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Waarom doen we dit? 

• Omdat er op dit moment aanbod mist voor jonge kinderen 
(peuters en kleuters) met een ontwikkelingsvoorsprong. 
Door preventief te handelen kunnen we potentiële 
thuiszitters op school houden. 

• Omdat er voor begaafde leerlingen die onderpresteren 
onvoldoende aanbod bestaat. 

• Omdat een mismatch tussen school en leerling bij 
sommige begaafde leerlingen geleid heeft tot uitval. We 
willen voor deze doelgroep aanbod creëren zodat deze 
leerlingen weer naar school kunnen gaan.  

Praktische informatie  

• De opleiding peuters/kleuters: start het schooljaar 2020-

2021. Kosten zijn €925 voor materialen die je op eigen 

locatie zult gebruiken. De cursus wordt gegeven bij de 

Merenwijkschool, Valkenpad 1, 2317 AN Leiden.  

• Voor de cursus Passend Onderwijs van SlimEducatief is de 

eigen bijdrage per cursist € 185 voor school/bestuur en 

€185 voor PPO. We kunnen maximaal 24 deelnemers per 

jaar plaatsen. Data: 21 september 2020, 23 november 

2020 en 18 januari 2021 van 09.30-16.30 uur.  

• Voor de opleiding Specialist begaafdheid van 

SlimEducatief is de eigen bijdrage per cursist € 970 voor 

school/bestuur en € 970 voor PPO. We kunnen 16 

deelnemers per jaar plaatsen. De cursus wordt online 

gegeven, waar mogelijk zal het vervolg in Leiden zijn.  

• De ECHA opleiding is een wetenschappelijke opleiding en 

start in oktober 2020. De opleiding deze duurt 18 

maanden.. 

 

 

Wat gaan we doen? 

SWV PPO regio Leiden, SWV VO en de Leidse Aanpak 

bieden een projectplan aan dat gericht is op de 

doorlopende ontwikkeling van leerlingen met 

kenmerken van begaafdheid.  

De uitvoering van dit projectplan is gericht op het 

vergroten (en delen) van de expertise van 

onderwijsprofessionals binnen VSE, PO en VO. 

 

Hoe doen we dit? 

We bieden scholing aan op verschillende niveaus: 

1. Opleiding expert peuters en kleuters met 
ontwikkelingsvoorsprong (Marijne Sammels en 
Willeke Rol). Meld je aan voor 1 mei 2020. 

2. Cursus Passend Onderwijs Begaafde leerlingen voor 
groepen 1 t/m 8 door Slim!Educatief (3 dagen). Voor 
meer info, klik hier. Meld je aan voor 1 mei 2020. 

3. Opleiding (16 bijeenkomsten) specialist begaafdheid 
voor groepen 1 t/m 8 door Slim!Educatief. Meld je 
aan voor 1 mei 2020. 

4. ECHA opleiding tot specialist. Meld je aan voor 1 mei 
2020. 

Ieder schooljaar zullen drie kringen centraal staan bij de 
uitvoering van dit project. Deze periode loopt van 
schooljaar 2020-2021 tot 2022-2023. De leerkrachten en 
IB-ers van de kringen dat schooljaar centraal staan, krijgen 
voorrang op de scholing.   

 

 
Wat levert dit op? 
Expertise, arrangementen en professionele ontwikkeling van medewerkers  
betrokken bij begaafde leerlingen die een (complexe) ondersteuningsbehoefte hebben 

 

 
                                           
 
 
 
 

Project begaafde leerlingen in VSE-PO-VO 

Factsheet voor leerkrachten en IB-ers in PO 
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