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Workshopbeschrijvingen 
 

 

 

 

1. Motivatie in het Onderwijs - Is het voor een cijfer? (po / vo) 

Door Tijl Koenderink (Novilo) 

 

De workshop ‘Is het voor een cijfer?’ geeft antwoord op de vraag die alle onderwijskundigen tot nu 

toe niet konden beantwoorden: wat motiveert een kind op school? Aan de hand van de laatste 

wetenschappelijke inzichten op het gebied van geluk, motivatie en presteren wordt met praktische 

voorbeelden gedemonstreerd hoe kinderen op school weer gemotiveerd kunnen raken en het beste 

uit zichzelf kunnen halen. Het einde van de zesjescultuur is in zicht! 

 

2. Samen in plaats van tegen elkaar 

Het inzetten van coöperatieve spellen in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen (po) 

Door Anne Mijke van Harten (Earthgames) 

 

In deze workshop leer je spelvormen waarin kinderen spelenderwijs leren samenwerken. In 

coöperatieve spellen spelen kinderen niet tegen elkaar maar mét elkaar. Samenwerken staat 

centraal. Kinderen ervaren dat ze wederzijds afhankelijk en met elkaar verbonden zijn. Het uitgaan 

van win-win situaties geeft een gevoel van plezier, succes en zelfvertrouwen. We spelen in de 

workshop een levendige mix van coöperatieve spelvormen en er wordt toegelicht welke 

coöperatieve spellen geschikt zijn bij (hoog)begaafde kinderen. Ook kijken we naar de effecten van 

coöperatief spel op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. De workshop is praktisch en geeft 

spelvormen en ideeën om direct met kinderen in de praktijk te doen. 

 

3. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (po) 

Door Marij Persons (WSNS Vught) 

 

Het samenwerkingsverband WSNS Vught heeft een pilot gedraaid waarbij kleuters op 

maandagmiddag naar een locatie in Vught kwamen voor een meer op hun ontwikkelingsvoorsprong 

afgestemd onderwijsaanbod. Het doel van de pilot was: het gedrag van de kleuters te observeren 

tijdens het werken met uitdagende opdrachten met ontwikkelingsmaterialen/verrijkingsmaterialen 

om leerkrachten beter te kunnen ondersteunen. 

Experimenteren, onderzoeken en tegemoet komen aan de nieuwsgierigheid van de kleuter bleken 

hierbij belangrijke aspecten. Naast de inzet van ontwikkelingsmaterialen en verrijkingsmaterialen is 

het kernconcept 'Materie', inclusief uitgangspunten van Reggio Emilia, gebruikt. U krijgt in deze 

workshop veel praktische tips die u direct kunt toepassen. 

 

4. Leervaardigheden (vo) 

Door Anna Geburtig (Bureau Talent) 

 

Veel hoogbegaafde kinderen hebben niet leren leren, omdat ze het niet nodig hadden. Zonder veel 

inspanning behoorden ze op de basisschool tot de besten van de klas. Op de middelbare school 

kunnen ze nog steeds zonder (veel) huiswerk te maken overgaan. Toch er komt vrijwel altijd een 

moment dat ook zij moeten studeren om hun eindexamen te halen. Maar studeren hoe doe je dat? 

Het leervaardighedenspel is ontworpen om er in korte tijd achter te komen welke leervaardigheden 

http://www.novilo.nl/
http://www.earthgames.nl/
http://www.passendsamenwerken.nl/cms/site_content.php?c_naam=5
http://www.bureautalent.nl/overbureautalent.php
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wel goed ontwikkeld zijn bij een leerling en welke leervaardigheden hij/zij wil versterken. In deze 

workshop leert u het leervaardighedenspel te spelen en krijgt u ideeën over hoe u het spel kunt 

inzetten. 

 

5. Geheugentechnieken (vo) 

Door Daan Moerkerk (Phresin) 

 

Middels geheugentechnieken worden verbluffende geheugenprestaties geleverd. In deze workshop 

gaan we er een aantal behandelen. Soms zijn ze vooral grappig (zo is het eenvoudig mogelijk een 

lijst van 50 woorden te onthouden), vaak zijn ze ook erg nuttig (bijvoorbeeld de geheugentechniek 

voor het onthouden van historische jaartallen). De ervaring leert in ieder geval dat de motivatie voor 

het leren in korte tijd enorm toeneemt. Dat is een uitkomst voor alle leerlingen, maar zeker ook voor 

de zeer talentvolle leerling. 

