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‘Leer als Specialist 
in Gifted Education 
talent te herkennen 

én uit te dagen’

Wie is de hoogbegaafde leerling? Wat 
definieert hem of haar? Op welke 
verschillende manieren kun je hem 
of haar het beste ondersteunen en 
begeleiden?

n het Nederlandse onderwijs is 
er een duidelijke trend om talent 
te ontwikkelen. Cognitief talent 
(hoogbegaafdheid) leidt echter niet 
altijd vanzelf tot de daarbij passende 
schoolprestaties. Binnen scholen 
en adviespraktijken is er behoefte 
aan expertise op het gebied van 
hoogbegaafdheid om een optimale 
signalering en begeleiding van 
leerlingen te borgen. Ieder kind 
verdient immers het onderwijs dat bij 
hem of haar past.  

De opleiding tot Specialist 
Hoogbegaafdheid is internationaal 
erkend door de European Council for 
High Ability (ECHA), een Europese 
organisatie waarin wetenschappers 
en onderwijsprofessionals 

samenwerken om het onderwijs 
aan (hoog)begaafde leerlingen 
te verbeteren. Gediplomeerde 
hoogbegaafdheidsspecialisten zijn in 
het bezit van het ‘European Advanced 
Diploma in Educating the Gifted’. Zij 
mogen zich ‘ECHA-Specialist in Gifted 
Education’ noemen. 

In de opleiding vergroot je 
je inhoudelijke kennis over 
hoogbegaafdheid in het algemeen 
en train je de vaardigheden om op 
een juiste manier met deze kennis 
om te gaan. Daarnaast vergroot 
je je (wetenschappelijke) kennis 
en vaardigheid op het gebied van 

signaleren, begeleiden en adviseren van 
hoogbegaafden in het basisonderwijs, 
het voortgezet onderwijs en in de 
adviespraktijk. Je vergaart bovendien 
kennis van internationaal gehanteerde 
modellen voor signalering en 
begeleiding. Je leert verder te kijken 
dan alleen de intelligentie en oog te 
hebben voor het individu als geheel. 

Juist door deze specifieke benadering 
lever je als Specialist Hoogbegaafdheid 
een waardevolle bijdrage aan 
de professionalisering van het 
onderwijsveld en de hulpverlening 
aan kinderen en (jong-) volwassenen 
met capaciteiten op hoogbegaafd 
niveau. Daarnaast bouw je met mede-
cursisten aan een (inter)nationaal 
netwerk. Tijdens de opleiding kun je 
aspirant-lid worden van de vereniging 
ECHA-Nederland. Na het behalen van 
het ECHA-diploma kun je volledig lid 
worden.

“In onderwijs en zorg moeten 
we talenten kunnen 

herkennen én uitdagen.”

Dr. Lianne Hoogeveen

Wil je je wetenschappelijke kennis 
op het gebied van signaleren, 
begeleiden en adviseren 
van hoogbegaafden in het 
basisonderwijs, het voortgezet 
onderwijs en in de adviespraktijk 
vergroten? En wil je leren op een 
juiste manier met deze kennis om 
te gaan? In de opleiding tot RITHA 
Specialist ga je daarmee aan de slag. 

Je resultaat
Na deze opleiding heb je inzicht in het 
identificeren en begeleiden van (soms 
nog niet zichtbare) mogelijkheden en 
onderwijsbehoeften van kinderen, 
jongeren en volwassenen met 
capaciteiten op hoogbegaafd niveau. 
Je beschikt over de meest recente 

wetenschappelijk inzichten op het 
gebied van hoogbegaafdheid, en kan 
de vertaalslag maken van wetenschap 
naar praktijk. Je vergaart bovendien 
kennis van internationaal gehanteerde 
modellen voor signalering en 
begeleiding. Je leert verder te kijken 
dan alleen de intelligentie en oog te 
hebben voor het individu als geheel. Je 
bent in staat een waardevolle bijdrage 
te leveren aan het verbeteren van 
onderwijs, zorg en werkomgeving.  Als 
ECHA Specialist in Gifted Education 
beschik je niet alleen over de kennis 
en vaardigheden om de vertaalslag 
te maken van wetenschap naar 
praktijk, maar lever je een eigen  
wetenschappelijke bijdrage aan het 
vakgebied hoogbegaafdheid.

