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ECHA Terugkomdag 
Woensdag 2 oktober 2019 
Programma: voor en door ECHA Specialists in Gifted Education (i.o) 
Hotel Van der Valk – Nijmegen Lent 

 
 

 
9.15 – 9.45 
 

Zaal 1-2 

Facultatief: Ledenvergadering ECHA Netwerk 
 
Voorafgaand aan de terugkomdag vindt van 09.15 tot 09.45 een algemene 
ledenvergadering van de ECHA Vereniging Nederland plaats. 
Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. Aspirant-
leden zijn ook van harte welkom, maar hebben geen stemrecht. 
 
Alle (aspirant-)leden zijn via een aparte nieuwsbrief voor de ledenvergadering 
uitgenodigd en de betreffende stukken staan op het ledenportaal van 
https://www.echanetwerk.nl 
 

9.30 – 10.00   
 
Ontvangst met koffie en thee 
 

10.00 – 10.15 Zaal 1-2 
 
Welkom door hoofdopleider(s) en ECHA Netwerk 
 

10.15 -10.55 Zaal 1-2 

 
Keynote 1 
 
Piet Helmholt 
 
Als oud-inspecteur van onderwijs en jarenlang portefeuillehouder Onderwijs aan 
hoogbegaafden bezocht hij in bijna 30 jaar tal van scholen voor primair onderwijs 
en voortgezet onderwijs en was hij direct betrokken bij allerlei landelijke 
ontwikkelingen rond HB. Daarnaast was hij inspecteur bijzondere opdrachten en 
voorzitter van de beroepsvereniging van onderwijsinspecteurs. Ooit begonnen 
als projectleider van een onderwijsvernieuwingsproject, werd hij begin dit jaar 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn bijzondere inzet. 
Kortom: een onderwijsman in hart en nieren en iemand met “oog voor het kind”. 
Tijdens onze terugkomdag vertelt hij op inspirerende wijze over zijn ervaringen 
en staat hij stil bij praktijksituaties (pedagogisch/ didactisch), het ontwikkelen van 
visie en schoolbeleid voor HB, valkuilen en uitdagingen en de van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving. 
 
 

 
 
 

 Wisselen van ruimte (10 min) 

 
11.05 – 11.35 
 

 
Ronde 1 

 
 

Presentatie Zaal 1-2 

 
Ragnild Zonneveld en Katja van Dalen 
 
Natuur als rijke leeromgeving voor hoogbegaafde kinderen 
 
Groen tast je hersenen aan. 
 
Hoogbegaafde kinderen hebben een groot probleemoplossend vermogen en 
hun hersenen zijn een complex netwerk. Ze willen uitgedaagd worden. 
De natuur is daarvoor een perfecte omgeving, want die is altijd nieuw, anders en 
onvoorspelbaar. Er is geen goed of fout. In de natuur mag je zijn wie je bent.  
De prikkels van een natuurlijke omgeving zijn tegelijkertijd  ontspanning én 
verrijking voor de hersenen en daar word je gelukkiger van.  
Groen tast dus onze hersenen aan, maar wel op een positieve manier.  
 
Wil je weten hoe je als begeleider of leerkracht, de natuur kunt inzetten? Kom 
dan naar onze interactieve lezing.  
 

https://www.echanetwerk.nl/
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Katja van Dalen is naast ECHA-specialist ook wandelcoach en heeft haar eigen 
praktijk ‘NatuurlijkBegaafd’.  www.NatuurlijkBegaafd.nl. 
 
Ragnild Zonneveld is ECHA-specialist en onderwijsadviseur bij Cedin 
www.cedinonderwijs.nl en eigenaar van ‘Natuurlijkerwijs’. 
 

Presentatie Zaal 8 

 
Joyce Luider-Veenstra 
 
Maatwerk voor hoogbegaafde leerlingen (PO en VO) 
 
In de onderwijspraktijk blijken er zeer uiteenlopende opvattingen over het 
vormgeven en invullen van maatwerk voor hoogbegaafde en uitzonderlijk 
leerlingen. Ook hb specialisten blijken daar vaak verschillend over te denken. 
Tijdens het rondetafelgesprek staat het thema maatwerk voor hoogbegaafde 
leerlingen centraal. Er kan gedacht en gedeeld worden over ervaringen en 
vragen ten aanzien van maatwerk. Hierbij kunt u denken aan: 
Is er een eenduidig antwoord te vinden op de vraag ‘Wat is maatwerk?’  
Maatwerk en praktijk, wat weegt zwaarder: organisatiebelang of 
onderwijs(zorg)aansluiting? Hoe verhouden praktijkervaringen en -invullingen 
zich tot zich tot wetgeving. Haalbaarheid: Hoe overwinnen we beperkende 
factoren? 
 

