Dé dag over begaafdheid in het basisonderwijs
25 november in Eindhoven en 16 februari in Groningen

Lesgeven aan begaafde kinderen:
			

		

de meest recente inzichten

Slim! Educatief organiseert met medewerking van uitgeverij Leuker.nu twee congressen ter ere
van het verschijnen van het nieuwe boek 'De Gids, over begaafdheid in het basisonderwijs'.
De vijftien auteurs van 'De Gids' maken op deze dag de vertaalslag van de meest recente
wetenschappelijke inzichten naar de praktijk van het onderwijs. Omdat we zoveel nieuws
willen delen, doen we dit in verspreid over twee dagen. Beide dagen zijn identiek opgezet maar
verschillen qua inhoud.
We dagen je uit om aan beide dagen deel te nemen! Op 25 november zien we je graag in
Eindhoven en op 16 februari in Groningen. Als je inschrijft vóór 15 september a.s. ontvang je
een aantrekkelijke zomerkorting.

Op 25 november verschijnt het nieuwe boek 'De Gids,
over begaafdheid in het basisonderwijs'. In dit boek
beschrijven 17 auteurs - onder redactie van Eleonoor van
Gerven - in drie delen alle laatste inzichten op het gebied
van begaafdheid.
Tijdens de congresdagen ontmoet je de auteurs en
praten zij je bij tijdens hun workshop of lezing op Dé Dag
in Eindhoven of in Groningen.
Alle deelnemers ontvangen het boek t.w.v. 50 euro
gratis tijdens het congres.

Dé Dag - 25 november 2016
Locatie Eindhoven
Programma
09:00-09.30

Ontvangst van de deelnemers

09:30-09:45

Opening congres

09:45-10:45

Plenaire lezing door Wilma Resing & Bart Vogelaar:
‘Dynamisch testen van begaafde leerlingen’

10:45-11:15

Koffiepauze

11:15-12:15

Plenaire lezing door Eleonoor van Gerven:
‘Begaafde leerlingen met ADHD’

12:15-13:30

Lunchpauze

13:30-15:00

Rondje workshops

		1.

Annemieke Weterings: Begaafd en moeite met rekenen

		

Eleonoor van Gerven: Executieve functies en leren: hoe verhouden die twee zich?

2.

		3.

Kathleen Venderickx: Het coachen van toptalent

		

David van der Kooij: Creatief denken kun je leren.

4.

		5.

Jaap Verouden: Een plusklas opzetten, hoe doe je dat?

		6.

Dolf Janson: De rol van de leraar in rijk onderwijs.

		7.

Lidy Ahlers: Compacten & Begrijpend Lezen, een veel vergeten kans.

		8.

Tessa Kieboom: Zijnsluik en het handelen van de leraar.

15:00-15:30

Theepauze

15:30-16:30

Plenaire lezing door Evelyn Kroesbergen:
‘Hoogbegaafde leerlingen met dyslexie’

Laat je bijpraten door vijftien auteurs van ‘De Gids ’

Dé Dag - 16 februari 2017
Locatie Groningen
Programma
09:00-09.30

Ontvangst van de deelnemers

09:30-09:45

Opening congres

09:45-10:45

Plenaire lezing door Dolf Janson:
‘Rijk onderwijs voor de 21e eeuw’

10:45-11:15

Koffiepauze

11:15-12:15

Plenaire lezing door Kathleen Venderickx:
‘Topsport & begaafdheid’

12:15-13:30

Lunchpauze

13:30-15:00

Rondje workshops

		1.

Lidy Ahlers: Compacten & Begrijpend Lezen, een veel vergeten kans

		2.

Lianne Hoogeveen: Vervroegde doorstroming / versnellen

		3.

Desiree Houkema: Pedagogische sensitiviteit & profielen van Betts & Neihart

		

Eleonoor van Gerven: Veranderingsgericht werken en het gebruik van instrumenten

4.

