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Onderwijs aan hoogbegaaf-
den te weinig structureel 
Het onderwijs is redelijk op weg met de 
aandacht voor hoogbegaafden, maar de 
inspanningen zijn te weinig structureel. 
Dat concludeert het Gronings Instituut 
voor Onderzoek van Onderwijs (GION), in 
opdracht van de Inspectie van het Onder-
wijs (juli 2010). Ruim 90 procent van de 
deelnemende scholen geeft aan (hoog)
begaafde leerlingen te hebben. De cri-
teria voor hoogbegaafdheid lopen uiteen 
en in 80 procent van de gevallen wordt 
geen formele diagnose gesteld. 
73 procent van de scholen past het on-
derwijs in de eigen groep aan voor hoog-
begaafden. Op ongeveer de helft van de 
scholen wordt dit gecombineerd met het 
inzetten van een plusgroep of een Leo-
nardo-groep, waarbij de leerlingen in een 
aparte klas les krijgen. Hiervoor wordt 
meestal een strikter selectiecriterium 
toegepast.
Slechts in een minderheid van de gevallen 
voldoet het onderwijs aan de kenmerken 
die een rol spelen bij effectief onderwijs 
aan hoogbegaafden. Zo wordt het werk 
van leerlingen vaak niet beoordeeld en 
is er te weinig afstemming tussen de be-
trokken leerkrachten, waardoor er onvol-
doende aansluiting is tussen het aanbod 
in de plusgroep en de overige lessen.
De inspectie bepleit al enige tijd het op-
brengstgericht werken, waarbij het on-
derwijs is afgestemd op de leerbehoeften 
van de leerling en er voor elke leerling op 
zijn mogelijkheden aangepaste leerdoe-
len zijn gesteld. Ook voor leerlingen aan 
de bovenkant is dit van groot belang.

19 september
Lezing Greet de Boer 
Voor informatie: kijk op www.pharosnl.nl. 

24 september
Start training Hoogbegaafdheid en moderne 
vreemde talen
Dit is een training voor docenten moderne 
vreemde talen en coördinatoren in het 
voortgezet onderwijs.
Inhoud: u leert hoe u de specifieke leer-
vraag van (hoog)begaafde leerlingen 
kunt herkennen. Tevens krijgt u prakti-
sche handvatten aangereikt voor moderne 
vreemde talen onderwijs gericht op deze 
doelgroep. Meer info vindt u op de website 
van het CPS.

27 september 
Lezing Beelddenken door Marion van de 
Coolwijk
Lokatie: bibliotheek Katwijk aan Zee, 
Schelpendam 1 
Tijd: 20.00 uur tot 22:00 uur
Prijs: leden 4 euro, niet-leden 5 euro.
Tel.: 071-4014819 

1 oktober
Conferentie Uitdagend onderwijs voor hoog-
begaafde leerlingen
Deze conferentie is interessant voor di-
rectie, middenmanagement en docenten 
van havo- en vwo-scholen en van scho-
len b innen het netwerk hoogbegaafdheid 
voortgezet onderwijs. De centrale vraag 
die behandeld wordt, is: Hoe kunt u b eter 
inspelen op de specifieke kenmerken en 
leerbehoeften van hoogbegaafde leerlin-
gen? Meer info vindt u op de website van 
het CPS.

6 oktober 
Lezing Beelddenken door Marion van de 
Coolwijk
Lokatie: bibliotheek Dronten, De Rede 80-
82
Tijd: 20:00 uur tot 22:00 uur
Prijs: leden 2,50 euro, niet-leden 5 euro 
incl. consumptie.
Tel.: 088-0080740 

13 oktober 
Lezing Beelddenken door Marion van de 
Coolwijk
Lokatie: bibliotheek Zeewolde, Ravelijn 1
Tijd: 20:00 uur tot 22:00 uur
Prijs: leden 2,50 euro, niet-leden 5 euro 
incl. consumptie.
Tel.: 088-0080760 

Speciale aanbieding voor 
Talentlezers
Vanwege het thema van deze Talent, Beeld-
denken, biedt Beeld en Brein tweemaal een 
korting aan aan de lezers van Talent. 
De studiedag Beelddenken in de praktijk 
is bedoeld voor begeleiders en leerkrachten. 
Tijdens deze dag leren deelnemers het beeld-
denken te signaleren met behulp van het 
W ereldspel en krijgen onderricht in de theorie 
en praktijk van het beelddenken. 
Deze dag is inclusief boek, werkboek en 
W ereldspel. 
De normale prijs is 750 euro (excl. btw). Met 
de bon uit Talent (zie de bon op pagina 8) 
krijgt u 100 euro korting. Let wel: dit geldt 
alleen voor de studiedag op vrijdag 12 no-
vember 2010 in Schagen. U kunt zich aan-
melden via info@beeldenbrein.nl.

Daarnaast organiseert Beeld en Brein een 
praktische Beeld en Brein® Workshop. Deze 
vindt plaats in Schagen op dinsdag 16 no-
vember van 13.30 uur tot 16.30 uur en is 
speciaal voor Talentlezers.
De kosten hiervan bedragen 52,50 euro p.p. 
(inclusief koffie/thee). 
Deze dag is voor iedereen die inzicht wil in 
zijn eigen denken en aan de slag wil met de 
Beeld en Brein® Methode. De achtergronden 
van het beeld- en taaldenken en de Beeld en 
Brein® Methode komen uitgebreid aan bod. 
Een inspirerende dag dus voor ouders, leer-
krachten en iedereen die geïnteresseerd is. 
Aanmelden kan eveneens via info@beelden-
brein.nl onder de vermelding van ‘Talent’. 
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Zie voor het laatste nieuws
www.tijdschrift-talent.nl

Meld zelf uw evenement op
www.tijdschrift-talent.nl


