
	

	

Checklist meest gestelde vragen 
 

Wat bereik ik met het programma? 

Als je het volledige programma hebt gevolgd en alle opdrachten hebt 

uitgevoerd, dan heb je een volledig beleidsplan inclusief een planning en 

begroting af. Het beleid is gericht op passend onderwijs voor 

(hoog)begaafde leerlingen. Met het gratis gedeelte heb je het 1e hoofdstuk 

van het beleid af. 

 

De kans op het werkelijk realiseren van een beleidsplan is waarschijnlijk 

groter met dit online programma, dan met het volgen van één of enkele 

studiedagdelen. De praktijk wijst uit dat na het volgen van studiedagdelen 

het werkelijk gaan schrijven van een beleidsplan moeizaam verloopt en/of 

wordt uitgesteld. Met dit online programma krijg je meer hulp door de 

voorbeeldteksten en de video’s die je op elk gewenst moment nog eens 

opnieuw kan bekijken. 

 

Wat is het voordeel om aan dit programma mee te doen? 

• de aanpak van dit programma heeft zich in de praktijk bewezen: het 

beleidsplan komt af en is ook kwalitatief in orde 

• je hoeft het wiel niet uit te vinden: goede formats en achtergrond 

informatie heb je direct bij de hand 

• het bespaart je veel tijd: alles wat je nodig hebt, is al voor je 

verzameld en je kunt zelfs gebruik maken van voorbeeldteksten. 

 

Hoe snel heb ik een beleidsplan klaar? 

Het programma doorloop je in je eigen tempo. Het programma heeft 10 

lessen. Mijn advies is minimaal 2 weken tussen de lessen te laten en 

maximaal 4 weken. Dit betekent dat je het beleidsplan klaar hebt in 20 tot 

40 weken. 



	

	
2	

 

Wat is het programma niet? 

Het programma is geen opleiding tot specialist hoogbegaafdheid. Het 

programma is ook geen opleiding tot beleidsmedewerker. Inhoudelijke 

deskundigheid over hoogbegaafdheid wordt wel behandeld waar nodig om 

een beleidskeuze te kunnen maken. Je ontvangt dus wel belangrijke 

achtergrond informatie voor de onderbouwing van je beleidsplan.  

 

Tip: een opleiding tot specialist hoogbegaafdheid kun je vinden op 

www.specialisthoogbegaafdheid.nl 

 

Hoeveel tijd kost het? 

Een werkoverleg kost 2 uur, indien de video van de les in het werkoverleg 

wordt bekeken. Het uitwerken van een werkoverleg in het beleidsplan kost 

ook 2 uur. De persoon die het beleidsplan uitschrijft is ongeveer 40 tot 60 

uur belast. De andere leden van de werkgroep ongeveer 30 uur per 

persoon. 

 

Hoeveel mensen krijgen toegang tot het programma en hoe lang? 

Je ontvangt één gebruikersaccount.  

Als een school het programma WijsBeleid koopt, dan kun je samen tijdens 

werkoverleg het programma volgen.  

Zodra je toegang krijgt tot het programma kun je 16 maanden gebruik 

maken van WijsBeleid. 

 

Wat krijg ik in het online programma? 

• 10 lessen 

• 3 formats: beleidsplan, activiteiten planning en begroting 

• meer dan 25 documenten voorbeeldteksten 

• meer dan 15 video’s 



	

	
3	

• 9 agenda’s voor werkoverleg: agendapunten, huiswerk, tijdsduur 

• 10 opdrachten voor de werkgroep om het beleidsplan te kunnen 

schrijven 

Waar kan ik met technische vragen terecht? 

Als je technische problemen ondervindt, dan kun je contact opnemen met 

Sonja Morbé: sonja.morbe@wijssein.nl of 06-22213710 

 

Kan ik ook inhoudelijke vragen stellen? 

Als je inhoudelijke vragen hebt over hoogbegaafdheid of het beleidsplan, 

dan heb je de volgende mogelijkheden: 

1) Je hebt een pakket gekozen met de mogelijkheid feedback te vragen 

op je beleidsplan: je kunt dan één keer het beleidsplan insturen om 

deze feedback schriftelijk van mij te ontvangen. 

2) Je hebt een pakket gekozen met de mogelijkheid om feedback te 

vragen én twee Skype-sessies om vragen te stellen. Je kunt dan 

gebruik maken van deze 3 mogelijkheden om je vraag te stellen. 

3) Je hebt alleen het online programma gekocht. Je kunt mij dan een 

email sturen met je verzoek: sonja.morbe@wijssein.nl . Ik antwoord 

dan over mijn mogelijkheden: of en wanneer ik ruimte beschikbaar 

heb en wat de advieskosten zijn.  

 

Wat kost het? 

De kosten zijn afhankelijk van het pakket dat je kiest. In de bijlage ‘kosten 

overzicht’ kun je dit zien en/of op de website van WijsSein. 
 


