
 

 

Voorbeelden van studiedagen 
 
Hieronder zie je een overzicht van verschillende studiedagen die we vaak geven. Het zijn 

slechts voorbeelden en het geeft zeker geen volledig beeld van de mogelijkheden om een 

studiedag in te vullen.  

 

Onderstaande studiedagen zijn dagdelen: dus een ochtend of een middag. 

 

Modules in dagdelen Programma onderdelen 

M1-1: Inzicht & signaleren 

van hoogbegaafde leerlingen 

 

= basisinformatie voor alle 

leerjaren 

Wat is hoogbegaafdheid? 

Kenmerken hoogbegaafdheid inclusief modellen (ook 

zijnsluik) 

Belang van ander onderwijs 

Zes profielen: kenmerken en begeleiding (Betts & 

Neihart) 

Vooroordelenspel 

M1-2A: Inzicht & signaleren 

van hoogbegaafde leerlingen 

 

 

= verdiepingsinformatie voor 

leerjaar 1, 2 en 3 

Wat weet je nog over hoogbegaafdheid? 

Informatiebronnen voor signaleren van leerlingen 

onderbouw (1, 2 en 3) 

Hoogbegaafd versus ontwikkelingsvoorsprong 

Enkele misverstanden in IQ testen 

Vooroordeel sociaal emotionele ontwikkeling & 

versnellen 

Werken met eigen casus 

M1-2B: Inzicht & signaleren 

van hoogbegaafde leerlingen 

 

 

= verdiepingsinformatie voor 

leerjaar 4,5,6,7,8 

Wat weet je nog over hoogbegaafdheid? 

Informatiebronnen voor signaleren van leerlingen 

bovenbouw (4,5,6,7 en 8) 

Hoogbegaafd versus ontwikkelingsvoorsprong 

Enkele misverstanden in IQ testen 

Vooroordeel sociaal emotionele ontwikkeling & 

versnellen 

Werken met eigen casus 

M2-1A: Doelgericht leren en 

doorgaande leerlijn voor 

hoogbegaafde leerlingen 

 

= basisinformatie voor 

leerjaar 1,2 en 3 

 

Compacten (algemene richtlijnen delen) 

Verrijken onderbouw (1, 2 en 3) 

Leerdoelen – leerlijnen 

Vereisten van geschikt verrijkingsmateriaal 

Oefening taxonomie Bloom inclusief poster 

M2-1B: Doelgericht leren en 

doorgaande leerlijn voor 

hoogbegaafde leerlingen 

 

= basisinformatie voor 

leerjaar 4,5,6,7,8 

 

Compacten (algemene richtlijnen delen: en specifiek 

ingaan rekenen / taal) 

Verrijken bovenbouw (4,5,6,7,8) 

Leerdoelen – leerlijnen 

Vereisten van geschikt verrijkingsmateriaal 

Oefening taxonomie Bloom inclusief poster 

M3-1: Empathie en relatie 

met de hoogbegaafde 

leerlingen 

 

= basisinformatie voor alle 

leerjaren 

Zijnsluik 

Hoogsensitiviteit 

Begeleiding van de 5 overexcitabilities: 

psychomotorische, intellectuele, imaginatieve, 

emotionele en zintuigelijke gevoeligheid 



 

 

2 

M4-1: aan de slag met 

hoogbegaafde leerlingen 

 

= basisinformatie voor alle 

leerjaren 

 

Begripskennis executieve functies (Peg Dawson) 

Interventieplan executieve vaardigheden 

Begeleidingstips & materiaal 

M4-2: aan de slag met 

hoogbegaafde leerlingen 

 

= basisinformatie voor alle 

leerjaren 

 

Begripskennis fixed en growth mindset 

Werkvormen mindset 

Strategie training / leren leren 

M4-3: aan de slag met 

hoogbegaafde leerlingen 

 

= gevorderde informatie voor 

alle leerjaren  

 

Begripskennis onderpresteren en (de)motivatie 

hoogbegaafde leerlingen 

Profielen onderpresteren 

Begeleiding onderpresteren 

M4-4: aan de slag met 

hoogbegaafde leerlingen 

 

= gevorderde informatie voor 

alle leerjaren  

 

Faalangst/perfectionisme 

Fixed en growth mindset  

Casuïstiek (moeilijke) leerling: faalangstig, 

onderpresterend, fixed mindset 

Beleid 

 

= voor directie, intern 

begeleiders en HB 

werkgroepen 

 

Optie 1: online programma WijsBeleid 

Optie 2: een reeks van drie studiedagdelen met een 

groep cursisten 

 

Beide opties doorloop je een proces om een volledig 

beleidsplan te kunnen schrijven. 

 

Portfolio Vormen van evaluatie 

Drie typen portfolio 

Voorbeelden van portfolio 

Wat heb je nodig voor evaluatie – portfolio 

Gesprek met leerling 

Vragen aan leerling 

Gesprek met ouders over portfolio 

Vragen van ouders 

Plusklas training Diverse thema’s kunnen worden ontwikkeld voor 

plusklas leerkrachten: afhankelijk van ervaring en 

behoefte 

Intervisie 

 

 = groep van maximaal 8 

Duur: 2 uur per intervisie 

Periode: 1x per 2 maanden 

Behandeling 2x een casus 

Incident methode + na afloop korte theoretische uitleg 

Leerverslag 

Coaching 

 

= voor HB coördinatoren / 

specialisten 

 

Wat is coaching wel en wat is het niet (kort) 

Weerstanden collega’s & HB onderwijs 

Verschillende vormen: kies een vorm (kort) 

Oefening doen met jouw gekozen vorm en jouw 

persoonlijke casus inclusief feedback  

 

 