		5.

Annemieke Weterings: Begaafd en moeite met rekenen

		6.

Jan Kuipers: Klassenmanagement. Hoe? Zo!

		

David van der Kooij: Creativitief denken kun je leren

7.

		8.

Dineke Verkaijk: Executieve functies: het bevorderen van toegepaste vaardigheid

15:00-15:30

Theepauze

15:30-16:30

Plenaire lezing door Lianne Hoogeveen:
‘Motivatie krijg je niet cadeau’

Vertaal samen theorie naar praktijk

Dé Dag - 25 november 2016
Locatie Eindhoven
De lezingen
Ochtendprogramma
Wilma Resing & Bart Vogelaar: Het dynamisch testen van begaafde leerlingen
Psychologische adviezen en beslissingen zijn in het onderwijs niet weg te denken. Vaak spelen daarbij
achterliggende vragen over cognitief niveau en capaciteiten van de individuele leerling een rol, zoals ‘is
deze leerling al toe aan dit onderwijsaanbod’, ‘is deze leerling wellicht beter af in het speciaal (basis)
onderwijs’ of ‘is deze leerling hoogbegaafd’. Soms staat de beantwoording van vragen over de docent,
het onderwijs of de school zelf centraal, zoals ‘presteert deze school voldoende wanneer het gaat om
het aanleren van lees-, reken- of schrijfvaardigheid’, soms de individuele leerling. In deze lezing staat de
individuele meting van het niveau van cognitieve ontwikkeling van de begaafde leerling centraal, waarbij
de nadruk ligt op het meten van diens leervermogen en de wijze waarop de uitkomsten van deze meting
kunnen worden ingebed in een kader van passend onderwijs.

Eleonoor van Gerven: Begaafde leerlingen met ADHD
Leerlingen die zowel begaafd zijn als ADHD hebben, vormen een speciale groep. Ze zijn niet eenvoudig
te herkennen. Dat komt omdat we veelal op een te eenzijdige manier naar de leerling kijken: we
bekijken de leerling ofwel met een bril van begaafdheid of wel met een bril van de stoornis. Het resultaat daarvan is dat de leerling onopzettelijk gedrag kan gaan ontwikkelen dat niet alleen hemzelf maar
ook de omgeving in verwarring brengt. De complexiteit die dit voor de begeleiding van de leerling oproept, is groot. In deze lezing stellen we de combinatie van begaafdheid en ADHD centraal. Na een korte
introductie over ADHD en over begaafdheid gaan we direct in op de vraag hoe ADHD en begaafdheid
elkaar kunnen beïnvloeden en wat dit betekent voor het herkennen en begeleiden van deze groep dubbel
bijzondere leerlingen.

Slotlezing
Evelyn Kroesbergen: Begaafdheid en dyslexie.
Wat als je hoogbegaafd bent, maar het lukt je maar niet om foutloos te schrijven? Vaak krijgt zo’n leerling te horen dat hij netter moet werken, beter zijn best moet doen of zijn aandacht er beter bij moet
houden. Soms wordt dit geweten aan verveling en niet willen automatiseren of andere vormen van
onderpresteren. Maar ook leerlingen met een hoge intelligentie kunnen dyslexie hebben. Het niveau van
lezen of spellen is dan veel lager dan wat je op basis van hun intelligentie zou verwachten. In deze lezing
wordt nader uitgelegd wat dyslexie is en waarom het bij hoogbegaafde leerlingen zo lastig is te
signaleren en diagnosticeren.

De workshops
Annemieke Weterings: Begaafd en moeite met rekenen.

Jaap Verouden: Een plusklasopzetten, hoe doe je dat?

