
 

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.  

 

WEBINAR (HOOG)BEGAAFDHEID  

Th ema :  S a me n  in  O n t wi kk e li n g  r i ch t i ng  Beg a af d O n d er wi j s   

D o o r:   D e sir ée  H o uk e ma  

D a t u m:  D in s d ag  1  ju n i  20 21 

Ti jd :    1 5 .0 0  u u r  to t  17 .0 0  uu r    

V o o r  wi e:  O n de rw ijs p rof es s io na l s  va n  SW V  PO  30  0 6    

 

  

Samen in Ontwikkeling richting Begaafd Onderwijs 
Zo’n 10% van de leerlingen heeft kenmerken van begaafdheid. Deze groep is heel divers en de 
ontwikkelingsbehoeften verschillen per kind . Bewustzijn van begaafdheidskenmerken en van de 
verschillen in ontwikkelingsbehoeften is een eerste stap. De volgende stap is: hoe kun je het onderwijs 
óók voor deze leerlingen inrichten, zodat je aansluit op hun behoeften? Hoe kun je hiervoor passende 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden en wat kun je hierin vanuit jouw rol doen om ontwikkeling te 
stimuleren?  
 
Een visie op begaafdheid is niet los te zien van een visie op leren en (talent)ontwikkeling in bredere zin. 
Talentontwikkeling is een dynamisch proces en vraagt om optimale afstemming met leerlingen. Binnen 
een rijke leeromgeving worden talenten ontdekt, ontwikkeld en zichtbaar door ze op een stimulerende 
manier aan te spreken. Het proces van talentontwikkeling op het niveau van een leerling raakt dezelfde 
aspecten op het niveau van leraren (en andere betrokkenen) en is zelfs door te trekken op het niveau van 
organisaties (scholen en besturen).  
 
Tijdens het webinar verkennen we wat dit voor ieder van ons betekent en wat dit kan betekenen voor de 
verdere samenwerking met elkaar. Het doel van deze sessie is dat het je aanscherpt in de koers die je 
verder wilt varen.  
 

Ervaren spreker 
Desirée Houkema stimuleert het ontwikkelen van talenten, creativiteit en 
persoonlijke groei bij kinderen, jongeren en volwassenen die hun eigen 
creatieve manier willen vinden om bewust zingevend te leven. Met haar 
activiteiten focust ze op betekenisvol leren en faciliteert ze 
ontwikkelingsprocessen, met aandacht en ruimte voor alle aspecten van mens-
zijn (spiritueel, emotioneel, sociaal, fysiek en intellectueel)  
  

Praktische informatie 
De mini-training wordt in ZOOM gegeven met interactieve momenten in break-out rooms. De lezing 

wordt opgenomen en wordt later via ons steunpunt gedeeld. De link naar het webinar ontvang je uiterlijk 

1 dag van te voren. Tevens ontvang je aanvullende informatie per mail. 

Meedoen?  
Schrijf je dan in via deze link. Heb je een vraag? Stuur deze dan naar hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl. 

 

https://www.swvpo3006.nl/steunpunten/steunpunt-meer-en-hoogbegaafdheid/
https://forms.gle/LUZzgE4zPwcTMn2Q6
mailto:hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl

