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Teveel (hoog)begaafde jongeren halen geen universitair diploma. Dit is
bijzonder, want op grond van hun intellectuele capaciteiten zouden alle (hoog)
begaafde jongeren in staat moeten zijn om een wetenschappelijke opleiding
met succes af te ronden. Daarnaast blijkt dat een groot deel van de jongeren
onderpresteert. Het is geen toeval dat dit onderwerp op kwaliteitsagenda
staat. Nog geen 5% van de scholen is tevreden over het onderwijs aan (hoog)
begaafden. Eén van de knelpunten in deze problematiek heeft te maken met
onvoldoende deskundigheid.
Tijd voor actie dus. In deze cursus gaan we dieper in op de begeleiding van de
leerlingen in de groep.
Wat leer je
–
–
–
–

Aantal bijeenkomsten
Vier van 2,5 uur.

Data
Kijk op de website van jouw
academie of deze cursus daar
wordt aangeboden.

Deze cursus kan ook als

–
–
–
–

hoe stel je een plan van aanpak op;
ontwikkelen van leren leren;
wat zijn de begeleidingsmogelijkheden voor begaafdheidsonderwijs;
hoe stel je doelen samen met de leerling (Doelen en Vaardigheden voor
Ontwikkeling);
hoe signaleer en begeleid je onderpresteerders;
omgaan met met comorbiditeit (profiel dubbel bijzonder): leer- en
gedragsproblemen bij (hoog)begaafde leerlingen;
het verloop van de sociaal-emotionele ontwikkeling van (hoog)begaafde
leerlingen en wat vraagt dit van de leerkracht;
hoe geef je krachtige feedback aan de leerlingen gericht op het
versterken van de zelfsturing.

Werkwijze
We delen kennis en oefenen vaardigheden. Hierbij worden beeldmateriaal,
middelen en materialen ingezet. We werken plenair en in groepen. Na elke
bijeenkomst worden praktijkopdrachten gegeven. De opgedane ervaringen
worden de volgende bijeenkomst met elkaar besproken.

teamscholing worden
aangeboden. We gaan dan vooraf
in overleg om de inhoud zo

Doelgroep
Voor alle leerkrachten van midden en bovenbouw die al enige kennis hebben
van (hoog)begaafdheid.

passend mogelijk aan te laten
sluiten bij de schoolsituatie.
Neem contact met ons op via

Veel inhoudelijke zaken zijn direct toepasbaar in

info@alicebekke-partners.nl als

de praktijk.

je interesse hebt.
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