
 

Het HB Atelier is een initiatief van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). 
Meer- en hoogbegaafdheid is een van de speerpunten uit het ondersteuningsplan 2019-2023.  
Bekijk ook de informatie op de website, bij het Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KEI in hoogbegaafdheid 

Datum: dinsdag 17 maart  2020 

Ti jd:    19.30 –  21 .30 uur  ( in loop vanaf  19.15 uur)  

Locat ie :   Ideeënfabriek  Uden (Liessentstraat  9a,  5405 AH Uden)  

Voor  wie :  onze onderwi jsprofessionals   

  
 

Elke dag ben je als onderwijsprofessional bezig om het onderwijs voor ieder kind zo passend 

mogelijk vorm te geven. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar wij zijn ervan overtuigd dat je met 

Kennis, Ervaring en Inzet KEI-goed onderwijs kunt bieden aan hoogbegaafde kinderen, zoals 

beschreven in het boek ‘KEI in hoogbegaafdheid’ van Jan Kuijpers.  

Realistisch én inspirerend! 
Tijdens het eerste HB Atelier op 17 maart delen we kennis en ervaringen met elkaar. Hoe kun je 

meer- en hoogbegaafde kinderen op een haalbare, realistische en nuchtere manier goed onderwijs 

geven? We gaan praktisch aan de slag en delen parels en puzzels. We enthousiasmeren en 

inspireren je. Vol energie, nieuwe inzichten én met het boek KEI in hoogbegaafdheid ga je naar huis.  

Spreker 
De inspiratiebijeenkomst wordt verzorgd door Ragnild Zonneveld. Ze groeide op in Havelte 

(Drenthe), dus keien en nuchterheid zijn haar niet vreemd! Ragnild is ECHA specialist in Gifted 

Education en werkt bij Cedin Onderwijs als onderwijsadviseur op het gebied van hoogbegaafdheid. 

Daarnaast is zij voorzitter van het landelijke ECHA netwerk.  

Praktische informatie & aanmelden  
De inloop is om 19.15 uur. We ronden af met een netwerkborrel van 21.30 tot 22.30 uur.  

Ben je (gratis!) bij dit eerste HB Atelier? Meld je dan voor 6 maart aan via deze link.  

Heb je een vraag? Stuur deze dan naar hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl.  

https://www.swvpo3006.nl/steunpunten/steunpunt-meer-en-hoogbegaafdheid/
https://www.bol.com/nl/p/kei-in-hoogbegaafdheid/9200000094769269/?Referrer=ADVNLGOO002008N-TVZ4LSQFLFSMW-407544230046&gclid=Cj0KCQiAvc_xBRCYARIsAC5QT9nnTFe0aT89lmat9U6MallSKgnEHly6neEJ04_eV4nJCMhES_Tsna0aAlhAEALw_wcB
https://forms.gle/1wmvWKYK7goeA4bV8
mailto:hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl

