Informatie online opleiding specialist HB
In dit document delen we waar we staan in de ontwikkeling van onze
online opleiding Specialist HB. We zijn nog niet volledig in ons aanbod,
omdat het ontwikkelproces nog gaande is. Toch hopen we dat we al
voldoende inzicht kunnen geven over deze kans om online, in je eigen
tempo en tijdsindeling, onze mooie opleiding te volgen.
Per oktober 2020 kun je alle informatie ook op onze website vinden over
de opleidings specialist hoogbegaafdheid:
https://www.specialisthoogbegaafdheid.nl/

Online academie
We hebben reeds ervaring met het aanbieden van een online
opleidingsprogramma. Het programma WijsBeleid wordt sinds 2 jaar met
grote tevredenheid gebruikt. We hebben daar ook van geleerd. We maken
daarom met nog meer ervaring het programma Specialist HB.
Je kunt de online academie hier vinden: https://online.wijssein.nl/
De specifieke pagina voor de online opleiding Specialist HB vind je hier:
https://online.wijssein.nl/specialist-hb/

Ontwikkeling online academie
Natuurlijk hebben we zelf ook een planning in de ontwikkeling van de
online variant van de opleiding. Deze kun je hieronder lezen.
Per
Per
Per
Per

6 juli 2020 is beschikbaar: module 1
13 juli 2020 is beschikbaar: module 2
1 september 2020 is beschikbaar: module 3
1 oktober 2020 is beschikbaar: module 4 en 5

Vanaf 1 juli 2020 is de volledige opleiding aan te schaffen, waarbij je
rekening moet houden met het feit dat de modules gefaseerd toegankelijk
worden volgens bovenstaand tijdspad.

Inhoud opleiding
De online opleiding gaat volledig in lijn zijn met de live opleiding die te
vinden is op de website pagina: www.specialisthoogbegaafdheid.nl. Je
gaat dezelfde inhoud ontvangen in de online academie.
Hieronder geven we je een kort overzicht van alle online modules:
Module 1 Signaleren
 Deel 1: basis signaleren van hoogbegaafde leerlingen
 Deel 2: verdieping signaleren van hoogbegaafde leerlingen
(onderpresteren, misdiagnose, twice-exceptional)
Module 2 Doelgericht leren
 Deel 1: compacten, verrijken, leerdoelen en materialen
 Deel 2: beleid
Module 3 Aan de slag
 Deel 1: Executieve functies
 Deel 2: Creativiteit & Autonomie
 Deel 3: Sensitiviteit
 Deel 4: Mindset
 Deel 5: Faalangst
Module 4 Jouw rol als specialist hoogbegaafdheid
 Deel 1: Onderpresteren (advies / begeleiding op casuïstiek)
 Deel 2: Begeleiding en coachen (leerlingen, ouders, collega’s)
Module 5 Ontwikkelen
 Deel 1: vrije keuze: product, plan of onderwijs maken onder
begeleiding en coaching van de docenten van de opleiding (denk
aan beleidsplan maken, inrichten plusklas, lessenreeks,
spelmateriaal, onderzoek doen enzovoort).

Voor de beeldvorming
Video’s
Module 1 en 2 bestaat inmiddels uit meer dan 50 video’s. We verwachten
dat de volledige opleiding gaat bestaan uit 250-300 video’s. De duur van
de video’s varieert van 5 tot 30 minuten, afhankelijk van het onderwerp.

Documenten
Per moduledeel is er een online map waar je het volgende vindt:
 Documenten behorend bij de video’s
 Vele overige documenten met achtergrond informatie of praktische
werkdocumenten (bijvoorbeeld signaleringsformulieren en
lesmateriaal)
 Oefenopdrachten (zes hiervan zijn verplicht, indien je voor een
certificaat gaat)
Timeline-documenten
Ook bieden we timeline-documenten bij de moduledelen. Daarin vind je
terug wat er in de video’s wordt behandeld en hoe lang de video’s duren.
Zo kun je altijd makkelijk de juiste video terugzoeken als je een
onderwerp nog een keertje opnieuw wilt zien.
Studieplanners
Per module hebben we ook een studieplanner gemaakt. Hierin vind je:
 een planning van activiteiten gedurende een aantal weken
 de studiebelasting van de module