Op de meeste scholen is rekenonderwijs het eerste
domein waarop compacten en verrijken wordt
toegepast. Maar lang niet alle begaafde leerlingen zijn
ook begaafde rekenaars, er zijn begaafde leerlingen
met dyscalculie. Maar er zijn ook begaafde leerlingen
met rekenproblemen die zijn ontstaan ten gevolge
van een verkeerde didactische aanpak. Hoe kun je
rekenproblemen herkennen bij begaafde leerlingen en
wat kun je doen om ze te voorkomen?

Op steeds meer scholen wordt een plusklas gezien als
een waardevolle toevoeging aan het onderwijs voor
begaafde leerlingen. Toch blijkt het in de praktijk nog
niet zo eenvoudig te zijn om tot een goede afstemming
te komen tussen wat de leerling nodig heeft en wat de
leerling geboden kan worden. de aansluiting met het
onderwijsaanbod en de begeleiding in de thuisgroep
speelt daarbij een belangrijke rol. In deze workshop
denk je samen na wat er nodig is om een plusklas in je
eigen school goed gestalte te geven.

Eleonoor van Gerven: Executieve functies en leren: hoe
verhouden die twee zich tot elkaar?

Dolf Janson: De rol van de leraar in rijk onderwijs.

Executieve functies zijn niet alleen nodig om goed te
kunnen leren, ze worden door een goed leerproces
ook bevorderd. Begaafde leerlingen hebben over het
algemeen goede executieve functies. Toch zien we
dit niet altijd terug in de praktijk. In de workshop
verkennen we de invloed van leren op de ontwikkeling
van de 'toegepaste executieve vaardigheden.

Kathleen Venderickx: Het coachen van toptalent.'
Toptalent ontwikkelt zich niet spontaan. Daar is meer
voor nodig. Een goede coach is onontbeerlijk. In het
basisonderwijs zou je de leraar van de begaafde leerling
kunnen vergelijken met zo'n goede coach. Wat is er
nodig om een goede coach te zijn? Wat betekent dit
voor jouw attitude als leraar en wat kun je bij wijze van
spreke morgen al een beetje anders doen om die goede
coach te worden?

David van der Kooij: Creatief denken kun je leren
Het vermogen tot creatief denken is een van de
onderscheidende kenmerken van het concept
begaafdheid. Maar je hoeft niet begaafd te zijn om
creatief te kunnen leren denken. In deze workshop
worden een aantal technieken aangeboden die je
helpen om het creatief denken van ál je leerlingen te
vergroten. Dat je daardoor ook uitdagender onderwijs
voor begaafde leerlingen verzorgt, spreekt vanzelf.

De leraar maakt het verschil... Maar hoe dan? In deze
workshop staat de attitude van de leraar centraal.
hoe verandert die rol als je geen verrijkingsonderwijs
voor een enkele leerling maar rijk onderwijs voor al je
leerlingen wilt geven. Hoe kun je binnen de grenzen van
wat er nu al mogelijk is op je school daar goede stappen
inzetten? Waar moet je dan over nadenken? Denken in
kansen en mogelijkheden is niet alleen van toepassing
op de begeleiding van de leerling, maar net zozeer op
het handelen van de leraar.

Lidy Ahlers: Compacten en Begrijpend lezen: een veel
vergeten kans
Er zijn meer leerstofdomeinen waarop de strategie van
compacten goed kan toegepast worden dan alleen bij
rekenen en spelling. Met name het Begrijpend lezen
kan voor heel veel begaafde leerlingen veel uitdagender
gemaakt worden. In deze workshop staat deze uitdaging
centraal. Hoe word je zelf weer eigenaar van de leerlijn
en hoe kun je op verantwoorde wijze schrappen en
uitdagen?

Tessa Kieboom: Het zijnsluik en het handelen van de
leraar.
Begaafdheid houdt niet op na de basisschool. Juist
het 'zijnsluik' van begaafdheid en de wijze waarop
hierop is ingespeeld al vanaf het eerste onderwijs, is
van invloed op hoe de begaafde zich ook in zijn latere
leven ontwikkelt. In deze workshop ga je verkennen wat
dit voor het pedagogisch-didactisch handelen van de
leraar betekent. Hoe zorg je samen met ouders voor de
evenwichtige ontwikkeling van de begaafde leerling?