STEL JE VRAAG MELD JE AAN

mailto:s.raven%40ru.nl?subject=
https://www.rcsw.nl/beroepsopleidingen/ritha/nl/inschrijven-selectieprocedure-ritha?utm_source=brochure-specialist&utm_medium=document&utm_campaign=ritha


Voor wie?
Ben je werkzaam in het onderwijs of in 
de zorg van hoogbegaafde kinderen, 
jongeren en volwassenen en/of de 
begeleiding van ouders en leraren van 
hoogbegaafde kinderen en jongeren? 
Of zou jij dat in de toekomst willen zijn? 
Dan is de opleiding tot RITHA Specialist 
iets voor jou. 

‘Blended’ leren op maat
De RITHA Specialist opleiding is inge-
richt volgens de laatste onderwijs-
kundige inzichten van de Radboud 
Universiteit. Het programma wordt 
volgens het ‘blended learning’ principe 
aangeboden; 80% van de opleiding is 
online, 20% bestaat uit drie face-to-
face meerdaagse seminars die aan het 
begin, in het midden en aan het einde 
van de opleiding zijn gepland. Tijdens 
de opleiding leer je zowel zelfstandig 
als samen met een groep. Voor het 
online leren is een inspirerende leer-
omgeving ontworpen, met studie-
materiaal (artikelen en video’s), 
opdrachten, discussiefora, tests en 
online meetings. 

Onze docenten geloven sterk in leren 
op maat. Je wordt dan ook intensief 
begeleid en ontvangt individuele 
feedback bij het vertalen van de theo-
retische concepten naar de praktijk. 
Gedurende de opleiding werk je aan 
een Persoonlijk Leerplan, waarin je 
persoonlijke (leer)doelen stelt en 
hierop reflecteert.

Onze opleiding werkt samen met 
topwetenschappers en praktijkexperts 

met verschillende achtergronden en 
afkomstig uit verschillende (acade-
mische) disciplines en specialismen. 
In je RITHA Eindproduct kun je hierop 
aansluiten.  Een breed opgeleide 
Specialist heeft een meerwaarde 
voor de arbeidsmarkt: werkgevers 
zoeken steeds meer naar werknemers 
die een specialistische basis kunnen 
combineren met een brede blik op het 
hele veld. 

Internationaal erkend ECHA 
Certificaat
Na afstuderen maak je deel uit van 
een internationaal netwerk van 
deskundigen op het gebied van 
hoogbegaafdheid. Je bent in het bezit 
van het internationaal erkende ECHA 
Diploma. Als alumnus van de Radboud 
Universiteit ontvang je daarnaast een 
RITHA diploma en een alumnipas van 
de Radboud Universiteit. 

Gerelateerd aanbod

•  RITHA Specialist (voertaal:  Engels): 
 te volgen op verschillende locaties 
 ter wereld, zie website.
•  RITHA Practitioner (voertaal: Neder- 
 lands of Engels): opleiding tot ECHA 
 Practitioner van 3 blokken verspreid 
 over 12 maanden. Zowel in het 
 Engels als Nederlands te volgen op 
 verschillende locaties ter wereld, zie 
 website. 
•  Tweedaagse cursus Hoogbegaafd-
 heid (voertaal: Nederlands): te 
 volgen in Nijmegen, zie website.

https://www.rcsw.nl/beroepsopleidingen/ritha/nl/ritha-specialist-nl?utm_source=brochure-specialist&utm_medium=document&utm_campaign=ritha
https://www.rcsw.nl/beroepsopleidingen/ritha/nl/ritha-practitioner-nl?language=nl
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hoogbegaafdheid om een optimale 
signalering en begeleiding van 
leerlingen te borgen. Ieder kind 
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hem of haar past.  

De opleiding tot Specialist 
Hoogbegaafdheid is internationaal 

erkend door de European Council for 
High Ability (ECHA), een Europese 
organisatie waarin wetenschappers 
en onderwijsprofessionals 
samenwerken om het onderwijs 
aan (hoog)begaafde leerlingen 
te verbeteren. Gediplomeerde 
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het bezit van het ‘European Advanced 
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je inhoudelijke kennis over 
hoogbegaafdheid in het algemeen 
en train je de vaardigheden om op 

een juiste manier met deze kennis 
om te gaan. Daarnaast vergroot 
je je (wetenschappelijke) kennis 
en vaardigheid op het gebied van 
signaleren, begeleiden en adviseren van 
hoogbegaafden in het basisonderwijs, 
het voortgezet onderwijs en in de 
adviespraktijk. Je vergaart bovendien 
kennis van internationaal gehanteerde 
modellen voor signalering en 
begeleiding. Je leert verder te kijken 
dan alleen de intelligentie en oog te 
hebben voor het individu als geheel. 

