
  Studiebelasting 

 

Leeswijzer 
Hieronder vind je een overzicht van de studiebelasting. Het is afhankelijk van welke variant 
je van het programma specialist hoogbegaafdheid kiest wat jouw persoonlijke 
studiebelasting is. Als je een volledige opleiding kiest, kun je namelijk met en zonder 
certificaat het programma doorlopen. Met certificering kies je ook voor verplichte 
opdrachten, product maken, persoonlijke begeleiding en het lezen van hieronder vermelde 
twee boeken.  

• BOEK 1: Schrover, E. (2015) Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen. Assen, Van 
Gorcum 

• BOEK 2: Bakx, A., Boer, E. de, Brand, M. van den, Houtert, T. van (2022) Werken met 
begaafdheid in de klas. Assen, Van Gorcum 

Zonder certificering kun je ervoor kiezen de uren voor de opdrachten (inclusief begeleiding 
bij module 5) en zelfstudie niet te doen. Je studiebelasting is dan alleen het volgen én 
verwerken van de theorie in de online academie. 

Voorbeeld: 

1) Module 1 heeft een studiebelasting van 25 uur, indien je de variant kiest met 
certificering.  

2) Module 1 heeft een studiebelasting van 9 uur, indien je niet kiest voor certificering 
én je ook niet kiest om zelf opdrachten of zelfstudie te gaan doen. 

Boekenlijst 
Naast de verplichte literatuur kan het praktisch en verstandig zijn om je in bepaalde thema’s verder 
te verdiepen met andere boeken. We hebben hiervoor een boekenlijst met enkele tips. Deze lijst is 
niet volledig, maar geeft enkele suggesties. Je kunt de boekenlijst vinden in de online map. 

Totale studiebelasting module 1 tot en met 4 zonder certificaat 
In de pagina’s hierna kun je per module zien wat de studiebelasting is. De totale studiebelasting is: 

• Voor module 1 tot en met 4: 59 uur exclusief opdrachten, zelfstudie 
• Voor module 1 tot en met 4: 132 uur inclusief het zelf doen van opdrachten, zelfstudie (geen 

beoordeling van ons) 

Voor het gemak zeggen we dus: minimaal 60 uur studietijd tot 135 uur voor de volledige opleiding 
zonder certificering. 

Totale studiebelasting module 1 tot en met 5 met certificaat 
In de pagina’s hierna kun je per module zien wat de studiebelasting is. De totale studiebelasting is: 

• Voor module 1, 2, 3, 4 en 5: 174 uur inclusief door ons beoordeelde opdrachten, zelfstudie, 
certificering. 

Voor het gemaak zeggen we dus: 175 uur studietijd voor de volledige opleiding inclusief 
certificering. 
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Omschrijving studiebelasting 
De studiebelasting wordt in vier delen omschreven: 

1. Theorie inclusief verwerking 

De tijd die hier wordt aangegeven is de duur van de video’s (50%) en het zelfstandig verwerken van 
de inhoud van de video’s bijvoorbeeld het maken van aantekeningen (50%). 

2. Opdrachten 

De tijd die hier wordt aangegeven is de duur van het maken van de huiswerkopdrachten (alleen 
verplicht bij certificering). 

3. Zelfstudie 

De tijd die hier wordt aangegeven is de duur van het lezen van de verplichte boeken bij certificering 
en/of andere artikelen doornemen uit de online map. 

4. Totaal 

De tijd die hier wordt aangegeven is de optelsom van bovenstaande 3 onderdelen. 
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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 

 

 
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 
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Studiebelasting module 3 aan de slag 

 Theorie (online) inclusief verwerking 
M3 - executieve functies 5 uur 

M3 - creativiteit en autonomie 6 uur 

M3 - sensitiviteit 6 uur 

M3 - mindset 4 uur 

M3 - faalangst 4 uur 

Opdrachten module 3 Zelfstudie module 3 
20 uur 20 uur 

 Totaal 
exclusief opdrachten / zelfstudie 25 uur 

inclusief opdrachten/ zelfstudie* 65 uur 

 

 

Studiebelasting module 4 jouw rol als specialist hoogbegaafdheid 
 Theorie (online) inclusief verwerking 

M4-1 onderpresteren 9 uur 

M4 -2 coaching en begeleiding 3 uur 

Opdrachten module 4 Zelfstudie module 4 
1 uur 10 uur 

 Totaal 
exclusief opdrachten / zelfstudie 12 uur 

inclusief opdrachten/ zelfstudie* 23 uur 
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Studiebelasting module 5 Lerend ontwikkelen – product maken 

 Theorie (online) inclusief verwerking 
M5 - videos 0,5 uur 

  

 Product maken en zelfstudie  
 39 uur 

 Begeleidingsgesprekken op afspraak 
 2,5 uur 

 Totaal 
Video, ontwikkeling product, zelfstudie, 

vijf begeleidingsgesprekken op 
afspraak* 

 
 

42 uur 
 


