AANMELDFORMULIER

Scholingstraject (hoog)begaafdheid 2022

Stichting Passenderwijs organiseert met de Radboud Universiteit (Radboud CSW) het derde scholingstraject
(hoog)begaafdheid voor onderwijzend en/of onderwijs ondersteunend personeel verbonden aan de scholen
van samenwerkingsverband Passenderwijs.

Inhoud

Twee modules van de RTIHA opleiding van Radboud Universiteit CS:
Blok 1 Fundamenten van hoogbegaafdheid en blok 2. De verrijkingsmodule.

Voorwaarden

• deelnemer is verbonden aan een school binnen het samenwerkingsverband Passenderwijs
• deelnemer beschikt over een onderwijsbevoegdheid of
• de 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.

Certificering

Voor het behalen van de modules ontvang je een certificaat. Daarnaast is blok 1 NIP/NVO geaccrediteerd.
De modules worden bekostigd door Passenderwijs. Na het volgen van deze modules is het mogelijk in te
stromen in de RITHA opleiding Practioner of Specialist, rechtstreeks bij Radboud CSW, deze vervolgopleiding
wordt niet bekostigd door Passenderwijs.

Tijdspad, indeling studie en studiebelasting

De online opening is op 10 januari 2022. De fysieke openingsdagen op woensdag 26 januari, 2 februari en
9 februari 2022 worden op een nader te bepalen locatie te Woerden gegeven. Zie verder het tijdspad,
indeling studie en studiebelasting onderaan dit formulier als bijlage (pag. 3).

Werkwijze bij overinschrijving

De scholing is in 2022 toegankelijk voor 22 deelnemers. In geval van overinschrijving gelden in volgorde de
volgende criteria:
•
maximaal 2 deelnemers per schoolbestuur (m.u.v. éénpitters)
•
deelnemers die willen deelnemen aan de Train-de-trainer opzet (Vooruitwerklab) hebben voorrang
•
deelnemers met een onderwijsbevoegdheid hebben voorrang
Deelnemers die aan de voorwaarden voldoen maar niet geplaatst kunnen worden, hebben voorrang bij de
nieuwe cyclus in 2023.

Voorletters ________ Voornaam ______________________ Achternaam _____________________________
Geboortedatum _____________________ Geboorteplaats _________________________________________
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 22 november 2021 ingevuld digitaal aanleveren bij het secretariaat van
Passenderwijs: secretariaat@passenderwijs.nl.
Uiterlijk 23 december 2021 ontvangt u bericht over plaatsing.
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BIJLAGE
Tijdspad, indeling studie en studiebelasting
Blok 1 Fundamenten van hoogbegaafdheid
Datum

Tijdstip

Wat

Waar

Maandag 10 januari
2022
Woensdag 26 januari
2022
Woensdag 2 februari
2022
Woensdag 9 februari
2022
7 – 13 februari

09.00

Opening Oriëntatie
Cursus
Seminar I dag 1

Online leeromgeving
BrightSpace
Op locatie

Seminar I dag 2

Op locatie

Seminar I dag 3

Op locatie

Voorbereidingsweek
Online module
Lesgeven en Begeleiden

Online leeromgeving
BrightSpace

14 – 20 februari
21 februari – 6 maart

7 – 20 maart

21 maart – 3 april

4 – 17 april

18 april – 1 mei

2 – 22 mei

9 – 15 mei
23 mei – 5 juni

Gehele dag van
09.00 tot 17.00
Gehele dag van
09.00 tot 17.00
Gehele dag van
09.00 tot 17.00
asynchroon:
Cursisten kiezen
hun eigen moment 2
voorjaarsvakantie
asynchroon:
Cursisten kiezen
hun eigen moment