Juist door deze specifieke benadering 
lever je als Specialist Hoogbegaafdheid 
een waardevolle bijdrage aan 
de professionalisering van het 
onderwijsveld en de hulpverlening 
aan kinderen en (jong-) volwassenen 
met capaciteiten op hoogbegaafd 
niveau. Daarnaast bouw je met mede-

“In onderwijs en zorg moeten 
we talenten kunnen 

Eerst zeker weten of RITHA écht 
iets voor jou is?

Neem voor meer informatie contact 
op met opleidingscoördinator
Sanne Raven via 

s.raven@ru.nl

Wat levert deze opleiding je op?
• Je hebt inzicht in het identificeren  
 en  begeleiden van (soms nog niet  
 zichtbare) mogelijkheden en onder 
 wijsbehoeften van hoogbegaafde  
 kinderen, jongeren en volwassenen.
• Je beschikt over de meest recente  
 wetenschappelijke inzichten op het   
 gebied van hoogbegaafdheid.
• Je bent in staat om een waardevolle    
 bijdrage te leveren aan het verbe- 
 teren van onderwijs, zorg en werk- 
 omgeving.
• Je onderscheidt jezelf als post- 
 academisch geschoolde deskundige  
 op het gebied van hoogbegaafdheid.
• Je weet wetenschap en praktijk met   
 elkaar te verbinden en blijft een  
 lerende professional.
• Je maakt deel uit van een internatio-  
 naal netwerk van deskundigen op   
 het gebied van hoogbegaafdheid.
• Je bent in het bezit van het inter-   
 nationaal erkende ECHA Diploma.

Toelatingsvoorwaarden  
•  Een afgeronde hbo- of universitaire 

opleiding.
•  Een werkkring in het onderwijs of de 

onderwijs(zorg)begeleiding of binnen 
een professionele omgeving waar 
hoogbegaafdheid en/of talent- ont-
wikkeling een thema is.

•  Een goede leesvaardigheid in de  
Engelse taal (passief).

‘Mensen met capaciteiten op 
een hoogbegaafd niveau 

moet je geen label opplakken, 
maar bieden wat ze nodig hebben’ 

prof. dr. Lianne Hoogeveen, 
hoofdopleider RITHA



Hoofdopleider

Prof. dr. Lianne Hoogeveen

• Bijzonder hoogleraar ‘Identifiica-
 tion, Support and Counselling   
 of Talent’ | Radboud Universiteit
• Coördinator Masterpecialisatie   
 ‘Gifted Education’ Pedagogische   
 Wetenschappen | Radboud 
 Universiteit
• Onderzoeker Behavioural Science   
 Institute | Radboud Universiteit
• Gz-psycholoog | CBO Talent 
 Development
• Voorzitter | European Council   
 for High Ability (ECHA)
• Voorzitter Kwalificatie Commissie|   
 European Talent Support Network.
• Winnaar Mensa Fonds Award  2018

Plaatsvervangend hoofd-
opleider

Sven Mathijssen, MSc

• Ontwikkelingspsycholoog 
•  Externe promovendus | Tilburg  
 University
•  Onderzoeker | NRO onderzoeks
 werkplaats ‘Passend Onderwijs  
 voor Ieder Nieuw Talent’ (POINT).
•  Inhoudelijk hoofdredacteur |   
 Talent: populairwetenschap-
 pelijk tijdschrift over hoogbegaafd-  
 heid.

‘In de opleiding tot RITHA 
Practitioner leren professionals 

met verschillende achtergronden 
en vanuit verschillende
disciplines van elkaar’ 
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Praktische informatie 

Opzet van de opleiding
De opleiding is opgebouwd uit vier 
blokken, verspreid over een periode 
van 18 maanden. Het programma is 
vast aansluitend. 

