worden gekeken in hoeverre de voorgenomen plannen zijn geslaagd. In ons integraal model zijn de 
diverse gesprekken zodanig gepositioneerd dat zichtbaar wordt welke aspecten in het ijsbergmodel 
worden aangesproken.  
 