Opleidingsvarianten
De online opleiding kan op verschillende niveaus worden gevolgd:
1. Opleiding inclusief certificaat en begeleiding: module 1 t/m 5. Dit is
de meest volledige versie en komt overeen met de live variant.
2. Opleiding zonder certificaat (geen huiswerk en
productontwikkeling): module 1 t/m 4
3. De modules kunnen los gevolgd worden: 5 modules (zie hierboven
bij inhoud opleiding)
4. Module 1 t/m 3 bestaan uit delen die los te volgen zijn:
Module 1

1-1: Basis signaleren
1-2: Verdieping signaleren

Module 2

2-1: Compacten, verrijken, leerdoelen en materialen
2-2: Beleid

Module 3

3-1:
3-2:
3-3:
3-4:
3-5:

Executieve functies
Creativiteit & autonomie
Sensitiviteit
Mindset
Faalangst

Met of zonder certificaat
Indien je optie 1 kiest om alle modules te volgen en een certificaat wilt
ontvangen, dan willen wij ook zorgdragen voor toetsing van alles wat je
hebt geleerd. Dit betekent dat:
 zes oefenopdrachten verplicht zijn om te maken en in te leveren via
de mail. Wij kijken deze na;
 module 5 verplicht is om te volgen (ontwikkelen van een product),
je ontvangt vijf persoonlijk begeleidingsmomenten hierbij en wij
gaan je productontwikkeling beoordelen.

Persoonlijk contact bij de online opleiding
De online variant van de modules wordt in principe zelfstandig zonder
persoonlijk contact gevolgd, tenzij je kiest voor de opleiding met
certificaat. Dan is er wel persoonlijk contact. Het persoonlijk contact
bestaat dan uit:
1. Vijfmaal een online of live afspraak voor de persoonlijke begeleiding
van module 5.
2. Het stellen van vragen per mail of telefoon.
3. Besloten Facebookgroep om samen te delen en vragen te stellen
aan andere cursisten.
4. Feedback op de verplichte oefenopdrachten.
5. Feedback en eindbeoordeling op het product uit module 5.

Studieplanning
Als je een online opleiding gaat volgen, dan is het fijn om een planning te
hebben. In principe staat het je vrij om geheel je eigen ritme aan te
houden: je krijgt immers meteen toegang tot alle delen die je aanschaft
gedurende 12 maanden. Als je de volledige opleiding volgt dan krijg je
meer tijd: 20 maanden. Wij zullen echter ook een voorbeeld structuur
bieden om in een bepaald ritme aan je studie te werken.
In eerste instantie ontvang je van ons online een studieplanner:
 een studieplanner per module
 een studieplanner voor de volledige opleiding (module 1 t/m 5)

Maximale begeleidingstijd volledige online opleiding
Voor alle varianten geldt dat je zelf je studietempo bepaalt. Echter: voor
de volledige online opleiding mét certificaat (module 1 t/m 5) geldt een
maximale begeleidingstijd van 20 maanden. Binnen deze periode moeten
alle opdrachten en het product van module 5 met voldoende resultaat zijn
afgerond.

Studiebelasting
We hanteren op dit moment een vergelijkbare studiebelasting als de live
opleiding. Er is natuurlijk wel een verschil: je bespaart reistijd en mogelijk
levert het werken in eigen tempo ook een besparing van tijd op. De
studiebelasting voor de volledige live opleiding is 200 uur op jaarbasis. Dit
zal lager liggen voor de online opleiding. Een overzicht van de
studiebelasting voor alle modules wordt nog ontwikkeld. Hieronder vind je
alvast twee uitwerkingen.

Studiebelasting module 1 signaleren
Theorie (online) inclusief verwerking
M1 – basis signaleren deel 1

2 uur

M1- basis signaleren deel 2

3 uur

M1 – verdieping signaleren deel 1

2 uur

M1 – verdieping signaleren deel 2

2 uur

Opdrachten module 1

Zelfstudie module 1

8 uur

8 uur
Totaal

exclusief opdrachten / zelfstudie

9 uur

inclusief opdrachten/ zelfstudie*

25 uur

*Opdrachten en zelfstudie zijn verplicht binnen de volledige opleiding met certificering.
Zonder certificering is dit optioneel.

