
15 maart 2023
Op woensdag 15 maart 2023 vindt de jaarlijkse miniconferentie begaafdheid 

plaats georganiseerd door de stuurgroep begaafdheid van SWV PO 3102 Midden 
Limburg.  

Ook dit jaar zijn er weer verschillende workshops om uit te kiezen. Laat je 
inspireren om nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de 

begaafde leerlingen in de groep.

Miniconferentie
Begaafdheid

Wanneer? woensdag 15 maart 2023 van 15.00-17.30 uur

Voor wie? Iedereen die werkzaam is binnen het basisonderwijs van Midden Limburg

Waar? Basisschool de Neerakker

In de Neerakker 2

6093 JE Heythuysen

Kosten? Ben je werkzaam op 1 van de scholen die binnen het SWV PO 3102 Midden 

Limburg valt dan is deelname gratis.

Werk je niet op een van deze basisscholen en wil je toch deelnemen? Dat kan! 

De kosten zijn dan €25,- 

Aanmelden Meld je aan voor 1 maart 2023 via de website van het SWV. (Link staat 

onderaan de flyer)



Workshops

Je weet misschien hoe je ze kunt signaleren. Je hebt gehoord van Denksleutels en plusprojecten. 
Maar... hoe laat je begaafde kleuters nu ook bloeien tijdens het spelen? Hoe kun je de hoeken 
aanpassen om ook deze kinderen tegemoet te komen, zodat ook zij zich optimaal kunnen ontwikkelen 
in de kleuterklas? Over dat onderwerp vertelt Bianca Oldenbeuving van JufBianca.nl in deze 
praktische workshop over begaafdheid bij kleuters.

Deze workshop biedt een praktische aanpak om onderpresterend gedrag bij kinderen te voorkomen en 
terug te draaien. Alle informatie is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur gecombineerd met 
ervaringen uit de praktijk. De werkvormen en handelingssuggesties die je deze dag leert zijn direct 
toepasbaar in de onderwijspraktijk.

De volgende onderwerpen komen aan bod: Welke verschillende profielen van onderpresterende 
kinderen zijn er? Wat zijn de oorzaken en onderliggende factoren van onderpresteren? Hoe voorkom je 
onderpresterend gedrag? Wat is jouw rol als leerkracht bij het voorkomen/ terugdringen van 
onderpresteren?

Over de trainer:

Wendy van Beurden is specialist hoogbegaafdheid en eigenaar van Dubbel-Plus. Naast 
hoogbegaafdheid is ze gespecialiseerd in talentgedreven werken, mindset en executieve functies. Ze 
verzorgt workshops en trainingen, adviseert leerkrachten, intern begeleiders en ouders. Daarnaast 
begeleidt ze kinderen en jongeren individueel. Ze is trainer bij Platform mindset, Novilo en het 
Talentenlab en de auteur van het werkboek voor coaches: Lucky7!

In de wetenschap is geen eenduidige definitie van het begrip hoogbegaafdheid. Wanneer we het 

hebben over een peuter of kleuter die op meerdere gebieden duidelijk voorloopt op zijn 

leeftijdsgenoten, spreken we vaak over een ontwikkelingsvoorsprong. 

Vroegtijdige signalering van een ontwikkelingsvoorsprong draagt bij aan erkenning en zorgt ervoor dat 

het kind zich begrepen voelt. Ook kan er op deze manier zo vroeg mogelijk tegemoet gekomen worden 

aan de ontwikkel-  en onderwijsbehoeften van het jonge kind, zodat het niet gaat onderpresteren. 

Daarbij is het belangrijk dat we kijken naar alle aspecten van de ontwikkeling.

Stimulerend signaleren is een manier om het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong te 

herkennen en erkennen. Kennis over kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong, samenwerken met 

ouders, het neerzetten van een rijke leeromgeving, samenwerking en continuïteit binnen een 

Kindcentrum dragen hieraan bij.  

In de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod; 

Begaafde Kleuters, door Bianca Oldenbeuving

Dubbel-Plus; Onderpresteren, door Wendy van Beurden

Het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong stimulerend signaleren, door Leonie Pol 



Dit alles steeds vanuit een holistische benadering van het kind. Dus zonder een label te plakken, maar 

aansluiten bij de behoeften van het kind met een ontwikkelingsvoorsprong.  

Het hoofdthema van deze workshop is signaleren: waar moet je op letten als je meer- en 
hoogbegaafde leerlingen wilt signaleren en begeleiden? Wat is hoogbegaafdheid en hoe ziet 
dat eruit in de praktijk? We kijken naar profielen van leerlingen en hoe je ze ziet of juist soms 
helaas niet kunt zien. Er worden handvatten en richtingen gegeven voor meer informatie en 
toepassingen binnen de eigen school. De workshop richt zich met name op de bovenbouw 
van het PO.

De workshop wordt uitgevoerd door Wendie Prins, die vele jaren zelf HB-programma's 
ontwikkelde en begeleide in het primair onderwijs. Sinds enkele jaren is ze verbonden aan 
Talentissimo als trainer en begeleider.

Meer informatie over Talentissimo kun je vinden op: www.talentissimo.nl 

Meld je voor 1 maart 2023 aan voor de miniconferentie Begaafdheid via deze link:

https://www.swvpo3102ml.nl/

We hopen je graag te zien op 15 maart 2023,

Hartelijke groet, 

Stuurgroep Begaafdheid Samenwerkingsverband Midden-Limburg 
Janneke Jansen (regio Roermond) 
Suus van Pol (regio Echt-Susteren) 
Lieneke Lunenborg (regio Leudal)

de theorie over het stimulerend signaleren en een ontwikkelingsvoorsprong

de verschillende kenmerken van peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

de begaafdheidsprofielen van peuters en kleuters

de basisbehoeften van het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong

het neerzetten van een rijke leeromgeving voor peuters en kleuters

Talentissimo: Signaleren, door Wendie Prins

Aanmelding

 

https://www.swvpo3102ml.nl/

