
Opleiding Specialist Begaafdheid voor groepen 1 t/m 8 

De post-HBO-registeropleiding Specialist Begaafdheid is voor leraren in het basisonderwijs die een inspirerende 
en begeleidende rol willen vervullen als specialist begaafdheid binnen hun school, bestuur of 
samenwerkingsverband. 
 

• Wil je uitdagend onderwijs geven aan al je leerlingen? 

• Wil je leren denken in kansen en mogelijkheden? 

• Wil je direct aan de slag met de begaafde leerlingen op jouw school met direct toepasbare praktijkopdrachten? 

• Wil jij graag op jouw school een steentje bijdragen aan het optimaliseren van het onderwijs aan begaafde 
leerlingen? 

• Wil jij innoverend en coachend bezig zijn en je actief bezighouden met begaafdheidsbeleid? 
Meld je dan aan voor deze unieke opleiding tot specialist begaafdheid! 
 
Waarom deze opleiding? 

• Binnen 1 jaar klaar 

• Inspirerende en activerende werkvormen 

• Veel ruimte voor uitwisseling van eigen ervaringen en vragen 

• Je brengt het geleerde meteen in praktijk 

• De praktijk als uitgangspunt  

• Je leert je keuzes onderbouwen vanuit de theorie  

• Je leert van en met elkaar 

• Je bouwt snel een netwerk op van professionals in het domein begaafdheid 

• Je voldoet aan de meest recente competentiecriteria voor specialisten begaafdheidsonderwijs.* 
 
Door deze unieke opleiding ben je binnen één jaar Specialist Begaafdheid. Tijdens de opleiding word je aan de  
hand van de meest recente inzichten geschoold op het gebied van alle aspecten van het onderwijs aan 
begaafde leerlingen (zien, begrijpen en reageren op hun educatieve behoeften; ontwikkelen van uitdagend 
onderwijs; herkennen en begeleiden van onderpresteerders; bevorderen van executieve vaardigheden en een 
groeimindset; ontwikkelen van schoolbeleid). Je leert hoe je binnen jouw school het ‘zorghuis’ ten behoeve van 
begaafde leerlingen kunt opbouwen en verankeren. 
Elke bijeenkomst vertalen we samen opgedane kennis naar de situatie van jouw school, jouw groep en jouw 
leerling; Wat kan je doen, hoe kan je dat doen en wat heb je nodig om dat voor elkaar te krijgen. Maar ook: wat 
kan je beter laten, wat zou je kunnen versterken en welke kansen zie je om dat voor elkaar te krijgen. 
 
* Het opleidingsprogramma is gefundeerd op meest recente competentiematrix voor specialisten 
begaafdheidsonderwijs (2021). Deze matrix is ontwikkeld n.a.v. internationaal wetenschappelijk onderzoek. Dit 
onderzoek is gepubliceerd bij uitgeverij Leuker.nu. Titelgegevens: Dr. E. van Gerven, (2021) Raising the bar. The 
competencies of specialists in gifted education.  
 


