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Inspiratiebijeenkomst RITHA 

 

Datum: Donderdag 12 mei 2022 
Tijd: van 15:15 (inloop) tot 17.00 uur 
Locatie: Rijnlands Lyceum, Apollolaan 1 in Oegstgeest 

Aanmelden: 
Voor deze middag 
Voor de opleiding 

 
Maak kennis met het thema hoogbegaafdheid 
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met het thema hoogbegaafdheid en krijg je inzicht 
in wat er nu al in de regio gebeurt op dit gebied. In het najaar van 2020 startte in Leiden voor 
het eerste the Radboud International Training on High Ability (RITHA) als onderdeel van het 
project Ondersteuning begaafde leerlingen (voorschools, PO, VO) van de 
Samenwerkingsverbanden PO en VO in Leiden e/o.  
 
De huidige deelnemers van de RITHA opleiding tot ECHA Specialist in Gifted Education zijn 
bijna klaar met de opleiding en delen hun opgedane kennis. Ook vertellen ze over hun 
praktijkervaringen en het wetenschappelijk verantwoord eindproduct dat ze hebben 
ontwikkeld in het kader van de opleiding.  
 
In het najaar van 2022 gaat een nieuwe Leidse opleidingsgroep van start, waarover je tijdens 
deze bijeenkomst meer informatie ontvangt. Ook is er alle gelegenheid om je vragen te 
stellen. Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit: 

Programma 

 
Tijd 
 

Thema 

Vanaf  
15.15 uur 

Inloop met koffie en thee 

15.30 uur Welkom 
Stand van zaken project Ondersteuning begaafde leerlingen 
(voorschools, po, vo) 
door: Lineke van Tricht 
 
Introductie RITHA opleiding 
door: Lianne Hoogeveen 

15.55 uur  

16.00 uur In subgroepen: 
 
Huidige studenten uit de eerste Leiden groepen delen waar ze zich in 
hun RITHA traject mee bezighouden, dit kan zowel in het praktijkdeel 
zijn als bij het ontwikkelen van het RITHA Eindproduct. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI4l-Amwef9Mn4SdB-_P8fpRl2r5_Zx9Tpos51X6qmz5J4JA/viewform
https://www.pporegioleiden.nl/scholing-project-begaafde-leerlingen/?highlight=begaafde%20leerlingen
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16.30 uur Praktische informatie RITHA opleiding 
 
Door: Sanne Raven 

17.00 uur Afsluitende borrel 

 
Heb jij interesse om in het najaar de RITHA opleiding te volgen? Wil je verkennen of de RITHA 
opleiding iets is voor één of meer van je medewerkers? Of ben je leidinggevende of collega 
van één van de huidige RITHA studenten? Dan ben je van harte welkom om deze middag bij 
te wonen. Meld je aan via deze link. Zie voor meer informatie over de opleiding alvast de 
bijgevoegde brochure.  
 
We kijken ernaar uit je te ontvangen op 12 mei aanstaande. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens Prof. Dr. Lianne Hoogeveen en Sanne Raven 
 
 
Lineke van Tricht  
Projectleider 

https://tinyurl.com/aanmeldingsformulieermei22

