
 

  

 

 
Pas op de plaats! 
Nu nét na de meivakantie is het een mooi moment om even een pas 
op de plaats te maken voor wat betreft de activiteiten van het 
project Dekkend netwerk cognitief talent. Op de laatste nieuwsbrief 
van december vorig jaar kwamen toch wat reacties over dat het 
jammer is dat de nieuwsbrief zou verdwijnen, vandaar dus toch nog 
maar een keertje op deze wijze! 
 
Zoals jullie weten is het projectvoorstel begin 2020 goedgekeurd en 
eindigt het project eind 2023. Goed om even te bedenken wat de 
laatste stappen in het project gaan zijn. In deze nieuwsbrief willen 
we vast een vooruitblik geven op deze laatste fase van het project.  
 
 
De werkgroepen 
Zoals jullie weten hebben we vier werkgroepen: plusgroepen, aansluiting po-vo, dubbel 
bijzonder en vroegtijdig signaleren. De werkzaamheden van de werkgroepen vorderen 
gestaag, maar nog niet alle werkgroepen hebben hun opdracht afgerond. Zij hebben nog een 
korte periode na de zomervakantie nodig om wat zaken af te ronden. De adviezen van de 
werkgroepen zullen na de zomervakantie gereed zijn en de werkgroepen zullen aan het eind 
van dit kalenderjaar worden opgeheven.  
 
 
Tussenmeting 
Vele IB’ers hebben de tussenmeting die we begin april hebben uitgezet ingevuld. Hiermee 
evalueren we hoe onze activiteiten tot nu toe worden ervaren en welke scholings- en 
ondersteuningsbehoeften er bij jullie leven, zodat we onze toekomstige activiteiten daarop 
kunnen afstemmen. Komende week zullen wij analyses maken van de opbrengsten en 
daarover wordt ieder later weer geïnformeerd. 
 
 
 
Bijeenkomsten specialisten 
We organiseren bijeenkomsten voor specialisten begaafdheid en zien dat er steeds meer 
specialisten bijkomen. Prachtig! Op 24 mei aanstaande is de laatste specialistenbijeenkomst 
van dit schooljaar gepland (van 15.30 tot 17 uur). Het onderwerp “Versnellen en de a-
synchrone ontwikkeling van begaafde leerlingen” staat centraal. Mocht je nog willen 
deelnemen, dan kun je je aanmelden bij Karin van de Vegte: karin.vandevegte@swv-
twentenoord.nl. De locatie is in Almelo, maar dat hoor je nog! 
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Nascholing schooljaar 22-23 
De nascholingsactiviteiten lopen goed, maar ook voor komend schooljaar zetten we nog 
weer vol in op verdieping en verbreding van onze kennis over kinderen met kenmerken van 
begaafdheid. Een aantal workshops die we het afgelopen jaar hebben aangeboden, zullen 
dit jaar ook terugkomen, maar er zullen ook nieuwe bij zijn. Het aanbod hangt ook af van 
wat er bij de tussenmeting ingebracht wordt. Mocht je ondertussen nog wat te binnen 
schieten, neem dan gewoon contact met ons op. Er kan veel geregeld worden! Het nieuwe 
nascholingsaanbod zullen jullie in het boekje van het samenwerkingsverband kunnen 
vinden.  
 
 
Laatste kans!  
Als je een opleiding op het gebied van (hoog)begaafdheid wilt volgen, kan jouw bestuur een 
groot deel van de kosten vergoed krijgen vanuit het project. Er zijn inmiddels al diverse 
nieuwe specialisten opgeleid binnen ons samenwerkingsverband, maar hoe meer hoe beter. 
Zo kun je bijvoorbeeld denken aan de Ritha opleiding van het Centrum voor 
Begaafdheidsonderzoek of de opleiding tot HB specialist van Windesheim, Alice Bekke & 
partners of Novilo. Zie onze website voor meer info over de opleidingen (https://swv-
twentenoord.nl/nieuwbericht/opleidingen-specialist-hoogbegaafdheid/ ). Mocht je voor 
komend schooljaar iets overwegen op dit vlak, neem dan snel contact met ons op!  

 
 

SLO-bijeenkomst Samen de doelen voor elkaar! 

Op woensdag 1 juni organiseert SLO de bijeenkomst 'Samen de doelen voor elkaar!' bij NBC 
Congrescentrum in Nieuwegein. Prof. Paul Iske van de Universiteit van Maastricht is de 
keynote speaker. Focus die dag: leergebied overstijgende thema's, zowel in po als vo. Het 
programma is gericht op doelen ten behoeve van het stimuleren van:  

• het welbevinden van kinderen en jongeren; 

• ontwikkeling executieve vaardigheden; 

• talentontwikkeling en maatwerk; 

• verrijkingsonderwijs; 

• curriculumontwikkeling op school; en 

• creativiteit en denken. 
 
Deze bijeenkomst heeft als doelgroep leraren en begeleiders in po en vo. Ook is er een 
parallel programma voor schoolleiders po en vo. De kosten voor deze dag bedragen 150 
euro en opgeven kan via: https://events.slo.nl/nl/event/2022-06-01-conferentie-samen-de-
doelen-voor-elkaar  
 
Hartelijke groet van de projectgroep: 
Karin van de Vegte 
Manon Hulsbeek 
Marleen Roth 
 
Volg ons ook op Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/hbnetwerk-swv-twentenoord-668278220 
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