Studiebelasting module 2 doelgericht leren
Theorie (online) inclusief verwerking
M2 – compacten en verrijken deel 1

2 uur

M2- compacten en verrijken deel 2

3 uur

M2 – beleid deel 1

4 uur

M2 – beleid deel 2

4 uur

Opdrachten module 2

Zelfstudie module 2
8 uur

8 uur
Totaal

exclusief opdrachten / zelfstudie

13 uur

inclusief opdrachten/ zelfstudie*

29 uur

Verplichte studieboeken
Twee boeken zijn verplichte literatuur, indien je voor de online opleiding
met certificaat kiest. De boeken zijn zeer gewaardeerd door leerkrachten
vanwege de praktische en heldere informatie in het Nederlands. De
boeken dien je zelf aan te schaffen.



Schrover, E. (2015) Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen.
Assen, Van Gorcum
Bakx, A., Boer, E. de, Brand, M. van den, Houtert, T. van (2016)
Werken met begaafde leerlingen in de klas. Assen, Van Gorcum

Docenten
De online opleiding wordt gegeven door twee docenten: Merel Sprong en
Sonja Morbé. Zij delen afwisselend hun kennis in leerzame en inspirerende
video’s. Zij zijn wekelijks werkzaam in de praktijk van het onderwijs: op
reguliere scholen, bij scholen met fulltime hoogbegaafdheidsonderwijs, bij
besturen en/of samenwerkingsverbanden. Je ziet in de video’s dan ook de
koppeling tussen theorie en praktijk terug.

Onze expertise en netwerk
De gezamenlijke expertise van de docenten bestaat uit meer dan 20 jaar
beleid- en projectmanagement ervaring, 10 jaar specialisatie in passend
onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en 10 jaar basisonderwijs
(lesgeven in de klas: onderbouw, midden- en bovenbouw).
Daarnaast werken we samen met diverse andere specialisten, waardoor
we snel aanvullende informatie en praktijkervaringen kunnen verkrijgen
(indien nodig) die cursisten kunnen gebruiken op school of tijdens de
opleiding.

Prijzen
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende online varianten en
de bijbehorende prijzen. Je ontvangt toegang tot de online academie en
toegang tot de bijbehorende online map met documenten.
De prijzen zijn een licentie per persoon inclusief btw en exclusief de twee
genoemde studieboeken (alleen verplicht bij de volledige opleiding) van ±
€65,- euro. Elke licentie is onder andere gelimiteerd wat betref inlog
mogelijkheden (limit op IP adressen) en behoort dus tot één persoon.

Licentie periode
Je ontvangt per persoon op alle onderdelen 12 maanden toegang. Alleen
voor de volledige opleiding (met en zonder certificering) krijg je 20
maanden toegang.

Tijdelijke korting
We willen graag een korting aanbieden als je voor 1 oktober 2020 beslist:
 Opleiding module 1 t/m 4 zonder certificaat voor 1.550 euro per
persoon.
 Opleiding module 1 t/m 5 inclusief certificaat voor 2.250 euro per
persoon.

Staffelkorting
Wil je als school, bestuur en/of samenwerkingsverband licenties kopen
voor de toegang tot de online academie? Dan bieden we je graag een
staffelkorting aan bij de afname van meerdere licenties in één keer. De
staffelkorting is indien dezelfde licenties worden afgenomen.
Voorbeeld: 6x module 1 afnemen of 6x volledige opleiding afnemen of 6x
moduledeel executieve functies afnemen.
< 5 licenties
5-9 licenties
10-14 licenties
15-19 licenties
20-24 licenties
25-29 licenties
30-34 licenties
35-39 licenties
40-44 licenties
45-49 licenties
> 50 licenties

normale prijs
één licentie gratis
twee licenties gratis
drie licenties gratis
vier licenties gratis
vijf licenties gratis
zes licenties gratis
zeven licenties gratis
acht licenties gratis
negen licenties gratis
vraag een offerte

Toelating tot de academie
Na betaling van de factuur wordt binnen 5 werkdagen de toegang tot de
online academie verleent met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord
en de toegang tot de online map met documenten. De factuur heeft een
betalingstermijn van 2 weken.

We begrijpen volledig dat dit document niet alle informatie biedt: we zijn
nog in opbouw van de online variant. Stel gerust je vragen en dan
proberen we deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Mailen kan naar:
info@specialisthoogbegaafdheid.nl

We kijken er naar uit om jou een leerzame tijd te bieden!

Sonja Morbé en Merel Sprong

