Pilot Opleiding HB Consultant 2 jaar
(studiegroep 2e lichting)
Doel van de pilot
•
•

Erkenning als opleiding (post HBO)
Eerste stap in accreditatieproces

De pilot-opleiding HB Consultant zal voor de tweede maal worden gegeven als
stap in een accreditatieproces met als doel dat de opleiding wordt erkend als
post-HBO opleiding. Of het zal lukken deze accreditatie te verkrijgen hangt
samen met veel externe factoren, maar het is een vereiste dat de opleiding
reeds is gegeven, afgerond en geëvalueerd.
Januari 2020 is de eerste opleidingscyclus gestart. Met deze ervaring wordt de
tweede pilot gegeven in meer definitieve vorm.
Start:
Kosten:

Januari 2021; afronding december 2022
Opleiding na accreditatie € 3000,- per jaar
Korting i.v.m. pilot 2 x € 500,-

Opleidingsdoelen student
➢

Tijdens de opleiding HB Consultant ontwikkelt zich een persoonlijke
relatie met hoogbegaafdheid vanuit de Slimpulsaanpak.

➢

De HB Consultant wordt opgeleid om hoogbegaafdheid praktisch te
ondersteunen in school, instelling/organisatie en gezin.

➢

De HB Consultant wordt opgeleid om vanuit verbinding de leiding te
nemen wanneer het proces tussen het (hoog)begaafde kind, het gezin
en de school stagneert.

➢

De HB Consultant speelt een actieve rol in het proces naar Passend
Onderwijs voor het hoogbegaafde kind, ondersteund door de ouders.

De opleiding gaat uit van de Slimpulsaanpak, gericht op een
actieve houding van kind en volwassene: kind, ouder en
leraar
Kenmerken Slimpuls
•
•
•
•
•

Out-of-the-box
Wetenschappelijke basis
Praktisch
Procesgericht
Systeemgericht
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Uitgangspunten
Het kind is onderdeel van de pedagogische driehoek; de ouders en de school
hebben grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Maar ook het kind zelf
speelt een belangrijke rol. Geen van de partijen speelt een geïsoleerde rol. Dat
betekent dat iedere actie zijn weerslag op de andere partijen heeft, dus wij
werken aan een optimale bijdrage van alle partijen. Interventies zijn gericht
op het samenspel van de betrokkenen. Het hoogbegaafde kind heeft grote
behoefte aan autonomie en wij werken dan ook vanuit dat gegeven aan
verantwoordelijk kindgedrag.
De student HB Consultant leert systemisch te denken rond het hoogbegaafde
kind, de rol van iedere betrokkene te analyseren en in dit samenspel adequaat
te handelen.
Het theoretisch kader van de opleiding wordt gevormd door
•
Wetenschappelijke inzichten, gerelateerd aan hersenonderzoek.
Gastdocent Johan van Hagen draagt zijn kennis over de
hersenontwikkeling van hoogbegaafden vanuit wetenschappelijk
onderzoek over.
•
Voor hoogbegaafden specifieke opvoedingsbehoeften, geformuleerd
door drs. L. van Nijnatten en vertaald naar de praktijk door Jet
Barendrecht.
•
De voor hoogbegaafden specifieke onderwijsbehoeften:
o
leren op inzicht
o
zelfsturend leren op basis van eigen besluit
o
uitdaging vóór repeterende taken
o
creatief denkvermogen inzetten
•
Literatuurlijst van 10 verplichte boeken
Opleidingstraject: Totaal 40 opleidingsdagen.
• 1 x per 2 weken in schoolweken opleiding op maandagmiddag van
12.00 – 16.00 in Zwijndrecht of bij voldoende aanmeldingen in een regio
op locatie. Afhankelijk van de groepssamenstelling wordt rekening
gehouden met vakantiespreiding (herfst- en voorjaarsvakantie).
• Andere week een praktische- of literatuuropdracht.
• Opdrachten worden beoordeeld met voldoende of onvoldoende.
• Studielast ± 4 uur per week + meelopen (op initiatief van de student).
• De opleiding bestaat uit modules met elk een afrondingsopdracht en
een eindexamen.
• Een vereiste om aan het examen deel te kunnen nemen is dat alle
opdrachten voldoende zijn beoordeeld en de modules voldoende zijn
afgerond.
De opleiding wordt gegeven in modules. De opzet is om in het eerste jaar alle
relevante gebieden te behandelen en in het 2e jaar de vaardigheden van de
studenten op verschillende gebieden te verdiepen. De student kiest zelf op
welke gebieden hij/zij kiest voor verdieping. Hiervan wordt een aantekening
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gemaakt op het diploma.
In het eerste jaar worden praktische opdrachten eventueel uitgevoerd binnen
een voor de student bekende school. De student benadert hier zelf een
geschikte school voor. In het tweede jaar worden praktische opdrachten ook
uitgevoerd binnen een voor de student onbekende school. Dat kan de school
van een andere student zijn. De student licht zijn/haar school hier vooraf over
in.
Naast hoofddocent Jet Barendrecht worden ook gastdocenten ingezet.
Parallel aan de opleiding wordt eventueel een tweede Slimpuls-docent
opgeleid.
Incidenteel bezoek van Slimpuls-collega’s kan voorkomen.

Inhoud:
1. Module Slimpulsaanpak
Kernwaarden, kenmerken van de aanpak, door Slimpuls ontwikkelde
producten en principes. Niet-helpende oordelen en vooroordelen worden
afgebroken.
2. Module Wetenschappelijk kader
Hersenonderzoek bij hoogbegaafden gerelateerd aan opvoedings- en
onderwijsbehoeften.
3. Module Kindconsult
Gericht individueel onderzoek naar een breed scala van opvoedings- en
onderwijsbehoeften.
Om het kindconsult volledig te kunnen uitvoeren is ook de externe opleiding
‘Signaleren met het Wereldspel’ vereist. Zie
https://www.kindinbeeld.nl/beelddenken/#signaleren
4. Module Coaching en begeleiding
Ontwikkelen van coachingsvaardigheden voor het werken met
kinderen en volwassenen.
Ontwikkelen van begeleidingsvaardigheden gericht op de systemen
gezin en school.
5. Persoonlijke onderwerpen of leerpunten
6. Onderwerpen buiten de modules
o
o
o
o

Reflexintegratie en fixatie-disparatie (Heleen Deelen)
IQ onderzoek (Jet Barendrecht)
Trauma (Sander Schouten)
Misdiagnoses en doorverwijzen (Jet Barendrecht)
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