Ronde tafel Zaal 6 
 
Intervisie ECHA vereniging Nederland 
 

 
 
 

 Wisselen van ruimte (10 min) 

11.45 – 12.15 
 

Ronde 2 
 

 

Presentatie Zaal 1-2 

 
Marieke van der Zee, Janneke Breedijk, Monique Schaminee, Ilse Preller, Ida 
Roessingh, Lianne Keuper, Marijke Schekkerman en Anita Wuestman 
 
Doelgroep: PO, VO en ouders 
 
Kennismaken met Positive Discipline (opvoeden met behoud van respect en 
relatie) 
 
Door z'n uitgangspunten is Positive Discipline zeer geschikt voor het begeleiden 
van de emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen (zie scriptie Marieke 
van der Zee, 2012). 
Opvoeden met behoud van respect en relatie is voor onze doelgroep essentieel. 
Een groeiend aantal ECHA specialisten ontdekt de effecten van deze krachtige, 
op samenwerking gestoelde methodiek. 
 
In deze introductie laten we je kennismaken met een van de werkvormen en 
schetsen we kort de uitgangspunten en doelen.  
Als je aanhaakt, zullen we je vragen mee te doen aan een kort rollenspel om aan 
den lijve (en in het hoofd) te ervaren wat Positive Discipline beoogt.  
 

Ronde tafel Zaal 8 

 
Mans van der Heide  
 
Rijke ervaring met Bloom , hoe rijk kan het leerproces zijn? 
Doelgroep: PO 
 
Na zo'n vijf jaar ervaring met het geven van Bloom opdrachten in met name 
plusgroepen 6/7 wil ik graag terug- en vooruit blikken. Op verschillende 
manieren heb ik Bloom aangeboden. Leren vragen stellen; interviews;  open en 
gesloten vragen; de 5 W vragen en nog veel meer is nodig om met Bloom aan 
de gang te kunnen. Uitgangspunt was het format dat Janneke Breedijk 5 jaar 
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geleden aanreikte via SLO. Deze opzet vormt nog steeds de basis voor mij.  
Leerlingen leren vragen stellen aan zichzelf over een onderwerp en gaan 
vervolgens aan de slag om antwoord op hun eigen vragen te geven. Het proces 
van maken en begeleiden is intensief en de resultaten zijn vaak fantastisch en 
soms niet. Graag deel ik deze ervaringen, maar ik realiseer me dat er altijd nog 
meer mogelijkheden zijn. Wie deelt zijn /haar ervaringen met mij en wie wil een 
kijkje in de keuken van een leerkracht die Bloom een uitdaging vindt? 
 

Intervisie Zaal 6 
 
Intervisie ECHA vereniging Nederland 
 

12.15 -13.30 Lunch Geniet van een uitgebreide lunch en kom dan kijken naar: 

13.00 – 13.30 Posters 

de posterpresentaties van: 
 

1. Akke Tick 
 

En wie ziet de ouder(s) echt? 
Rond het hoogbegaafde kind cirkelen vele actoren. We zoomen in op de 
ouder(s), de adolescent en de ECHA-specialist. Hoe verhouden zij zich tot 
elkaar vanuit het ouderperspectief. Met stellingen gaat Akke Tick 
(Time2Tick.org) het gesprek aan. 
 

2. Jessica van der Spek 
 

Creatief schrijven: leuk en belangrijk! 
Over de voordelen van creatief schrijven voor de sociale, emotionele en 
cognitieve ontwikkeling. 
 

3. Marita van den Hout 
 

The structure of human intelligence: it is verbal, perceptual and image rotation 
(VPR). Wat zegt dit m.b.t. beelddenkers? 
Tot nu toe wordt vooral uitgegaan van het CHC model en het fluid crystallized 
model. Johnson en Bouchard hebben met een groot onderzoek aangetoond dat 
hun benadering veel passender is. Intelligentie, en met name wanneer mensen 
excelleren, dan zien we een 3-deling tussen talig, perceptueel en mentaal 
roteren. Kan het zijn dat de onderpresterende hoogbegaafde kinderen hun 
intelligentie niet inzetten voor het schoolse talige leren, maar meer excelleren in 
het perceptuele (ruimtelijke capaciteiten) en mentaal roteren (beeld rotatie)? 
 

4. Odile van Eck 
 

Schoolwerk bij de plusklas  
-Wat oefent en leert een kind van plusklasschoolwerk? 
-Wat wordt er verwacht van de leerkracht t.a.v. plusklasschoolwerk? 
-Wat is de taak van de plusklasleerkracht t.a.v. schoolwerk bij de plusklas? 
 