 

6. Denklessen over creatief leren denken (vo) 

Door Marjolein Claessen 

 

Hoogbegaafde leerlingen zijn om aan hun cognitieve behoefte te voldoen gebaat bij een uitgebreid 

onderwijsaanbod, maar daarnaast is het belangrijk aandacht te besteden aan hun persoonlijke 

ontwikkeling. Op het Theresialyceum in Tilburg zijn daarvoor 'Denklessen' ontwikkeld. In deze 

lessen worden de leerlingen zich bewust van hun denkvermogen, hun manier van leren, hun sterke 

en zwakke kanten en de valkuilen van de intelligentie. Metacognitieve vaardigheden blijken 

belangrijk te zijn voor schoolsucces. Er wordt specifiek aandacht besteed aan het 'Creatief Leren 

Denken'. Ook dat is te leren ! 

In deze workshop krijgt u voorbeelden en tips hoe u zelf deze lessen op school kunt geven. 

 

7. Dubbel bijzonder (po / vo) 

Door Lilian Snijders en Marijne Sammels (AED) 

 

Er zijn(hoog) begaafde leerlingen in het onderwijs die meer belemmeringen op hun pad 

tegenkomen dan anderen. Dit omdat zij naast hun, in potentie, hoge cognitieve mogelijkheden 

problemen ervaren in hun ontwikkeling. We hebben het dan over leer en/of gedragsproblemen. 

Op de site www.talentstimuleren.nl wordt in november 2013 het thema 'dubbel bijzonder' 

opgenomen. Hierin wordt aan de hand van de cyclus van het Handelingsgericht Werken een 

handreiking gegeven tot passende oplossingen voor de problematiek bij de bovenstaande 

doelgroep. 

Tijdens de bijeenkomst zal, aan de hand van voorbeelden, de opzet van dit thema worden 

besproken. Pasklare oplossingen zijn niet aan te dragen wel een handelingswijze om samen aan de 

slag te gaan en de onderwijsbehoefte van deze leerlingen in kaart te brengen. Aan de deelnemers 

vragen we dan ook praktijk voorbeelden aan te dragen om die samen te bespreken. 

 

8. Topdown denken (po / vo) 

Door Karin Weijers, Lisanne van Nijnatten en Gabrielle Wouters (Slimpuls) 

 

In wetenschappelijke literatuur wordt erkend dat de hoogbegaafde leerling topdown denkt. Ook zijn 

ze goed in deductief leren. Inductie is het zich baseren op feiten, op proefnemingen en daaruit 

algemene regels afleiden. Deductie is het omgekeerde: door redenering de regels ontdekken en die 

toepassen in de praktijk. Deductief leren past heel goed bij topdown denken, maar wat topdown 

denken precies is wordt tot nu toe niet verklaard. 

http://www.phresin.nl/
http://talentstimuleren.nl/profiel/2907-marjolein-claessen
http://www.aed-leiden.nl/
http://www.talentstimuleren.nl/
http://www.slimpuls.nl/dit-zijn-wij
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Slimpuls geeft een workshop over topdown leren, waar eerst een theorie wordt behandeld en de 

deelnemers vervolgens kiezen op welke van de volgende manier zij met de materie aan het werk 

gaan: 

 Topdown denken en rekenen 

 Topdown denken in het vo 

 Topdown denken in opvoeding en communicatie 

 

9. Mediawijsheid en begaafdheid (po) 

Door Jelle Berens (exceLLeren, coaching en begeleiding) 

 

Kinderen komen continu in aanraking met nieuwe media en maken hier snel, intuïtief en creatief 

gebruik van. Voor hoogbegaafde kinderen een bron van kennis, ideeën, mogelijkheden en 

uitdagingen, vaak passend bij hun denkstijl. Maar er zijn ook risico’s en valkuilen bij het gebruik van 

media, waar deze kinderen helaas ook het slachtoffer van kunnen worden. Dit vraagt om een visie 

op het omgaan met 21st Century Skills en mediawijsheid. 

In de workshop toetst u uw eigen kennis en krijgt u op een actieve wijze zicht op de 

implementatiemogelijkheden van media in de school, de plusklas of uw praktijk. U wordt 

mediawijzer! 

 

10. Kansen en bedreigingen bij inspelen op ontwikkelingsvoorsprong (po) 

Door Henny van Hal (Hoogbegaafd en nu?) 

 

Als kinderen taken op niveau krijgen, kunnen ze hier vaak niet mee uit de voeten. Tijdig afstemmen 

en uitdagingen bieden vanaf de eerste schooldag bereidt kinderen beter voor op latere uitdagingen. 

