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Kort Nieuws

Specialist Verrijkingsonderwijs nieuwe erkende Post-HBO Registeropleiding
De opleiding Specialist Verrijkingsonderwijs is een nieuwe erkende Post-HBO Registeropleiding. De opleiding 

duurt twee jaar (totale studielast 280 uur). In de opleiding Specialist Verrijkingsonderwijs leren studenten om 

passend onderwijs te bieden aan begaafde leerlingen vanuit een inclusieve gedachte. De onderwijsarrangemen-

ten die zij tijdens hun opleiding leren ontwikkelen zijn daarom gericht op wat in een reguliere onderwijspraktijk 

mogelijk is. Daar waar in het tweede jaar het accent wordt gelegd op alternatieve onderwijsarrangementen, 

wordt dat altijd gedaan vanuit het perspectief van de zogenoemde telescoopsettingen: de leerling heeft een 

basis in een reguliere thuisgroep en kan van daaruit waar de behoefte van de leerling de zorgstructuur in de 

thuisgroep overstijgt op deeltijdbasis een passend arrangement aangeboden krijgen. Voor meer informatie: 

http://www.specialistbegaafdheid.nl/nl/specialist-verrijkingsonderwijs/

 Symposium: werkbeleving onder hoogbegaafde 
werkers

Vrijdagmiddag 27 juni organiseert het IHBV(Instituut Hoogbe-

gaafdheid Volwassenen) een symposium over werkbeleving bij 

hoogbegaafde werkers. De vakgroep sociale- en organisatiepsy-

chologie van de Universiteit Utrecht deed een bijzonder onderzoek 

naar dit onderwerp. Deelname aan het symposium geeft zicht op 

wat hoogbegaafdheid is en wat aandachtspunten zijn voor profes-

sionals, werkgevers en werknemers. Ook worden er praktische tips 

gegeven om ervoor te zorgen dat talent in organisaties beter benut 

wordt. Meer informatie en inschrijven via www.ihbv.nl

Budget passend onderwijs ook voor begaafde leerlingen
Een paar maanden geleden kwam Sander Dekker al met het Plan van Aanpak Topta-

lenten 2014-2018 en onlangs kwam daar een brief over hoogbegaafdheid binnen het 

passend onderwijs bij. Kamerlid Straus vroeg Dekker hoe hoogbegaafdheid binnen het 

passend onderwijs geïmplementeerd ging worden. Zijn belangrijkste antwoord bestaat 

eruit dat het geld voor het passend onderwijs nadrukkelijk niet alleen voor de onderkant, 

maar ook voor de bovenkant bedoeld is. Daarnaast kan er binnen de samenwerkings-

verbanden op verschillende niveaus ondersteuning geboden worden. De hele brief is de 

lezen via www.rijksoverheid.nl

Onderzoek opleidingsniveau hoogbegaafden
Al jaren wordt er gezegd dat slechts 16% van de hoogbegaafden 

een universitaire opleiding afrondt. De afgelopen maanden deed 

Willem Wind van ikbenhoogbegaafd.nl onderzoek naar het oplei-

dingsniveau onder hoogbegaafden om uit te zoeken of deze 16% 

wel echt klopt. De steekproef is te klein om harde conclusies te 

trekken, maar de resultaten wijzen in de verste verte niet op 16%. 

Van de respondenten had 40% een universitaire opleiding afge-

rond en nog eens 35% behaalde een hbo-diploma. Erg snel waren 

de hoogbegaafden echter niet: slechts 22% had dit diploma voor 

de 21e verjaardag.

Ideeënbus SLO
Recent is het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018 gelanceerd. Nu kun je op 

www.talentstimuleren.nl je ideeën delen over de verdere uitwerking van het plan. 

Dus heb je een goed idee? Zet het dan op de site en wie weet wordt het in de toe-

komst ook echt uitgevoerd. Ook als je zelf geen briljante ingeving hebt is het leuk 

om in de ideeënbus te kijken. Goede plannen van anderen kun je namelijk steunen 

door ze te ‘liken’.

Taart van Abel
In april was er een leuke aflevering van de Taarten van Abel. In dit tv-programma maken 

kinderen een taart voor een persoon die dat verdient. De hoogbegaafde Auke maakte een 

taart voor zijn meester Co, omdat deze hem zo goed begrijpt en helpt. Abel voert in het 

programma mooie gesprekken met Auke over zijn intelligentie, waarom hij zich anders 

voelt en over wat hij later wil doen. Via uitzending gemist is deze aflevering terug te kijken.


