
 

 
 

Terugkomdag: ECHA-Specialist in Gifted Education 
Woensdag 31 oktober 2018, te Van de Valk Hotel, Nijmegen-Lent 
Programma: voor en door specialists in gifted education 
 
 

 
 
9.15 – 9.45 
 

 Ontvangst met koffie en thee 

9.45 – 10.00   
 
Welkom door Lianne Hoogeveen 
 

10.00 – 10.50  

 
Enyi Jen, Phd 
Actively listen to high-ability adolescents 
What do high-ability adolescents indicate they would like to discuss with a 
caring adult? How do we develop the ability to actively listen to them and 
respond to their social and emotional needs?  

10.50 -10.55  
 
Wisselen van ruimte 
 

 
10.50 – 11.20 
 

 
Ronde 1 

 
 

 
Presentatie 

 
A 

‘Creatieve, hoogbewuste jongeren begeleiden’ 
Update van regionale en landelijke netwerken voor support en begeleiding van 
creatieve, hoogbewuste jongeren met een sterk ontwikkelingspotentieel die 
(tijdelijk) dreigen uit (te) vallen in reguliere settings. 
Albert Kaput & Desirée Houkema 

Presentatie B 

Sociaal- emotionele ontwikkeling van hoogbegaafden vanuit het perspectief 
van Spirare, Hoe hangt deze samen met de identiteitsontwikkeling van 
hoogbegaafden  
Hanny Kusters 

Ronde Tafel C Hoe maken we onderwijs passend voor de kinderen en het schoolbestuur?! 
Chantal Vermeulen / Esther van Ballegooijen 

11.20 – 11.40  
 
Koffie en thee   
 

11.40 – 12.10 
 
Ronde 2 
 

 

Presentatie A 

‘Richting geven aan zelfsturing’ 
Vanuit een positieve insteek hebben we een nieuwe tool ontwikkeld, waarmee 
we willen bereiken dat jongeren autonoom zelfsturend richting geven aan hun 
eigen ontwikkeling, vanuit zicht op hun sterke kanten en te ontwikkelen 
(executieve) vaardigheden.  
Monique Schaminée, Willeke Rol en Desirée Houkema 

 
Presentatie 

 
B 

Case study: Het verslag van 5 maanden studiebegeleiding aan een 
hoogbegaafde uitvaller op school. 
 
Anneke Craanen 

Ronde tafel C 

 
IST-score t.o.v. Wisc-test 
 
Marielle Roos en Olga Visser 

12.10- 12.15   
Wisselen van ruimte 

12.15 – 12.45 Ronde 3  

Presentatie A 

Ben ik slim (genoeg)?  
Echte meiden zijn stoer, kritisch, slim én vrouwelijk. 
Systematische literatuurstudie naar de verschillende oorzaken van de 
uitdagingen die hoogbegaafde meisjes mee te maken krijgen. Ondanks hun 
capaciteiten en zelfs multipotentialiteit blijken zij een kwetsbare doelgroep. 
Tania Gevaert 



 

 
 

 
Presentatie 

 

 
B 

Executieve functies bij hoogbegaafde leerlingen 
 
Martin Timmer 

Ronde tafel C Zie het verschil: hb leren gemakkelijker door verschillen zien.  
Truus du Maine 

 
12.45 – 13.45 
 

 Lunch 

13.45 – 14.15  
 
Na de lunch naar de: Poster presentaties in de plenaire zaal 
 

14.15 – 14.20  Wisselen van ruimte 
14.20 – 14.50 Ronde 4  
Presentatie A Werken aan mindsets voor prestatie en motivatie 

Wiljan Luijten en Sara Ricanek 

Presentatie B Uitstelgedrag. Doe er nu wat aan! 
Cécile de Bruin 

Ronde tafel C 
De wijze van selecteren van leerlingen voor begaafdenprogramma’s. welke 
testen en adviezen worden in acht genomen, en wat is de waarde daarvan? 
Saskia Muller 

14.50 -14.55   
Wisselen van ruimte 

14.55 – 15.25 Ronde  5  

Presentatie  
A 

Blokkades doorbreken. PO en VO 
Laura Groebbé 

 
Presentatie 

 
B 

Boeken voor bollebozen:  
Welke kenmerken maken een boek heel goed voor hoogbegaafde kinderen uit 
het basisonderwijs? 
Saskia van Bruinessen 

Ronde tafel C Regie over het lesrooster bij de onderpresterende leerling 
Melanie van der Lecq 

15.25- 15.45  Koffie  en thee 

 
15.45 – 16.30 
 

 
Plenair 

Jan Bransen 
Jezelf worden of een diploma halen? 
 
Ons onderwijsbestel vervreemdt jongeren van hun verlangen hun eigen leven 
te leven. Het maakt hen namelijk wijs dat zij hun identiteit zullen moeten 
ontlenen aan hun diploma en dat jezelf worden daarom neerkomt op het leren 
kiezen van de juiste opleiding. Maar hoe kunnen we dan wel over dat 
verlangen jezelf te worden nadenken? 
 

16.30 – 16.50  

 
Ontvangst gasten voor de diploma-uitreiking 
ECHA Nederland korte presentatie 
Uitreiking diploma’s 
 

16.50 – 17.30  Drankje en een hapje 

17.30  
 
Diner in Van der Valk (voor degenen die zich hebben aangemeld) 
 

 
 
 