Blok 1: Fundamenten van hoog-
begaafdheid
Je maakt kennis met een wetenschap-
pelijk kader voor hoogbegaafdheid en 
leert waar je nieuwe informatie kunt 
vinden en hoe je deze kritisch kunt be-
oordelen. Aan de hand daarvan creëer 
je je eigen opvattingen en manier van 
werken.
• Openingsseminar | Inleiding in hoog
 begaafdheid
• Leren over hoogbegaafdheid en on-  
 derwijs aan hoogbegaafde leerlingen
• Het leren kennen van je medestuden-
 ten
• Het leren kennen van jezelf als stu-  
 dent
• Online module | Lesgeven en bege-
 leiden
• Online tentamen

Blok 2: Kernthema’s in hoogbegaafd-
heid
Samen met (inter)nationale experts uit 
het veld, verken je je kennis en vaardig-
heden van een van de eerder behan-
delde onderwerpen en breid je deze 
verder uit.
• Online keuzemodule | Je kiest een   
 module naar keuze. Dit kan bijvoor-   
 beeld een module rondom het thema 
 ‘Verrijking’ zijn.

• Seminar II | Weten wat je (nog niet)   
 weet. Je krijgt beter inzicht in de stof   
 door:
 1. Te focussen op verschillende 
  thema’s rondom hoogbegaafd-
  heid.
 2.  Een praktische training en voor- 
  bereiding op Blok 3 en blok 4. Je   
  leert meer over de mogelijkheden 
  van leren op de werkplek en je 
  RITHA Eindproduct. Tijdens deze 
  praktische training maak je een 
  begin met je stage- en Eind-
  productvoorstel.

Blok 3: Van de laatste wetenschap-
pelijke inzichten naar praktijk
Tijdens je stage (dit mag op je eigen 
werkplek zijn) pas je je opgedane 
kennis en theorie in de praktijk toe. 
Je verbetert je persoonlijke vaardig-
heden en levert een bijdrage aan het 
vakgebied hoogbegaafdheid. Gedu-
rende de stage volg je een praktische 
online module over het opleiden en 
begeleiden van hoogbegaafde kinde-
ren, jongeren of volwassenen. Je wordt 
ondersteund door een persoonlijke 
stagebegeleider, die specifieke vragen 
kan beantwoorden met betrekking tot 
de werkzaamheden die je gaat verrich-
ten.  Daarnaast bezoek jedrie relevante 
settingen. 
• Online module | Leren op je werkplek
• Stage | 200 uur praktijkervaring (niet  
 opgenomen in aantal studieuren)
• Relevante Settingen

Blok 4: Reflectie op hoogbegaafdheid
Blok 4 bestaat allereerst uit een



8-weekse module waarin je naar je 
Voorstel voor je Eindproduct toewerkt. 
D.m.v. je Eindproduct lever je een we-
tenschappelijk onderbouwde bijdrage 
aan het onderwijsveld en de hulpverle-
ning aan kinderen en (jong-)volwasse-
nen met capaciteiten op hoogbegaafd 
niveau. De resultaten hiervan kunnen 
worden ingezet door professionals die 
willen voldoen aan de behoeftes van 
hoogbegaafden.
• Online module | Voorstel Eindproduct
• Online module | RITHA Eindproduct
• Slotseminar| Blik op de toekomst

Dit afsluitende seminar staat in het 
teken van:
1. Reflectie
2. Aan de slag gaan in de praktijk: Hoe   
 handel je als een ECHA Specialist in   
 Gifted Education?
3. Presentaties Eindproduct
4. Diploma-uitreiking

Na het succesvol afsluiten van de oplei-
ding ontvang je het ECHA Diploma, het 
RITHA Diploma en de alumnipas van de 
Radboud Universiteit. 

Selectieprocedure
Voor de opleiding tot RITHA Specialist 
gelden de volgende toelatingsvoor-
waarden
• een afgeronde hbo- of universitaire 
 opleiding;
• een werkkring in het onderwijs of 
 de onderwijs(zorg)begeleiding of 
 binnen een professionele omgeving 
 waar hoogbegaafdheid en/of talent-  
 ontwikkeling een thema is;
• een goede leesvaardigheid in de 
 Engelse taal (passief).

Er vindt daarnaast een selectieproce-
dure plaats op basis van CV en korte 
motivatie. Kandidaten melden zich 
hiervoor aan middels dit formulier en 
ontvangen binnen 10 werkdagen uit-
sluitsel over hun toelating. Nadat kan-
didaten zijn toegelaten tot de opleiding, 
ontvangen zij het aanmeldformulier 
om hun inschrijving definitief te maken.