Deel 1
Online leeromgeving
Online Module
BrightSpace
Lesgeven en
Begeleiden:
Programma’s en
evaluatie
asynchroon:
Deel 2
Online leeromgeving
Cursisten kiezen
Online Module
BrightSpace
hun eigen moment
Lesgeven en
Begeleiden:
Curriculum ontwerp en
instructie
asynchroon:
Deel 3
Online leeromgeving
Cursisten kiezen
Online Module
BrightSpace
hun eigen moment
Lesgeven en
Begeleiden:
Onderpresteren en
kwetsbare groepen
asynchroon:
Deel 4
Online leeromgeving
Cursisten kiezen
Online Module
BrightSpace
hun eigen moment
Lesgeven en
Begeleiden:
Motivatie
asynchroon:
Deel 5
Online leeromgeving
Cursisten kiezen
Online Module
BrightSpace
hun eigen moment
Lesgeven en
Begeleiden:
Verrijken en versnellen
asynchroon:
Deel 6
Online leeromgeving
Cursisten kiezen
Online Module
BrightSpace
hun eigen moment
Lesgeven en
Begeleiden:
Differentiatie
Meivakantie (Hier is in de planning van ‘deel 6’ rekening mee gehouden.)
asynchroon:
Deel 7
Online leeromgeving
Cursisten kiezen
Online Module
BrightSpace
hun eigen moment
Lesgeven en
Begeleiden:
Effectieve leraren van

Tijdsinvestering per
deelnemer 1
6 uur
8 uur deelname, 7
uur voorbereiding
8 uur deelname, 7
uur voorbereiding
8 uur deelname, 6
uur voorbereiding

Gemiddeld: 10 uur.
Individueel: tussen
de 8 en 12 uur.

Gemiddeld: 10 uur.
Individueel: tussen
de 8 en 12 uur.

Gemiddeld: 10 uur.
Individueel: tussen
de 8 en 12 uur.

Gemiddeld: 10 uur.
Individueel: tussen
de 8 en 12 uur.
Gemiddeld: 10 uur.
Individueel: tussen
de 8 en 12 uur.
Gemiddeld: 10 uur.
Individueel: tussen
de 8 en 12 uur.

Gemiddeld: 10 uur.
Individueel: tussen
de 8 en 12 uur.

De totale studiebelasting van RITHA Blok 1 is bestaat uit 130 uur. Deze zijn als volgt opgebouwd:
Oriëntatie cursus: 6 uur.
Seminar dagen: 24 uur deelnemen, en 20 uur voorbereiding.
Lesgeven en Begeleiden: 80 uur, bestaande uit 32 uur zelfstudie, 21 uur opdrachten, 24 uur online leren, 3 uur tentamen.
Afhankelijk van de achtergrond en leerstijl van de individuele deelnemers is de studiebelasting per ‘deel’ (steeds verspreid over twee weken) tussen
de 8 en 12 uur (gemiddeld 10 uur).
2 Please note: elk deel zal worden gespreid over 2 weken, om de studielast voor de studenten te reduceren (spreiden).
1

3

6 – 19 juni

asynchroon:
Cursisten kiezen
hun eigen moment

In de week van 20 juni
t/m de week van 27
juni 2022
Tussen 4 en 17 juli
2022

asynchroon:
Cursisten kiezen
hun eigen moment
Cursisten kiezen
hun eigen moment

Blok 2 De verrijkingsmodule
12 september 2022 –
28 september 2022
29 september 2022 –
27 november 2022
28 november 2022 –
12 december 2022
12 december 2022 –
8 januari 2023

asynchroon:
Cursisten kiezen
hun eigen moment
asynchroon:
Cursisten kiezen
hun eigen moment
asynchroon:
Cursisten kiezen
hun eigen moment
Cursisten kiezen in
overleg met docent
een moment

hoogbegaafde
leerlingen
Deel 8
Online Module
Lesgeven en
Begeleiden:
Beleid dat invloed
heeft op de lespraktijk
Tentamen RITHA blok 1
Hertentamen

Online leeromgeving
BrightSpace

Gemiddeld: 10 uur.
Individueel: tussen
de 8 en 12 uur.

Online leeromgeving
BrightSpace

3 uur

Online leeromgeving
BrightSpace

3 uur (indien nodig)

Voorbereidingsweek
Verrijkingsmodule

Online leeromgeving BrightSpace

Deel 1 t/m 4
Verrijkingsmodule (incl.
herfstvakantie)
Online tentamen
Verrijkingsmodule

Online leeromgeving BrightSpace

Hertentamen

Online leeromgeving BrightSpace

Online leeromgeving BrightSpace
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