DOE MEE!

Onderzoek naar de competenties van de specialist begaafdheidsonderwijs
Alle onderwijsprofessionals kunnen meedoen!
•
•
•
•
•

Directies
Intern begeleiders
Leraren met begaafde leerlingen in hun groep
Leraren zonder begaafde leerlingen in hun groep
Plusgroepleraren

•
•
•
•

Leraren voltijds begaafdheidsonderwijs
Specialisten begaafdheid
Pedagogen/Psychologen/Onderwijsadviseurs
Ouders van begaafde leerlingen

Onderwijs voor begaafde leerlingen
Begaafde leerlingen zitten op elke school. Het is belangrijk dat
zij – net als alle andere leerlingen – onderwijs krijgen dat bij hen
past en hun ontwikkeling positief beïnvloedt. Dat betekent dat
leraren kennis over begaafdheid nodig hebben en de vaardigheden om die kennis betekenisvol toe te passen. Maar niet elke
leraar is een specialist begaafdheidsonderwijs. In de praktijk zien
we dan ook dat scholen (net als voor leerlingen met een leer- of
gedragsprobleem) een specialist begaafdheidsonderwijs inzetten. Wat moet een specialist begaafdheidsonderwijs eigenlijk allemaal kunnen en weten? Hoe draagt deze specialist bij aan
goed onderwijs voor begaafde leerlingen? Daarover gaat dit onderzoek.

Competentiematrix specialist begaafdheidsonderwijs
Om een professioneel kader te kunnen scheppen voor de specialist begaafdheidsonderwijs is een competentiematrix ontwikkeld. Bij deze matrix horen indicatoren van passende kennis en
passend handelen. In het onderzoek kunt u een selectie maken
van indicatoren die volgens u belangrijk zijn voor het handelen
van de specialist begaafdheidsonderwijs.

Wat levert het op?
De matrix biedt straks een gedegen basis voor de opleidingen
tot specialist begaafdheidsonderwijs. Scholen kunnen de matrix
gebruiken om te verkennen wat zij kunnen doen om het onderwijs aan begaafde leerlingen goed op te pakken.

Waarom meedoen?
Voor wie het onderwijs aan begaafde leerlingen na aan het hart
ligt, is dit onderzoek een kans om mee te denken over wat relevante vaardigheden zijn voor de specialist begaafdheidsonderwijs. Een breed draagvlak zal bijdragen aan de professionalisering van dit beroep en verhoging van de kwaliteit van het
onderwijs aan begaafde leerlingen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Eleonoor van
Gerven i.s.m. de Universiteit van Hasselt. Betrokken hoogleraren zijn prof. dr. Tessa Kieboom en prof. dr. Kathleen
Venderickx.

zo doet u mee
• Ga naar https://www.slimeducatief.nl/cursus/onderzoek en klik op Onderzoek naar de competenties van de
Specialist Begaafdheidsonderwijs. Hier vindt u meer informatie over het onderzoek.
• Registreer uzelf als bezoeker van de website en log in.
• Bevestig uw naam en uw deelname aan het onderzoek.
• Binnen 24 uur ontvangt u een bevestiging. Vanaf dat moment kunt u de besloten pagina's van het onderzoek
bekijken en deelnemen aan het onderzoek.
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