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 Universiteit Utrecht opent 
hoogbegaafdencentrum

Afgelopen november opende de Universi-

teit Utrecht het Pieter Span Expertisecen-

trum Hoogbegaafdheid. Na vijfentwintig 

jaar wordt de deskundigheid van de PABU 

(Psychologische Adviespraktijk Begaafden 

Utrecht) van de universiteit overgedragen 

aan het nieuwe expertisecentrum. Hier zal 

de klinische ervaring gecombineerd gaan 

worden met wetenschappelijk onderzoek. 

Zo kunnen de nieuwste inzichten uit de 

wetenschap direct toegepast worden bij 

het begeleiden van kinderen, ouders en 

leerkrachten.

Global Teacher Prize
De Global Teacher Prize is een prijs die 

jaarlijks uitgereikt wordt aan een – zoals 

de organisatie het noemt – superspeci-

ale leraar. Het is niet zomaar een award: 

het prijzengeld bedraagt maar liefst een 

miljoen dollar. Dit jaar is er ook een Ne-

derlander voor deze bijzondere prijs geno-

mineerd: Jelmer Evers. Hij schreef onder 

andere het boek ‘Het Alternatief’ en was 

een van de initiatiefnemers van ‘Samen 

Leren’. Daarnaast geeft Jelmer ook nog 

geschiedenis op UniC. Benieuwd of hij 

wint? Halverwege februari 2015 worden 

de 10 finalisten bekend gemaakt en op 16 

maart wordt de winnaar bekend!

 Oprichting nieuw 
samenwerkingsverband

Op de inspiratiedag ‘Sterren kijken…’ op 

21 januari 2015 is in Dronten een nieuw 

samenwerkingsverband op het gebied van 

onderwijs aan hoogbegaafden opgericht. 

Initiatiefnemers zijn COG Drenthe, Stich-

ting Codenz en KSU Utrecht. Ook andere 

scholen kunnen deelnemen. Het nieuwe 

samenwerkingsverband wordt de ‘Vereni-

ging van schoolbesturen met hoogbegaaf-

denonderwijs’ en zal de spil zijn in een 

kennisnetwerk met deelnemende scholen. 

Onderwijs 2032
Afgelopen november lanceerde staats-

secretaris Sander Dekker de campagne 

#onderwijs2032. Het idee is dat alle Ne-

derlanders mee kunnen denken over 

het Nederlandse onderwijs in 2032. Alle 

ideeën die gedeeld worden onder de noe-

mer #onderwijs2032 worden verzameld 

op een website. Eind januari worden alle 

bijdragen gebundeld en aangeboden aan 

een groep deskundigen die hier verder 

mee aan de slag gaat. Ook in deze tweede 

fase (de ‘Koersdialoog’) kan iedereen nog 

meedenken, bijvoorbeeld door deel te ne-

men aan regionale debatbijeenkomsten. 

Daarnaast krijgen scholen informatiepak-

ketten om te ontdekken hoe zij hun stem 

kunnen laten horen.

Gratis trainingen
Net als het afgelopen jaar zal Novilo Ta-

lentbegeleiding in 2015 gratis trainingen 

geven. Onderwerpen die aan bod komen 

zijn talentbegeleiding en de zeven uitda-

gingen van het hoogbegaafde kind. De 

trainingen duren 2,5 uur en worden door 

het hele land gegeven. Er zijn momenteel 

elf trainingen gepland in de periode van 

4 maart tot en met 15 april. Ouders, leer-

krachten, managers en andere geïnteres-

seerden zijn allemaal van harte welkom 

om deel te nemen.

Radboud Zomeracademie
Het Centrum voor Begaafdheidsonder-

zoek (CBO) organiseert allerlei activitei-

ten voor hoogbegaafde scholieren. In 2015 

zullen zij voor het eerst de Radboud Zo-

meracademie organiseren. Leerlingen uit 

de onderbouw van het voortgezet onder-

wijs kunnen in de week van 2 tot en met 

8 augustus deelnemen aan het program-

ma. Onderwerpen waaruit gekozen kan 

worden zijn onder andere astronomie en 

psychologie. Naast het inhoudelijke pro-

gramma zullen er ook gezellige avondac-

tiviteiten zijn. Aanmelden kan tot 1 maart 

2015 en deelnemers worden geselecteerd 

op basis van motivatie, cognitieve capaci-

teiten en creativiteit. De kosten voor het 

programma bedragen €650.
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