
 
 
 

       AANMELDFORMULIER 
   Scholingstraject (hoog)begaafdheid 2023 

 
Stichting Passenderwijs organiseert met de Radboud Universiteit (RadboudCSW) een scholingstraject 

(hoog)begaafdheid voor onderwijzend en/of onderwijs ondersteunend personeel verbonden aan de scholen 
van samenwerkingsverband Passenderwijs. 

 
Inhoud cursus hoogbegaafdheid in onderwijs en zorg 
Hoogbegaafdheid is geen stoornis of probleem. De vraag is: wat is het dan wel, bestaat het überhaupt wel? 
Feit is dat er kinderen, jongeren en volwassenen zijn die problemen hebben met leren of op een ander 
gebied, bijvoorbeeld sociaal of emotioneel, waarbij hoge (intellectuele of andere) capaciteiten een rol lijken 
te spelen. Net als leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen hebben leerlingen met (zeer) hoge 
(cognitieve) capaciteiten andere leerbehoeften dan de meeste andere leerlingen. Ondanks veel 
veranderingen op dit gebied lijkt het reguliere onderwijsaanbod toch vaak onvoldoende aan deze behoeften 
tegemoet te kunnen komen. Dit kan leiden tot problemen die uiteenlopen van onderpresteren, verveling in 
de klas tot onaangepast gedrag, depressiviteit of uitval. 
Doelstelling: na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat ook die kenmerken van hoogbegaafdheid te 
zien bij kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen waarbij signalering minder voor de hand ligt. Deze 
kinderen en/of jongeren laten mogelijk niet de prestaties zien die je bij kinderen met kenmerken van 
hoogbegaafdheid zou verwachten. Een ander doel is dat, op het moment dat duidelijk is dat er kenmerken 
van hoogbegaafdheid gezien worden, men ook een aantal handvatten heeft om daar op adequate wijze 
mee om te gaan. 
 
Voorwaarden 
• deelnemer is verbonden aan een school behorend bij Passenderwijs 
• deelnemer beschikt over een onderwijsbevoegdheid of  
• de deelnemer is onderdeel van de interne zorgstructuur binnen de school (bv. 

orthopedagoog/psycholoog/intern begeleider) 
 
Studiebelasting 
• 12 contacturen 
• 4 uur voorbereiding (bestuderen literatuur en online colleges) 

 
Accreditatie NIP K&J / NVO OG 
• Herregistratie 12 punten 
• Opleiding behandeling 2 punten 
• Diagnostiek 2 punten 
• Overige taken 2 punten 
 
Cursusvereisten 
Om deze cursus succesvol af te ronden en een certificaat te ontvangen dienen deelnemers: 
• bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn 
• actief deel te nemen aan opdrachten, discussies en presentaties 
 
Data en locatie 
4x woensdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur  op: 18 januari 2023, 8 februari 2023, 8 maart 2023, 29 maart 2023. 
Locatie: kantoor stichting Passenderwijs, Houttuinlaan 16 (gebouw achter nr 16 A) 
 
 
Voorletters  _____________ Voornaam _________________________________________________________ 
 
Achternaam _____________________________________________ Geboortedatum _____________________ 
 
Functie  ______________________________________________   Onderwijsbevoegdheid:       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 12 oktober 2022 sturen naar:  secretariaat@passenderwijs.nl. 
U ontvangt uiterlijk 3 november 2022 bericht van plaatsing 
NB. De cursus vindt doorgang bij minimale deelname van 10 personen 
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