
                                                

Voorinschrijving: 

2e In Company Training Talentbegeleider Novilo 

Inschrijven kan tot 27 november 2019! 

 

SWV PO 30 06 stelt zich tot doel om meer professionals beter te scholen op het gebied van meer- en 

hoogbegaafdheid. 

In samenwerking met Novilo zijn we dit schooljaar gestart met een aantrekkelijk scholingsaanbod, 

waaronder twee In Company Trainingen tot Talentbegeleider Basisonderwijs. De eerste cursusgroep 

zit vol en is in september gestart. In januari 2020 willen we starten met een 2e training.  

Per schoolbestuur zijn een aantal gratis plekken beschikbaar. Als deze zijn verbruikt dan zijn de 

kosten 2500 euro per deelnemer (normaal is dit 4750 euro!). Een aantrekkelijk aanbod, ook omdat 

de meeste opleidingsdagen in Oss zijn i.p.v in Utrecht. 

Met deze voorinschrijving inventariseren we welke personen (met toestemming van het eigen 

schoolbestuur) willen deelnemen. Meer informatie kan je op de volgende bladzijde lezen. 

 

Inschrijven kan via deze link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7-u-

xNLDAU2CWCsEk2xcPN-5X-ZsWYROlJ3jU-

IH3rFUNlFUNkdZR0tIR0ZCRU9HRVlZODBCNDRMOC4u 
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Cursusinfo  

Inhoud:     Geaccrediteerde jaaropleiding tot 
Talentbegeleider Basisonderwijs  

Tijdsinvestering:      9 opleidingsdagen, intervisiemomenten, 
zelfstudie, minimaal 3 kenniscolleges   
 

Financiële investering:    2500 euro (normaal  4750 euro, training is 
vrijgesteld van btw). Per schoolbestuur zijn een 
aantal gratis (gesubsidieerde) plaatsen 
beschikbaar.  Deze aantallen zijn bekend bij de 
trajectbegeleider passend onderwijs. 
 
Deelnemers kunnen gehouden worden aan een 
scholingsovereenkomst. 

Locatie en tijd: Opleidingsdagen zijn in Heesch of Oss.   
 
Trainingsdag is van 15.00uur tot 22.00uur 
 
De kenniscolleges zijn in Utrecht 

Cursusleider: Jeroen van Liempt (Novilo) 
 

Contactpersoon SWV PO 3006: Jeroen van der Cruijsen  
 
 

Maximaal aantal deelnemers:  16 
 
 

Cursusdata: Dag 1: donderdag 23 januari 2020  
Dag 2: woensdag 19 februari 2020  
Dag 3: woensdag 11 maart 2020  
Dag 4: donderdag 7 mei 2020  
Dag 5: woensdag 27 mei 2020  
Dag 6: woensdag 1 juli 2020  
Dag 7: donderdag 1 oktober 2020  
Dag 8: donderdag 15 oktober 2020  
Dag 9: donderdag 12 november 2020 

Voor praktische vragen over de cursus neem 
contact op met:  

Hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl 
 

Meer inhoudelijke informatie over de cursus 
kan je vinden op: 

https://www.novilo.nl/jaaropleiding-
talentbegeleider/ 
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