
 

Grip op Talent - trainingsaanbod 

 

Theorie en signaleren van ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid * 

De start van een goede en adequate begeleiding van kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong en van hoogbegaafde kinderen is signaleren. In deze 

training gaan we erop in hoe je dit kunt doen. Waar herken je het aan, hoe neem 

je dit mee in je werk, of in je organisatie en waarom is dit van belang. 

 

Compacten en verrijken * 

Veel herhaling is kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zeer remmend. 

Verminderen van herhaling en het compacten van het aanbod is dus van belang. 

In plaats van herhaling ga je nieuw en rijk aanbod verzorgen. Hoe je dit kan 

doen, wat er van belang is en welke mogelijkheden er zijn, komt aan bod in deze 

training. 

 

*) Bovenstaande dagdelen kunnen in ongeveer 3 uur worden gegeven of in max 

6 uur. In het eerste geval (ongeveer 3 uur) is het vooral uitleg, de praktische 

oefening zal dan intern zelf moeten worden opgepakt en in het tweede geval 

(max 6 uur) is er ook praktische oefening en zal de opbrengst hoger zijn. 

 

Taxonomie van Bloom – Makkelijk verrijken in elke groep 

Met behulp van de taxonomie van Bloom wordt het inzichtelijk hoe je met de 

juiste vragen en opdrachten, verschillende denkniveaus kunt activeren. Vragen 

en opdrachten die een beroep doen op analytische, evaluerende en creërende 

vaardigheden van kinderen. In deze training geven we kort uitleg over deze 

theorie, daarnaast gaan de deelnemers vooral ook aan de slag met het maken 

van opdrachten en vragen. Je oefent bij elk onderdeel en leert zo dit toe te 

passen op veel verschillende momenten in je praktijk. 

 

Doorzetten en durven falen: mindset 

De overtuiging die kinderen hebben over wie zij zijn en wat zijn kunnen, heeft 

veel invloed op hun houding ten opzichte van het aangaan van uitdagingen. Een 

‘vaste mindset’ kan leiden tot het uit de weg gaan van fouten, niet doorzetten, 

niet uit de comfortzone durven gaan, niet met hindernissen op kunnen gaan. In 

deze training leggen we dit uit en bieden we handvatten om kinderen mee te 

nemen naar een mindset die gericht is op groei. 

 


