AANMELDFORMULIER

Scholingstraject (hoog)begaafdheid 2020-2021
Stichting Passenderwijs organiseert met de Radboud Universiteit (RadboudCSW) het tweede scholingstraject
(hoog)begaafdheid voor onderwijzend en/of onderwijsondersteunend personeel, verbonden aan de scholen
van samenwerkingsverband Passenderwijs.

Inhoud

Informatie over de inhoud van de scholing is als bijlage bij dit aanmeldformulier gevoegd.

Voorwaarden, studiebelasting en certificering

• deelnemer is verbonden aan een school behorend bij Passenderwijs
• deelnemer beschikt over een onderwijsbevoegdheid (heeft de voorkeur) of
• deelnemer is onderdeel van de interne zorgstructuur binnen de school (bv. orthopedagoog/
psycholoog/intern begeleider)
• deelnemer wil bij voorkeur deelnemen aan de Train-de-trainer opzet met als doel het participeren in de
Vooruitwerklabs. Let op: een onderwijsbevoegdheid is een vereiste bij deelname aan de vooruitwerklabs
• De studiebelasting is als volgt:
- Module 1 Theoretische inleiding 140 uren studiebelasting in 4 maanden: 3 dagdelen (fysieke
bijeenkomsten)) + 1 tentamen (digitaal) + literatuurstudie
- Module 2 Verrijking 56 uren studiebelasting in 6 weken: 26 uren zelfstudie, 12 uren online (waaronder 2 à 3
zoombijeenkomsten) + 18 uren tussentijdse opdrachten en 2 eindopdrachten.
Na succesvolle afronding van de theoretische inleiding (module 1) kan gestart worden met de verrijking
(module 2), na succesvolle afronding hiervan kan men doorstromen naar RITHA. Voor iedere module
ontvangt u een certificaat. De modules 1 en 2 worden kosteloos aangeboden via Passenderwijs. Voor
doorstroming in RITHA zie informatie in de bijlage.

Data en locatie

Module 1 Theoretische inleiding: woensdagmiddagen, fysieke bijeenkomsten op 3 februari 2021
(12.30 – 17.00u), 3 maart 2021 (13.00-17.00u), 7 april 2021 (13.00-17.00u), in de week van 17 mei t/m 23 mei
digitaal tentamen. Locatie te Woerden, dit wordt te zijner tijd bekendgemaakt.
Module 2 Verrijkingsdeel is geheel online: 6 weken tussen de zomer- en kerstvakantie 2021, dit wordt nog
gepland.

Werkwijze bij overinschrijving

De scholing is in 2021-2021 toegankelijk voor 18 deelnemers. In geval van overschrijving gelden in volgorde de
volgende criteria:
•
deelnemers met een onderwijsbevoegdheid hebben voorrang
•
deelnemers die willen deelnemen aan de Train-de-trainer opzet (Vooruitwerklab) hebben voorrang
•
maximaal 2 deelnemers per schoolbestuur (m.u.v. éénpitters)
Deelnemers die aan de voorwaarden voldoen maar niet geplaatst kunnen worden, hebben voorrang bij de
nieuwe cyclus in 2021-2022

Voorletters

_____________ Voornaam _________________________________________________________

Achternaam _____________________________________________ Geboortedatum _____________________
Functie _________________________________________________ Onderwijsbevoegdheid:
Deelnemen aan train-de trainer opzet (Vooruitwerklab):

ja/nee*

ja/nee*

Emailadres en telefoonnummer ________________________________________________________________
School __________________________________________________________________________________
Bestuur __________________________________________________________________________________
*doorhalen wat niet van toepassing is

Beknopte motivatie voor deelname (in te vullen door de deelnemer)

Handtekening:

____________________________________________

Dit formulier voor 16 november 2020 ingevuld digitaal aanleveren bij het secretariaat van
Passenderwijs: secretariaat@passenderwijs.nl.
Uiterlijk 16 december 2020 ontvangt u bericht over plaatsing.

Bijlage

-

Inhoudelijke toelichting scholing Radboud Universiteit

In 2020-2021 is het opnieuw mogelijk om te professionaliseren op het gebied van
(hoog)begaafdheid. Het RadboudCSW biedt de opleiding tot ‘ECHA-Specialist in Gifted
Education’ aan in de Radboud International Training on High Ability (RITHA). Een opleiding voor
mensen die werkzaam (willen) zijn in het onderwijs of de zorg van (hoog) begaafde kinderen,
jongeren en volwassenen en/of de begeleiding van ouders en leraren van (hoog)begaafde
kinderen en jongeren. Als universitaire organisatie streeft het RadboudCSW ernaar met zijn
opleidingen een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Het samenwerkingsverband biedt
van deze opleiding twee modules aan.
Module 1 van RITHA Theoretische inleiding
In deze eerste module van de opleiding wordt (recente) literatuur omtrent hoogbegaafdheid en
onderwijs aan getalenteerde leerlingen behandeld. Hiervoor zijn 3 bijeenkomsten gepland, deze
vinden fysiek plaats. Thema’s: concepten van intelligentie en hoogbegaafdheid; het signaleren
van leerlingen met hoogbegaafde capaciteiten;
begeleiding en onderwijs voor leerlingen met hoogbegaafde capaciteiten; speciale
onderwerpen als onderpresteren, groepsprocessen in de klas, behoeften van specifieke groepen
zoals allochtone leerlingen; curriculum ontwerp; motivatie; verrijking en versnellen; differentiëren;
creativiteit; docentvaardigheden; beleid.
Deze module wordt afgerond met een online tentamen. Studiebelasting 140 uren.
Module 2 van RITHA De Verrijkingsmodule
Deze module is vernieuwd en wordt geheel online aangeboden. Deze module is gericht op het
opzetten en theoretisch onderbouwen van een verrijkingstraject voor in de klas. Je leert zelf een
theoretisch onderbouwd verrijkingstraject op te zetten en bestaand lesmateriaal te beoordelen en
eventueel aan te passen voor jouw leerdoelen. Studiebelasting 56 uren.
De kosten van bovengenoemde modules zijn voor rekening van het samenwerkingsverband.
Na de theoretische inleiding en Verrijkingsmodule het ECHA Diploma behalen?
Medewerkers van Passenderwijs die na het volgen van de theoretische inleiding en
verrijkingsmodule meer willen leren en het ECHA/RITHA diploma willen behalen, kunnen
doorstromen in de RITHA opleiding. Hiervoor dient module 1 Theoretische inleiding nogmaals als
een 3 daagse te worden gevolgd (op locatie) en kan vrijstelling worden gegeven voor module 2
de verrijking. In plaats hiervan kan men een andere module volgen of korting krijgen. Na het
volgen van deze onderdelen is het mogelijk in te stromen in RITHA Practitioner of RITHA Specialist.
RITHA Practitioner leidt op tot het ECHA certificaat en RITHA Specialist tot het ECHA diploma. Deze
kosten zijn voor rekening van het eigen bevoegd gezag.
Meer info: https://www.ritha.world/

