
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nascholingsaanbod hoogbegaafdheid schooljaar 21-22  

 
Via deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van het (door het project 

bekostigde) nascholingsaanbod dat we in het kader van het project hoogbegaafdheid 
komend schooljaar gaan aanbieden. Naast dat we opnieuw de workshopreeksen 

Verrijken in de hoeken en Dubbel bijzonder gaan aanbieden, hebben we ook een aantal 
nieuwe workshops en lezingen gepland. Je kunt je aanmelden via het secretariaat van 

het samenwerkingsverband:  

secretariaat@swv-twentenoord.nl  Aanmelden graag voor 1 juli 2021! 

 
Omschrijving Data  

Workshopreeks Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (4x1,5 
uur plus 4x collegiale consultatie op school). 

- SWV: Karin van de Vegte & Manon Hulsbeek 

- Specifiek voor onderbouw  

- Gaat in op de vier fasen van HGW in relatie tot doelgroep 
- Daarnaast ook collegiale consultatie op school tussen de 

bijeenkomsten 

- Open inschrijving (max 6 personen van afzonderlijke scholen) 

- Wordt 2x aangeboden 
 

Do  
04-11-21 

25-11-21 

13-01-22 

17-02-22 
 

15.00 -

16.30 

Do 
10-03-22 

31-03-22 

21-04-22 

19-05-22 
 

15.00 -

16.30  

Workshopreeks Dubbel bijzondere leerlingen (3x2 uur) 

- SWV: Karin van de Vegte 

- Specifiek voor specialisten begaafdheid en intern begeleiders 
- Gaat in op HGW, vormen van dubbel bijzonder, 

begeleidingsaspecten  

- Open inschrijving (max 12 personen) 

Di  

18-01-22 

Do  
10-02-22 

Di  

22-03-22  

 
15.00 -17.00  

 

Workshopreeks Verrijken jonge kinderen in hoeken (3x2 uur) 

- SWV: Manon Hulsbeek 
- Specifiek voor onderbouwleerkrachten 

- Gaat in op vroegtijdig signaleren, vormen van verrijking 

- Huiswerk voor in eigen praktijk 

- Open inschrijving (max 12 personen) 

 

Ma  

08-11-21 
Wo  

08-12-21 

Di  

25-01-22  

 
15.00 – 17.00 

Training Mindset met Tieners (2x3 uur) 

- Talentenlab: René Lous 

- Specifiek voor bovenbouwleerkrachten PO en onderbouw 
docenten VO 

- Gaat in op gebruik van mindset als stimulans voor leren 

- Open inschrijving (max 25 personen) 

 

Do  

18-11-21 

1430 – 1730 
 

Wo  

12-01-22 

13.30 – 16.30  

 Nieuwsbrief mei 2021 

Ontwerp dekkend netwerk 
cognitief talent 

Dit nascholingsaanbod kent enkele kleine aanpassingen.  
De laatste versie is te vinden via de website:  
 

https://swv-twentenoord.nl/nieuwbericht/nascholingsaanbod-hoogbegaafdheid-21-22/ 
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Nieuwsbrief Ontwerp dekkend netwerk cognitief talent  
 

 César Franckstraat 1 

 7604 JE Almelo 

 0546-745790 

 info@swv-twentenoord.nl  

 

 

 

Omschrijving Data  

Training Begaafdheid & Emotionele ontwikkeling (1x3 uur) 

- Novilo: Lotte van Lith 

- Gaat in op specifieke emotionele uitdagingen tbv begaafdheid 

en gevoeligheid herkennen en je eigen flexibiliteit in omgang 
met emotionele uitdagingen vergroten mbv tips 

- Voor leerkrachten, intern begeleiders, specialisten begaafdheid 

- Open inschrijving (max 25 personen) 

 

Wo 9-2 (onder 

voorbehoud) 

 

14.00 – 17.00  

Workshop Executieve Functies (1x2,5 uur) 

- Alice Bekke & Partners: Sandy van Spronsen 

- Gaat in op waarom executieve functies belangrijker zijn dan het 

IQ; welke functies er zijn en welke in een bepaalde leeftijdsfase 
belangrijk zijn; welke executieve functies je in jouw groep met 

eenvoudige oefeningen kunt versterken; welke specifieke 

oefeningen ondersteunend zijn voor kinderen met een hoog 

leerpotentieel 
- Voor leerkrachten 

- Open inschrijving (max 15 personen) 

- Wordt 2x aangeboden 

 

Wo  

06-10-21 

 

 
14.30 – 

17.00 

Wo 

09-03-22 

 

 
14.30 – 

17.00 

Workshop HB en dyscalculie/dyslexie (1x3,5 uur) 

- Praktijk Kapitein: Lenneke Kapitein 

- Gaat in op wat dyscalculie/dyslexie is, wat dyscalculie/dyslexie 

bij hb’ers anders maakt, welke problemen er bij signaleren zijn, 
hoe je helpt 

- Voor leerkrachten, intern begeleiders, specialisten begaafdheid 

- Open inschrijving (max 20 personen) 

 

Wo  

22-09-21 

 

13.30 – 17.00  

Communicatie met hoogbegaafde leerlingen (en hun ouders)  

- Omzin: Maarten Haalboom 

- Gaat in op verbale en non verbale communicatie met 

hoogbegaafde kinderen en hun ouders  
- Lezing en een serie van 3 workshops 

- Voor leerkrachten, intern begeleiders, specialisten begaafdheid 

- Open inschrijving (lezing geen max, workshops max 16 

personen) 
 

Lezing:  

Wo  

03-11-21 

15.00 – 17.00 
 

Workshopserie:  

Wo  

09-02-22  
02-03-22  

06-04-22 

15.00 – 17.00 

 

Mogelijkheden tot opleiding tot specialist HB  
Er zijn inmiddels verschillende mensen binnen ons samenwerkingsverband bezig met een 
opleiding tot specialist hoogbegaafdheid, die gedeeltelijk bekostigd wordt vanuit de 

projectsubsidie. Het gaat bijvoorbeeld om de Ritha opleiding van het Centrum voor 

Begaafdheidsonderzoek of de opleiding tot HB specialist van Windesheim. Zie onze 
website voor meer informatie. Mocht je voor komend schooljaar iets overwegen op dit 

vlak, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons en met je bestuur! 

 
Regionaal netwerk HB-specialisten 
We zijn bezig een regionaal netwerk van HB-specialisten op te starten. In dit netwerk 
kunnen HB-specialisten kennis en good-practices met elkaar delen. Inmiddels heeft een 

aantal specialisten zich gemeld, maar naar ons idee nog niet allemaal. Graag willen we 
met een zo groot mogelijke groep de aftrap doen. We verplaatsen daarom de 

bijeenkomst van 1 juni naar woensdag 29 september van 15.30 tot 17.00 uur. Hopelijk 

live, maar anders online. Dus ben je specialist HB, meld je dan bij Karin van de Vegte: 
karin.vandevegte@swv-twentenoord.nl  
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