Dé Dag - 16 februari 2017
Locatie Groningen
De lezingen
Ochtendprogramma
Dolf Janson: Rijk onderwijs in de 21e eeuw
‘Verrijkingsonderwijs’ lijkt inmiddels een algemeen geaccepteerd verschijnsel. Wie meer aankan dan de
doorsneeleerling, krijgt verrijkingsonderwijs. Hoewel, zo gaat het op veel, maar ook weer niet op alle
basisscholen. In deze lezing staat dat begrip ‘verrijking’ ter discussie. We gaan daartoe na wat het van
leraren vraagt om de bedoeling van ‘verrijkingsonderwijs’ recht te doen. Hierbij is de actualiteit van de
mogelijkheden en wenselijkheden van onze eeuw een bruikbare context.

Kathleen Venderickx: Topsport & Begaafdheid
Als we aan begaafde leerlingen denken, dan doen we dit in relatie tot het onderwijs vaak vanuit het concept van de academische vaardigheid. Topsporters zijn echter evenzeer begaafd. Maar opvallend is dat
we van topsporters het gewoon vinden dat zij alles op alles zetten om tot die topprestatie te komen en
dat we het ook gewoon vinden dat ze daarin ruim gefaciliteerd worden. Wat zouden we nu van topsport
kunnen leren als het aankomt op het onderwijs aan begaafde leerlingen? Hoe speelt bjvoorbeeld het leren omgaan met emoties een rol bij topsport en wat zegt dit ons als begeleiders van begaafde leerlingen
in het onderwijs?

Slotlezing
Lianne Hoogeveen: Motivatie krijg je niet cadeau.
Een begaafde leerling raakt niet gemotiveerd omdat jij tegen hem zegt: 'doe eens gemotiveerd'. Motivatie heeft een andere oorsprong dan de aansporing van ouders of de leraar. Waar komt motivatie vandaan?
Wat maakt nou dat leerlingen gemotiveerd zijn of raken? En vooral hoe houd je de leerling gemotiveerd?
In deze lezing zijn dit de belangrijkste thema's. Vanuit verschillende theoretische perspectieven verkennen we wat de mogelijke antwoorden op deze vragen kunnen zijn. De belangrijkste boodschap is dat
motivatie een inspanning vereist: van de leerling, van zijn ouders en van de leraar!

De workshops
Lidy Ahlers: Compacten en Begrijpend lezen: een veel
vergeten kans

Annemieke Weterings: Begaafd en moeite met rekenen.

Er zijn meer leerstofdomeinen waarop de strategie van
compacten goed kan toegepast worden dan alleen bij
rekenen en spelling. Met name het Begrijpend lezen
kan voor heel veel begaafde leerlingen veel uitdagender
gemaakt worden. In deze workshop staat deze uitdaging
centraal. Hoe word je zelf weer eigenaar van de leerlijn
en hoe kun je op verantwoorde wijze schrappen en
uitdagen?

Op de meeste scholen is rekenonderwijs het eerste
domein waarop compacten en verrijken wordt
toegepast. Maar lang niet alle begaafde leerlingen zijn
ook begaafde rekenaars, er zijn begaafde leerlingen
met dyscalculie. Maar er zijn ook begaafde leerlingen
met rekenproblemen die zijn ontstaan ten gevolge
van een verkeerde didactische aanpak. Hoe kun je
rekenproblemen herkennen bij begaafde leerlingen en
wat kun je doen om ze te voorkomen?

Lianne Hoogeveen: Vervroegde doorstroming /versnellen

Jan Kuipers : Klassenmanagement. Hoe? Zo!

