
www.iselinge.nl

Diploma
Na afronding ontvang je het offi-
cieel erkende post-hbo-diploma 
specialist hoogbegaafdheid en 
differentiatie van het Centrum 
Post Initieel Onderwijs Nederland 
(CPION) en word je ingeschreven in 
het Abituriëntenregister.

Vooropleiding
Pabo-diploma of hbo-opleiding 
pedagogiek.

Duur
De opleiding bestaat uit 12 
bijeenkomsten van 4,5 uur.
Daarnaast ontvangt de cursist 4 uur 
coaching gedurende de opleiding.

Op www.iselinge.nl vind je bij deze 
opleiding uitgebreide informatie 
over de thema’s en praktische 
informatie.

Studielast
De studielast bedraagt 350 uur.

Locatie
Iselinge Hogeschool (incompany is 
ook mogelijk)

Start
 (bij min. 12 inschrijvingen): oktober 
of februari

Bachlaan 11, 7002 MZ Doetinchem
0314 37 41 00
info@iselinge.nl
www.iselinge.nl
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Post-hbo-opleiding

Specialist Hoogbegaafdheid 
en Differentiatie

De eenjarige opleiding Specialist 
hoogbegaafdheid en differentiatie 
(SHBD) geeft jou de handvatten om 
het verschil te maken voor het hoog-
begaafde kind. Ontdek hoe je beleid 
vormgeeft dat passend onderwijs 
aan het hoogbegaafde kind moge-
lijk maakt.
Tijdens de opleiding tot specialist 
hoogbegaafdheid en differentiatie 
voer je een praktijkgericht onder-
zoek uit. Je leert een initiërende en 
stimulerende rol aan te nemen met 
betrekking tot hoogbegaafdheid in 
de school. Als specialist ben je het 
aanspreekpunt voor collega’s en 
ouders. Je takenpakket stem je af 
met directie en docententeam.
. 

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor leer-
krachten (speciaal) basisonderwijs, 
intern begeleiders en directieleden.

Tijdens de opleiding zijn er drie 
opties om je verder te verdiepen. Je 
maakt een keuze uit:
• Beleidsplanroute: het schrijven 

van een beleidsplan voor de 
school/het bestuur;

• Losse opdrachten route: het op 
onderbouwde wijze aan de slag 
gaat met leerlingen/collega’s in 
je eigen praktijk in relatie tot het 
beleid/de visie van de school;

• Onderzoeksroute: het onder-
zoeksmatig uitdiepen van een 
onderwerp naar keuze in relatie 
tot het beleid/de visie van de 
school.  

Inhoud

Module 1 Kenmerken van 
(hoog)begaafde kinderen
• Theorie – hoogbegaafdheid en 

leerling typeringen 
• Signalering – diagnostiek
• Leerdoelen

Module 2 Succesvol begeleiden 
van (hoog)begaafde kinderen
• Executieve functies
• Interventie & Casuïstiek – 

Onderpresteren / Twice 
Exceptional

• Kernkwadranten – ijsbergmodel + 
Big Five

Module 3 Kenmerken van 
beschikbaar onderwijsmateriaal
• Differentiatie – Compacten & 

Verrijken
• Materialen, passend leer-

stofaanbod en materialenmarkt
• Leervaardigheden, 

Leerstrategieën en Leren Leren

Module 4 Adequaat samenwerken 
ten dienste van (hoog)begaafde 
kinderen
• Competenties leerkracht + Rol 

Specialist – Gesprekstechnieken/
omgaan met weerstand

• Invloed omgeving – Attitude/
overtuigingen

• Presentaties / Eindafsluiting

Meesterstuk
Aanbevelingen m.b.t. verandering/
kwaliteitszorg HBD op school.

Intake
Voor de start van de opleiding heb 
je een intake met je docent. We 
zoeken in de opleiding voortdu-
rend de verbinding met de praktijk 
waarin je als specialist werkt. 