Maar vaardigheden leren vraagt wel extra inzet en begeleiding. Voldoende achtergrondkennis en 

inzicht in samenhang geeft ons handvatten om te begeleiden èn de noodzaak daarvan te 

accepteren. Leerkrachten in met name de onderbouw kunnen een grote bijdrage leveren in de 

ontwikkeling van bijvoorbeeld de executieve functies. Maar de hoofdrol hebben ouders, zowel de 

eerste 4 levensjaren als daarna. Hoe realiseren we met behulp van ouders betere kansen voor 

kinderen met een voorsprong? 

 

11. Flipping the classroom in het po (po) 

Door Jan van Nuland (Talent3XL) 

 

Help! Waar haal ik de tijd vandaan om (ook nog) de begaafde leerlingen te instrueren en 

begeleiden? Flipping the classroom is heel kort gezegd: instructie door ICT-toepassingen, waardoor 

de leerkracht tijd heeft voor afgestemde begeleiding van zijn leerlingen. In deze workshop bekijken 

en beoordelen we samen de twee volgende voorbeelden: door leerkrachten gemaakte 

instructiefilmpjes voor kleuters: “High Five” en een Engelstalige digitale leeromgeving voor slimme 

leerlingen in de bovenbouw: “Ikleerdigitaal”. Graag betrek ik hierin ook jullie eigen ervaringen met 

toepassingen als Acadin, Exova, Taaltuin en Rekenzee. Dit alles met als doel: nieuwe 

mogelijkheden om morgen mee aan de slag te gaan. 

 

12. Activerende didactiek als middel tegen verveling (po) 

Door Dolf Janson (Janson Advies) 

 

Op nog teveel lessen is het etiket ‘boring’ van toepassing. Leerlingen die door hebben dat het ook 

deze keer weer meer van hetzelfde zal worden, schakelen hun aandacht uit of gaan aandacht 

geven aan heel andere zaken. Daarmee is dan weer een kans om te leren verloren gegaan. 

http://www.excellentleren.com/
http://www.hoogbegaafdennu.nl/
http://www.talent3xl.nl/
http://www.jansonadvies.nl/
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Wie daar vanaf wil, kan lessen ook anders gaan inrichten. Daarmee kunnen leraren laten merken 

dat zij inderdaad het verschil kunnen maken. 

In deze werkgroep verkennen we achtergronden en mogelijkheden en kan je ook even zelf ervaren 

wat het betekent om je lessen te voorzien van ‘learning power’. 

 

13. Themasessie kamerbrief (po / vo) 

Door Jasper Varwijk (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 

 

Meer aandacht voor de zeer talentvolle leerling. Geef uw mening en ga in gesprek met OCW. In 

deze sessie krijgt u allereerst een korte toelichting op de kamerbrief van staatssecretaris Sander 

Dekker over toptalent in het funderend onderwijs. In deze brief betoogt de staatssecretaris dat 

toptalenten net zo veel aandacht en uitdaging verdienen als kinderen die minder goed kunnen 

meekomen. De staatssecretaris signaleert dat Nederland 'wereldkampioen' is als het gaat om 

prestaties van moeilijk lerende kinderen, maar dat onze meest talentvolle leerlingen te vaak 

uitdaging missen op school en hierdoor onder hun kunnen presteren. De vraag is niet meer óf deze 

groep leerlingen extra aandacht verdient, maar hoe we die extra aandacht vormgeven. Over deze 

vraag gaat de staatssecretaris en het ministerie de komende maanden in gesprek met leerlingen, 

leraren, bestuurders, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Tijdens deze themasessie 

wordt u uitgenodigd om mee te denken en het debat met elkaar en OCW te voeren, ideeën te 

verkennen en deze verder uit te werken. 

 

14. Lesgeven aan hoogbegaafden: kansen en beperkingen (po / vo) 

Door Onno Bakker (Ichtus Dronten) 

 

In Dronten is er sinds vijf jaar onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen op po en vo 

niveau waarbij nauw samengewerkt wordt. Daarbij benutten wij kansen, in bijvoorbeeld een soepele 

aansluiting tussen po en vo, het aanpassen van het lesprogramma, bevlogen docenten en 

kruisbestuiving naar de reguliere lespraktijk. Beperkingen vinden we onder andere in regelgeving 

(vooral in de bovenbouw) en financiën. Op een interactieve wijze willen wij delen vanuit onze 

ervaringen waarbij kansen en beperkingen worden belicht. 

  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/09/02/kamerbrief-over-toptalent-in-het-funderend-onderwijs.html
http://www.ichthusdronten.nl/
http://www.pcbhetkompas.nl/
http://www.ichthusdronten.nl/

