Studiegids Workshops

Toelichting workshops
Schooljaar 2020-2021

Introductie

Veel leerkrachten worstelen met de vraag hoe je tegemoet kunt komen aan de (hoog)begaafde
leerlingen in je klas, wanneer je 30 leerlingen wilt begeleiden, waaronder meerdere
zorgleerlingen. Passend onderwijs aan hoogbegaafden zit in de basisondersteuning, maar hoe
verwezenlijk je dat?
Ster(k) in hoogbegaafdheid biedt veel mogelijkheden om je verder te verdiepen in
hoogbegaafdheid en aanverwante onderwerpen.
In deze gids tref je alle workshops. Meer interesse in een cursus of opleiding? Bekijk dan de
betreffende studiegids.

Workshops: inhoud en doelen

Versnellen
Leer in deze workshop wat de effecten kunnen zijn van versnellen. Je leert waar je op kunt
letten bij de afweging om al dan niet te versnellen. Je maakt kennis met middelen die jou
kunnen helpen de leerling bij deze afweging. Je mag je eigen casus meenemen om direct aan de
geboden materie te spiegelen.
Doelen:
- Je hebt zicht op de effecten van versnellen
- Je weet welke elementen er een rol spelen bij de beslissing om al dan niet te versnellen
- Je hebt kennis van deze elementen, waardoor jij meer gefundeerd- en in samenwerking
met ouders- een beslissing kunt nemen
- Je kent middelen die kunnen helpen bij de afweging
Verrijken met de Denkroutes
De Denkroutes is een hulpmiddel om je lessen op een gemakkelijke manier te verrijken. Het zet
aan tot onderzoekend leren, creatief denken, analytisch denken, ontwerpend leren en
divergent denken. Jij leert in deze workshop hoe je zelf dit soort opdrachten maakt, gewoon
passend bij de lesstof en de onderwerpen die jij in de klas behandeld. Volg het 6-stappenplan en
jij kunt het ook. Je gaat zelf ervaren hoe het is om een Denkroute-opdracht te doen en gaat
naar huis met in ieder geval 1 ontworpen opdracht.
Doelen:
- Je verkrijgt inzicht in de Denkroutes
- Je ervaart een Denkroute-opdracht, waardoor je weet wat je kinderen biedt.
- Je ontwerpt een eigen Denkroute-opdracht en maakt kennis met het stappenplan om
dit op een later moment ook te kunnen toepassen
Verrijken met (ontwikkelings)materiaal
Voor verrijken halen we soms alles uit de kast. We denken soms veel te ingewikkeld. Wist je dat
je met het materiaal dat je in je kleutergroep hebt al veel verrijkingsmogelijkheden hebt?
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In deze workshop gaan we kijken naar de onderwijsbehoeften van slimme kleuters en
onderzoeken we op welke manier we het ontwikkelingsmateriaal kunnen verrijken.
Doelen:
- Je leert wat slimme kleuters nodig hebben m.b.t. onderwijsaanbod
- Je doet ideeën en mogelijkheden op m.b.t. het verrijken van je reguliere materiaal.

Lesopbouw

Binnen de workshops zijn plenaire discussies, informatie-uitwisseling en actieve opdrachten
onderdeel.
Tijdens de workshops wordt er gebruik gemaakt van activerende didactiek, dat wil zeggen dat
er van deelnemers een actieve inbreng op alle onderdelen verwacht wordt. Het praktische
handelen en de theoretische onderbouwing hiervan zijn beide vertegenwoordigd. Juist de
koppeling naar de praktijk is zo belangrijk: Maar wat betekent dat dan voor mij als leerkracht,
IB-er, plusklasbegeleider….?
Van elkaar leren, speelt ook een rol bij deze workshops. We werken in kleine groepen,
waardoor we effectief kunnen werken. Ook is er hierdoor ruimte voor eigenheid en
persoonlijke invulling.

Workshopdata, tijden en locatie

Workshop Versnellen:
16 februari 2021
17 mei 2021
Workshop Verrijken met de Denkroutes:
29 oktober 2020
13 april 2021
Workshop Verrijken met (ontwikkelings)materiaal:
17 november 2020
Workshoptijden: 15.30u-17.00u (studiebelasting 1,5 uur)
Voorlopige locatie: Ster(k) in hoogbegaafdheid, Unigebouw, Jacob vd Eyndestraat 73 in
Voorburg.

Voor wie?

De workshops zijn ontwikkeld voor leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsassistenten.
Vervul jij niet een van deze rollen in de school en denk je dat deze workshops wel voor jou van
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meerwaarde kunnen zijn? Neem dan contact op. Dan kijken we samen op welke manier deze
workshops ook van waarde kunnen zijn voor jou!

Certificaat en kwaliteit

Ster(k) in hoogbegaafdheid is een CRKBO-instelling. Dat betekent dat we een door de overheid
erkende onderwijsinstelling zijn. Het is een kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort
(beroeps)onderwijs. We kunnen met deze CRKBO-registratie alle deelnemers o.a. zekerheid en
kwaliteit bieden.
Na de workshop ontvangt elke deelnemer een certificaat.
Op dit moment worden nieuwe aanvragen voor validatie gedaan voor het Lerarenportfolio, de
nieuwe versie van het Lerarenregister.
Meer informatie: https://www.lerarenportfolio.nl/
Het certificaat zal “lerarenportfolioproof” zijn.

Kosten

Workshops bedragen € 99,-. Uiteraard ontvang je hand-outs, zodat je later met de materie aan
de slag kunt.
Voor thee, koffie en versnapering wordt gezorgd.

In company-mogelijkheden

Er zijn ook mogelijkheden om deze workshops in company te verzorgen: min. 6 deelnemers op
een door de Opdrachtgever aan te wijzen school/locatie. De deelnemers hoeven niet van
dezelfde school te zijn. Opdrachtgever organiseert locatie en deelnemers. Hiervoor geldt een
voordeliger tarief. Voor meer informatie hierover: neem contact met ons op!

Informatie en opgeven

Meer informatie over deze workshops kun je krijgen bij Veronique Swillens:
veronique@sterkinhoogbegaafdheid.nl
Opgeven kan ook via bovenstaand mailadres.
Groepsgrootte: min. 4 personen
Om de kwaliteit te waarborgen en de leereffectiviteit te vergroten, werken we met niet te
grote groepen. Daarom geldt vol=vol.
Vermeld bij het opgeven:
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•
•
•
•

Naam (voor- en achternaam) en school
NAW gegevens voor facturering
Je e-mailadres en telefoonnummer
De naam van de cursus, workshop of opleiding die je wil volgen. Geef daarbij ook de dag
aan.
Naar aanleiding van je aanmelding ontvang je, naast de factuur, ook de algemene voorwaarden
en privacyverklaring. Deze vind je ook op de website.
Let op: je inschrijving is pas definitief als je het workshopgeld voldaan hebt.

Ster(k) in hoogbegaafdheid: wie zijn wij?

De eigenaar van het bureau Ster(k) in hoogbegaafdheid is Veronique Swillens. Zij is ook degene
die de workshops, cursussen en opleidingen verzorgd.
Veronique is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Oorspronkelijk komt zij met haar voeten uit
de onderwijsklei. Dat maakt het voor haar eenvoudig om de theorieën te koppelen aan de
dagelijkse onderwijspraktijk. Hands on, praktisch en bevlogen!
Het bureau Ster(k) in hoogbegaafdheid is een bureau gespecialiseerd in hoogbegaafdheid bij
basisschoolleerlingen. Naast begeleiding en onderzoek van kinderen, verzorgt Ster(k) in
hoogbegaafdheid ook trainingen en workshops op scholen, begeleidt verandertrajecten en
biedt advisering. Dit maakt het bureau veelzijdig en dat merk je ook in het scholingsaanbod.
Ster(K) in hoogbegaafdheid is ook onderdeel van een overkoepelende organisatie: Samen voor
hoogbegaafdheid.
Er lopen dus met regelmaat meerdere specialisten in de praktijk. Daarnaast beschikken we
over verschillende kasten met achtergrondliteratuur en werk- en leermaterialen, die ingezien
mogen worden.
Ster(k) in hoogbegaafdheid vindt het belangrijk dat je de opgedane kennis in de praktijk kunt
brengen. Daarom is elke scholing een mooie balans tussen praktische handvatten en theorieën,
modellen of literatuur.
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