
Scholingsaanbod 2022-2023
SWV Passend onderwjs PO SW 22.03

Hoogeveen - Meppel - Steenwijk

Datum: 
5 oktober 2022

Meer informatie:
Specialist Hoogbegaafdheid

Opleiding
Specialist Hoogbegaafheid

Het vormgeven van het basis- en aanvullend 
arrangement voor hoogbegaafde leerlingen 

in de school èn aandacht voor complexere 
slimme leerlingen.

Kijk voor meer informatie over Cedin op www.cedin.nl 

Kijk voor meer informatie over het aanbod op scholingsaanbodswv2203.nl

Datum: 
10 oktober 2022
Meer informatie:
Training slimme kleuters

Training
Slimme kleuters
Tijdens de training maken we voor de 
onderbouwleerkrachten een verdiepingsslag 
in het werken met het slimme jonge kind.

Datum: 
5 oktober 2022
Meer informatie:
Basisstrainng hoogbegaafheid

Training
Basistraining 
hoogbegaafdheid in de klas
In deze training voor leerkrachten ligt de 
focus op de basisondersteuning in de klas.

Datum: 
20 september2022

Meer informatie:
Levelwerk training

Training
Levelwerk implementatie 

training
Ontvang handvatten om Levelwerk 

gestructureerd aan te bieden en over te 
dragen aan het team en aan de leerlingen. Datum: 

22 september 2022
Meer informatie:
Werken met SIDI PO

Studiebijeenkomst
Werken met SiDi PO
Kennis opdoen waarmee je SiDi PO gedegen 
kunt toepassen en implementeren in 
de dagelijkse schoolpraktijk.

Datum: 
26 september2022
Meer informatie & data:
Kenniskring Hoogbegaafheid

Online bijeenkomst
Kenniskring 
hoogbegaafdheid
Onder begeleiding van en met input van de 
adviseur gaat de kenniskring aan de slag met 
het verdiepen van hun kennis en versterken 
van hun vaardigheden.

Datum: 
12 september 2022

Meer informatie & data:
Werksessies beleid en borging

Werksessie
Werksessies beleid en borging 

hoogbegaafdheid
In twee werksessies staat het beleid t.a.v. 

hoogbegaafdheid binnen de school centraal. 
De werksessies zijn bedoeld voor 

directeuren, IB’ers en HB specialisten.

Datum: 
12 september 2022

Meer informatie & data:
Verdiepingstrainingen

Training
Verdiepingstrainingen 

hoogbegaafdheid
Een verdiepingsslag in het werken met het 

hoogbegaafde kinderen. We nemen je mee 
in de theorie en de kennis en koppelen dit 

aan praktische tips.

https://scholingsaanbodswv2203.nl/cursus/specialist-hoogbegaafdheid
http://www.cedin.nl 
http://scholingsaanbodswv2203.nl
https://scholingsaanbodswv2203.nl/cursus/training-slimme-kleuters
https://scholingsaanbodswv2203.nl/cursus/basistraining-hoogbegaafdheid-in-de-klas-open-inschrijving
https://scholingsaanbodswv2203.nl/cursus/levelwerk-implementatie-training
https://scholingsaanbodswv2203.nl/cursus/studiebijeenkomst-sidi-po
https://scholingsaanbodswv2203.nl/cursus/kenniskring-hoogbegaafdheid-groep-3
https://scholingsaanbodswv2203.nl/cursus/werksessies-beleid-en-borging-hoogbegaafdheid
https://scholingsaanbodswv2203.nl/cursus/verdiepingstraining-hoogbegaafdheid

