
 

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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incompany jaaropleiding Talentbegeleider 

basisonderwijs  

 

Wi l  je  jouw getalenteerde leer l ingen nóg beter  begeleiden en een 

omgeving creëren waar  z i j  opt imaal  tot  hun recht  komen ? Ji j  kunt  het  

verschi l  maken!  In  samenwerking met  Novi lo  bieden we in  school jaar  

2021-2022 wederom de incompany jaarople iding tot  Talentbegele ider  

basisonderwi js  aan.  

 

Schri j f  je  hier  in  of  lees  meer  op deze pagina .   

 

 

 

Periode:   Schooljaar 2021-2022 

Tijdsinvestering:   9 opleidingsdagen van 15.30 uur tot 21.00 uur 

keuzemodules, zelfstudie, 1 jaar 

Locatie:    Restaurant Clemens (Oss) en Novilo (Utrecht) 

Voor wie:   Onderwijsprofessionals van SWV PO 30 06 

Kosten:   Gratis met toestemming van je eigen schoolbestuur  

Goed te weten: De maximale groepsgrootte is 16 personen en per bestuur geldt een 

maximum aantal deelnemers 

 

 

 

 

 

https://www.swvpo3006.nl/steunpunten/steunpunt-meer-en-hoogbegaafdheid/
https://forms.gle/ewiPby8v9bfyUUDUA
https://www.novilo.nl/jaaropleiding-talentbegeleider/


 

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.  

 

 

 

Meer informatie over de opleidingsdagen 

De incompany jaaropleiding Talentbegeleider basisonderwijs wordt na lestijd gegeven. Deze start 

om 15.30 uur en duurt tot 21.00 uur.  

 

De opleiding wordt gegeven door een cursusleider van Novilo. De meeste bijeenkomsten vinden live 

plaats in restaurant Clemens te Oss (afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen). 

 

SWV PO 30 06 vergoedt de opleiding (incl. catering). Cursisten dienen met hun eigen schoolbestuur 

af te stemmen of ze mogen deelnemen aan de opleiding en hoe eventuele vervanging wordt 

geregeld. 

 

Data opleidingsdagen

• dag 1 16-09-2021 

• dag 2 07-10-2021 

• dag 3 02-11-2021  

• dag 4 07-12-2021 

• dag 5 13-01-2022 

• dag 6 08-02-2022  

• dag 7 17-03-2022  

• dag 8 12-04-2022 

• dag 9 17-05-2022 

 

Vragen? 

Stuur dan een e-mail naar hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl. 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.swvpo3006.nl/steunpunten/steunpunt-meer-en-hoogbegaafdheid/
mailto:hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl

