Informatiemarkt in de Event Hall en bij de Entree
Bezoek de informatiemarkt om te netwerken en voor informatievoorziening over onderwijs en
talentontwikkeling, gespecialiseerde opleidingen en netwerken op het gebied van
begaafdheid.
Natuurlijk vindt u er een grote stand van de twee organiserende partijen met diverse
materialen om gratis mee te nemen:


Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO, Nationaal
expertisecentrum leerplanontwikkeling
Voor al uw vragen over de begeleiding van (hoog)begaafde en (zeer) getalenteerde
leerlingen en www.talentstimuleren.nl.



National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Met informatie om bij te dragen aan de optimale ontwikkeling van talentvolle, creatieve,
begaafde kinderen, jongeren en volwassenen.

Welke 16 stands zijn er nog meer in de Event Hall?
1. Radboud Universiteit/CBO Talent Development
Met informatie over het aanbod van CBO-Talent Development voor kinderen, jongeren,
(jong)volwassenen, leerkrachten/ docenten, scholen en ouders en de opleiding tot
ECHA-RITHA Specialist in Gifted Education en het netwerk van ECHA-gediplomeerden.
2. ECHA Netwerk
Met vertegenwoordigers van de landelijke vereniging van ECHA-specialisten in Gifted
Education. Zij adviseren, begeleiden en coachen hoogbegaafde leerlingen, hun ouders
en scholen, maar ook hoogbegaafde volwassenen. Binnen én buiten de
onderwijsomgeving.
3. LBSB
De LBSB maakt zich sterk voor passend en inclusief onderwijs aan (potentieel) begaafde
leerlingen. Per januari 2019 heeft LBSB zich aangesloten bij de Landelijke Beroepsgroep
voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO).
4. Koepel Hoogbegaafdheid
Met vertegenwoordigers van de Koepel Hoogbegaafdheid en het KwaliteitsRegister
HoogBegaafdheid. Voorlichtingsmateriaal en live demonstratie van het kwaliteitsregister.
5. Peers4Parents
Samen werken aan de emotionele begeleiding van begaafde kinderen.
6. Bureau Talent
Experts in de ontwikkeling van cognitief talent (10 – 18 jaar). Wij bieden informatie over
onze individuele begeleiding, groepsbegeleiding, thema-avonden, verrijkingsprojecten en
leervaardigheden.
7. Breinsteyn
Vertegenwoordigers bieden psychologisch onderzoek; KernTalentenanalyse; begeleiding
en verrijking voor hoogbegaafde kinderen en adolescenten; en het POSI-kaartspel.

Vervolg stands in de Event Hall
8. Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen
Vertegenwoordigers geven informatie over het werk van de stichting en verkoop van het
boek 'Hoogbegaafde Volwassenen; zet je gaven intelligent en positief in'.
9. HB-HO Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs
Dit landelijk netwerk wil dat docenten, decanen en studentbegeleiders de hoogbegaafde
studenten op maat kunnen en zullen begeleiden. Hiervoor organiseren wij o.a.
studiedagen, lezingen, workshops, netwerkbijeenkomsten, peerbijeenkomsten voor hb
studenten, en meer…
10. De WijsWijzer
Met de Zijnswijzers: een spel/werkvorm, ontwikkeld door Marianne Rietveld, die
spelenderwijs inzicht in de zijnskant van hoogbegaafdheid geeft. De kant die vaak
onderbelicht blijft en tegelijkertijd juist kan zorgen voor frustratie en onbegrip. Voor
kinderen én (jong)volwassen.
11. Janson Academy
Begeleidt scholen die de leer- ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen als uitgangspunt
nemen en niet een methode. Om dit te ondersteunen zijn er diverse boeken beschikbaar.
12. Alice Bekke & partners
Met informatie over de post hbo-registeropleiding specialist (hoog)begaafdheid en
excellentie en andere professionaliseringstrajecten.
13. Acco uitgeverij
Wij geven hoogwaardige uitgaven uit voor de (toekomstige) professional binnen de
fondsen Onderwijs & Pedagogiek en Psychologie en verkopen het boek 'Vitamines voor
Groei' van Maarten Vansteenkiste. Kom bij ons langs en maak kennis met onze uitgaven!
14. Juan y Rosa
De leermethode Spaans voor elk kind vanaf 5 jaar, Nederlands- of Engelstalig, om het
plezier van leren bij te brengen. Kom naar de stand voor meer informatie van de
schrijfster en schrijf je in voor een goede aanbieding van de boeken en de nieuwsbrief.
15. Faqta
Het uitdagende leerplatform voor scholen, waarop je samenwerkt met je maatjes en al je
vaardigheden moet gebruiken om samen de wereld te ontdekken, om te leren over alles
van programmeren tot de Romeinen en klimaatverandering. Onze ambassadeur laat het
u graag zien.
16. Uitgeverij Koninklijke van Gorcum
Bij de stand vindt u diverse producten op het gebied van begaafdheid, zoals DHH,
tijdschrift Talent en diverse boeken. Nieuw is het professionaliseringsspel 'enIQma', dat u
met korting kunt aanschaffen tijdens de conferentie.

Welke 2 stands staan bij de Entree?
1. Leskracht
Leskracht staat voor onderwijsvernieuwing in het primair onderwijs. We bieden informatie
over onze digitale volg-, leer- en ontwikkelomgeving, twee digitale en tastbare
leeromgevingen voor wereldoriëntatie en taal, activerende trainingen en diverse
producten om vorm te geven aan toekomstgericht onderwijs.
2. Schoolmaterialen.nl en denkspellen.nl
Wij bieden een diversiteit van materialen aan die je breed en compact in kan zetten voor
de zeer getalenteerde en (hoog)begaafde leerlingen in je school, praktijk of thuis. Ook nu
kun je bij ons kennismaken met een groot assortiment aan denkspellen!

