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Waarom doen we dit? 

• Omdat het huidige aanbod voor begaafde leerlingen niet 
bij iedereen bekend is.  

• Door beter samen te werken, kunnen we potentiële 
thuiszitters op school houden. 

• Omdat er meer expertise nodig is in (veel) scholen. 

• Omdat een mismatch tussen school en leerling bij 
sommige begaafde leerlingen leidt tot uitval. 

 

 

Praktische informatie  

• Kring begaafdheid: 2 docenten per school; 1e jaar 80 uur + 

20 uur voor de trekker; inzet 64 uur voor expert; 2e jaar 

40 uur + 10 voor de trekker; inzet 32 uur voor expert. 

• Kosten kringen: 1e jaar uit subsidie; 2e jaar vanuit SWV. 

• De RITHA opleiding is een wetenschappelijke opleiding en 

start in oktober 2020. De opleiding duurt 18 maanden.  

• 20% live; 80% online. 

• 15 plekken per jaar. 

• 4 blokken inclusief stage & eindopdracht. 

• Deadline aanmelding 1 mei 2020. 

• Kosten: € 1997,50 door school; € 1997,50 door SWV;  

€ 3005 uit subsidie. 

• Kijk hier voor meer informatie. 

 

 

Wat gaan we doen? 

SWV PPO regio Leiden, SWV VO en de Leidse Aanpak 

bieden een projectplan aan dat gericht is op de 

doorlopende ontwikkeling van leerlingen met 

kenmerken van begaafdheid.  

De uitvoering van dit projectplan is gericht op het 

vergroten (en delen) van de expertise van 

onderwijsprofessionals binnen VSE, PO en VO. 

 

Hoe doen we dit in VO? 

Aanbod: 

We brengen het huidige aanbod in kaart, publiceren dat en 
updaten het jaarlijks. 

Het aantal uren inzet door specialisten wordt vergroot. 

Samenwerking: 

Schooljaar 20/21 zal een eerste kring van 6 scholen samen 
werken aan het verbeteren van onderwijs en begeleiding 
van begaafde leerlingen. De tweede kring van 6 scholen 
start in schooljaar 21/22. Docenten van de eerste kring 
krijgen voorrang op de eerste ronde scholing. Voor 
docenten uit de tweede kring is het tweede jaar ruimte in 
de opleiding.  

Professionalisering: 

RITHA opleiding tot ECHA specialist in gifted education. In 
deze opleiding bouw je theoretische kennis op rondom 
hoogbegaafdheid en krijg je vaardigheid in het vertalen 
van die kennis in de praktijk. 

 

 
Wat levert dit op? 
Expertise, samenwerking en professionele ontwikkeling van medewerkers  
Onderwijs & begeleiding voor begaafde leerlingen 

 

 
                                           
 
 
 
 

Project begaafde leerlingen in VSE-PO-VO 

Factsheet voor VO-scholen 
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