
 

Specialist Begaafdheid 

De post-HBO-registeropleiding Specialist begaafdheid SE/ZOO® 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 

• Docenten die de praktijk als uitgangspunt nemen 

• 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 kunt je na afronding van de opleiding direct aansluiten als registerlid bij de Landelijke 

Beroepsvereniging van Specialisten Begaafdheid in het primair onderwijs (LBSB). 

 

Door deze unieke opleiding ben je binnen één jaar Specialist Begaafdheid SE/ZOO®. 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. 

 
Eenjarige Post-HBO Registeropleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO® Locatie Leiden  

Lesrooster 2020-2021 Nota bene: voor dit lesrooster geldt het voorbehoud dat kleine wijzigingen altijd kunnen 

voorkomen: 

Datum Tijd Lesblok  

24-09-2020 09:30-16:30 uur  1.1/1.2 De Specialist Begaafdheid / Theorie over begaafdheid: van 

wetenschap naar praktijk 

08-10-2020 09:30-16:30 uur  1.3/1.4 Theorie over begaafdheid: van wetenschap naar praktijk 

29-10-2020 09:30-16:30 uur 2.1/2.2 Herkennen van begaafdheid / Piramide van ondersteuning/ Cirkel van 

Zorg  & toolkits  

12-11-2020 09:30-16:30 uur 2.3/2.4 Het formuleren van onderzoeksvragen / kritisch denken over 

doortoetsen 

26-11-2020 09:30-16:30 uur 2.5/2.6 Diagnostische gesprekken met ouders en leerlingen 

10-12-2020 09:30-16:30 uur 2.7/2.8 Educatieve behoeften en zinvolle responsen / Documentatie 

verslaglegging van onderzoeksbevindingen 

14-01-2021 09:30-16:30 uur 3.1/3.2 Leerinhoudgerichte interventies: werken met leerlinen en uitdagend 

onderwijs 

28-01-2021 09:30-16:30 uur 3.3/3.4 Leerinhoudgerichte interventies: uitdagend onderwijs 

04-02-2021 09:30-16:30 uur 3.5/3.6 Leertijdgerichte interventies: functies van assessment 

04-03-2021 09:30-16:30 uur 3.7/3.8 Alternatieve onderwijsarrangementen 

18-03-2021 09:30-16:30 uur 4.1/4.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling/het veilig pedagogisch 

klimaat/Omgaan met faalangst 

08-04-2021 09:30-16:30 uur 4.3/4.4 Herkennen van onderpresteren/ Mindset en executieve functies 

22-04-2021 09:30-16:30 uur 4.5/4.6 Werk- en leerstrategieën/ oplossingsgericht begeleiden 



 

 

20-05-2021 09:30-16:30 uur 4.7/4.7 Dubbel bijzondere leerlingen 

03-06-2021 09:30-16:30 uur 5.1/5.2 Streven naar veranderingen in de organisatie  & Begeleiden van 

veranderingen in de organisatie 

10-06-2021 09:30-16:30 uur 5.3/5.4 Omgaan met weerstand 

01-07-2021 19:00-21:00 Diploma uitreiking 

 

 