Aanwezigheidsplicht
Voor de seminars geldt een aanwezig-
heidsplicht. Tijdens de online modules 
wordt een actieve leerhouding ver-
wacht. Naast de meerdaagse seminars 
zijn er geen fysieke bijeenkomsten. Per 
blok worden er wel een aantal online 
moment gepland in afstemming met 
de groep. De online modules zijn zo-
veel mogelijk asynchroon ingericht. 
Blok 1 bestaat bijvoorbeeld uit een 10 
weekse online module waarbij er we-
kelijks één thema centraal staat. Dead-
lines voor opdrachten, het bekijken 
van online colleges/lezen van literatuur 
en reageren op je medestudenten is 

Startdata, kosten en locatie

Kijk voor de meest actuele start- en 
seminardata op www.ritha.world.
Daar vind je ook een overzicht van de 
kosten. De RITHA Specialist opleiding 
wordt aangeboden in Nijmegen.

http://www.ritha.world


zondagavond 23:59 uur, zodat je kunt 
werken aan je studie op een moment 
waarop het jou uit komt in desbetref-
fende week.

Studielast
De RITHA Specialist opleiding bestaat 
in totaal uit 840 studie-uren (30 ECTS), 
waarbij we uitgaan van een gemiddel-
de studielast van 10-12 uur per week. 
De studielast zal rondom de driedaag-
se seminars hoger liggen dan gemid-
deld. 

‘Als alumna heb ik niet alleen een 
internationaal erkend diploma, maar 

ben ik ook onderdeel van een sterk net-
werk van experts op het gebied 

van hoogbegaafdheid’ –

Inge van Zon, 
RITHA alumna, interim-manager, 

organisatiecoach en eigenaar

Wil je meer te weten komen over de RITHA opleiding en kennismaken met
het team? Kom dan naar de Radboud Master’s Fair (voor huidige bachelor- 
of masterstudenten van de Radboud Universiteit) of de Radboud Master 
Open Dag. Zie onze website voor de meest actuele datum en meld je aan.

Website t.a.v. Master’s Fair en Master Open Dag: https://www.ru.nl/opleidingen/masteropleidingen/activiteiten-mastervoorlichting/


Meer weten? Kijk op www.ritha.world

facebook.com/RadboudCSW
twitter.com/RadboudCSW

linkedin.com/school/rcsw-radboud-centrum-sociale-wetenschappen/mycompany/
youtube.com/c/radboudcentrumsocialewetenschappennijmegen

‘Een opleiding die je helemaal meeneemt in de wereld van hoogbegaafdheid, 
die je kritisch laat denken over zaken en waarbij je leert om alles wat je in 

de praktijk toepast te toetsen aan wetenschappelijke waarheden.’ 

 uit de studentevaluatie RITHA Specialist

Onze missie
Cognitief talent leidt niet altijd vanzelf 
tot de daarbij passende schoolpresta-
ties. Binnen scholen en adviespraktij-
ken is er daarom grote behoefte aan 
expertise op het gebied van hoogbe-
gaafdheid om een optimale signalering 
en begeleiding van leerlingen te bor-
gen. Ieder kind verdient immers het 
onderwijs dat bij hem of haar past.

Vanuit die missie biedt de Radboud 
Universiteit al meer dan 25 jaar de 
opleiding tot ECHA Specialist Hoogbe-
gaafdheid aan. Door het wetenschap-
pelijk onderzoek van onze docenten 
direct te vertalen naar praktische hand-
vatten, vormt de opleiding de schakel 
tussen de wetenschap en de praktijk. 
De opleiding is intensief doorontwik-
keld en geëvolueerd tot een unieke, 
state-of-the-art opleiding op het gebied 
van hoogbegaafdheid: de Radboud 
International Training on High Ability, 

kortweg RITHA. RITHA is winnaar van 
de academische Internationalisation 
Award 2021. 

Je bent nodig
De Radboud Universiteit draagt bij aan 
een gezonde, vrije wereld met gelijke 
kansen voor iedereen. We richten ons 
op de zorg voor elkaar en de wereld 
om ons heen en blijven ons inzetten 
voor de emancipatie van sociale en 
culturele minderheden. We willen van 
betekenis zijn. We laten ons daarbij lei-
den door wetenschappelijke vragen én 
maatschappelijke uitdagingen. 

De Radboud Universiteit is verkozen tot 
beste brede universiteit van Nederland, 
en behoort al jaren tot de kopgroep 
van internationale rankings. 

STEL JE VRAAG

MELD JE AAN

http://www.ritha.world