Over vervroegde doorstroming en versnelling bestaan
veel vooroordelen. ‘Onverstandig’ is het meest gehoorde
vooroordeel. Op een zeker punt in de schooloopbaan van
een begaafde leerling, kan het goed zijn om te kiezen
voor een vorm van versnelling. Dat doe je om beter
te kunnen inspelen op wat de leerling nodig heeft. In
deze workshop gaan we in op de risico-afweging en het
verzamelen van informatie die je nodig hebt om op een
verantwoorde wijze tot een besluit te komen.

De meest gehoorde vraag van leraren heeft betrekking
op het organiseren van uitdagend onderwijs in de
context van Passend Onderwijs. Want hoe beter de
leraar in staat is om het onderwijs goed te organiseren,
te managen, des te meer zij toekomt aan het bieden
van maatwerk. Wat is er nu nodig om in een convergente
setting van een reguliere groep dat maatwerk voor de
begaafde leerlignen te kunnen bieden. In deze workshop
verken je wat er mogelijk is om je eigen grenzen in je
eigen groep een heel klein beetje op te rekken.

Desiree Houkema: Pedagogische sensitiviteit en de
profielen van Betts & Neihart

David van der Kooij: Creatief denken kun je leren

De profielen van Betts & Neihart kunnen je helpen om
beter af te stemmen op wat jouw begaafde leerling in
jouw groep nodig heeft. Pedagogische sensitiviteit gaat
over dat afstemmingsproces. In de praktijk betekent
dit dat je sterk rekening houdt met de pedagogische
basisbehoeften competentie, autonomie en relatie. Door
gebruik te maken van de profielen van Betts en Neihart
wordt de kans op succesvolle afstemming groter. In deze
workshop ga je met die begrippen aan de slag.

Het vermogen tot creatief denken is een van de
onderscheidende kenmerken van het concept
begaafdheid. Maar je hoeft niet begaafd te zijn om
creatief te kunnen leren denken. In deze workshop
worden een aantal technieken aangeboden die je
helpen om het creatief denken van ál je leerlingen te
vergroten. Dat je daardoor ook uitdagender onderwijs
voor begaafde leerlingen verzorgt, spreekt vanzelf.

Eleonoor van Gerven: Nieuwe perspectieven op
begaafdheid

Dineke Verkaik: Executieve functies. Het bevorderen van
toegepaste vaardigheid.

Begaafdheid wordt tegenwoordig gezien als een
dynamisch concept. Het idee ‘eens begaafd, altijd
begaafd’ raakt meer en meer achterhaald. Succesvol
intelligent zijn, vraagt dus kennelijk meer dan alleen
die hoge intelligentie. In deze workshop verkennen
we met elkaar wat de gevolgen van die nieuwe
perspectieven zijn op het de begeleiding van begaafde
leerlingen. Flexibiliteit is vereist, maar hoe stel je daar
toch weer grenzen aan zodat de balans tussen haalbaar
en wenselijk in evenwicht blijft?

Alle leerlingen moeten op school leren hoe ze hun
executieve functies zo inzetten, dat ze echt tot leren
komen. Voor begaafde leerlingen is dat niet anders dan
bij leerlingen met een gemiddelde intelligentie. Wat wel
anders is, is dat je als leraar je daar bij deze leerlingen
wel meer van bewust moet zijn. zowel dat bewust
zijn, als vervolgens het afgestemd handelen vragen
wat van jou. in deze workshop verken je hoe jij bij de
begaafde leerlingen in je eigen groep het toepassen van
executieve vaardigheden kunt bevorderen.

Deelnemen?
Wie zich aanmeldt vóór 15 september krijgt een aantrekkelijk
zomeraanbod.

www.specialistbegaafdheid.nl
Slim! Educatief
Nascholing Begaafdheid

Drs. Eleonoor van Gerven
James Stewartstraat 13 | 1325 JA Almere | 036-5375547 | 06-40366307
info@slimeducatief.nl
Voor alle informatie over het opleidingsaanbod:

www.specialistbegaafdheid.nl