5. Maaike Korte 
 

De tweedaagse HB-groep: passend onderwijs door intensieve samenwerking 
met basisscholen en ouders 
 
*Onderwijsprogramma tweedaagse HB-groepen 
*Gecompact en verrijkt onderwijsprogramma op de basisschool 
*Voordelen (o.a. thuisnabij onderwijs, intensieve samenwerking tussen 
Expertisecentrum en basisscholen, samenwerking met VO) 
*Nadelen (o.a. leerkrachtafhankelijkheid, realisatie open communicatie, HB-
groepen neerzetten als voorwaardige onderwijssetting) 

13.30 – 14.00 Ronde 3* 
 
 

Presentatie Zaal 1-2 
 
Hanna Beuling 
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Executieve vaardigheden versterken 
Doelgroep: VO 
 
SLO heeft materialen ontwikkeld om leerlingen bewust te laten werken aan hun 
executieve vaardigheden. Deze materialen helpen de leerlingen in de 
onderbouw van het VO om bewuster te worden van de executieve functies en 
om gericht te werken aan het internaliseren van nieuwe strategieën. Kom het 
tijdens deze presentatie zelf ervaren! 
 

Ronde tafel Zaal 8 

 
Lianne Hoogeveen en Lilian Snijders 
 
Fabels en feiten over (het voorkomen van) frustratie van talent 
 
Doelgroep; iedereen die betrokken is of interesse heeft in het thema dubbel 
bijzonder. 
 
Naar aanleiding van het NRO Onderzoek,  
Passend onderwijs voor dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen: Fabels en 
feiten over (het voorkomen van) frustratie van talent, willen wij het gesprek aan 
gaan met elkaar. 
 
In het NRO rapport wordt aangegeven dat in Nederland, in tegenstelling tot in 
andere landen, er weinig tot geen onderzoek is verricht op dit terrein. En dat de 
(niet wetenschappelijke) publicaties die verschenen zijn veelal niet voldoen aan 
de criteria die in de wetenschap wordt gehanteerd. 
 
Waarom willen we samen aan tafel? Wat kunnen we halen uit dit rapport? 
De open deur dat wetenschap en praktijk kunnen leren van elkaar ligt voor de 
hand.  
 
De praktijk kan door onderzoek met nieuwe kennis en inzichten aan de slag om 
het onderwijs te optimaliseren. Onderzoekers kunnen op hun beurt aan de slag 
met de vragen die worden opgeworpen naar aanleiding van hun bevindingen.  
 
Maar hoe komt die kruisbestuiving tot stand? Welke rol kunnen wij (ECHA 
Specialisten) hierin spelen? 
 
 

Ronde tafel Zaal 6 

 
Annetti van Loon 
 
Doelgroep: PO 
 
Daarbij wil ik graag een gesprek voeren over wat er nodig is in de 
basisondersteuning voor goed onderwijs en begeleiding van meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. 
 

 
 
 

 Wisselen van ruimte (10 min) 
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14.10 – 14.40 Ronde 4* 
 
 

Presentatie Zaal 1-2 

 
Lonneke van Drunen 
 
Vastzitten is een werkwoord.  
 
Doelgroep: De nadruk ligt op het VO, maar de bevindingen zijn ook interessant 
voor PO en anderen die werken met creatief begaafden en/of creatieve 
processen doorlopen. 
 
In het kort: Over het doorbreken van creatieve blokkades. Dit onderwerp wordt 
belicht vanuit de literatuur, de kunst zelf en mijn ervaringen vanuit de lespraktijk 
als docent Kunst. 
 

Ronde tafel 
Zaal 8 

 

 
May Nellen 
 
Cognitieve uitdaging of leren leven als begaafd mens, wat hebben begaafde 
kinderen het hardste nodig? 
 
Doelgroep: PO en VO 
 
Op de website van twee verschillende basisscholen met een speciaal aanbod 
voor hoogbegaafde leerlingen vond ik de volgende teksten: 
 
School 1:  

“Hoogbegaafde kinderen leren sneller dan gemiddeld. Daarom krijgen zij binnen 
het toparrangement gemiddeld anderhalve dag tot twee dagen per week de 
reguliere leerstof aangeboden. De overige dagen besteden zij aan een 
verzwaard lesprogramma voor rekenen, taal en lezen zoals literatuur, CKV, 
strategische denkspellen, debat en filosofie. “ 
 
School 2: 

“Aanpak 
Verrijking- en verdiepingsaanbod 
Naast de basisstof van het desbetreffende leerjaar krijgt iedere leerling een 
verrijkings- en verdiepingsaanbod. ….. In de Leonardo-groepen maken we 
daarnaast het verschil door te werken met projecten, creatief denken en leren 
leren. …  
 
Sociaal emotionele ontwikkeling  
In de groepen starten we een zoektocht naar ‘wie ben ik?’ en ‘wie is de ander?’ 
en hoe ga ik om met verschillen. …... In de Leonardo-groep wordt gewerkt aan 
een goed klassenklimaat en we bevorderen samenwerken en samenspelen. 
  
De vraag die ik wil bespreken in de ronde tafel is: 
Is de cognitieve uitdaging wel de belangrijkste factor voor begaafde kinderen of 
moeten we het veel meer zoeken in leren leven als begaafd mens? En hoe doe 
je dat dan?  
 

Ronde tafel Zaal 6 

 
Esther Alblas  
 
Kind van de rekening 
 
Doelgroep: VO 
Hoe krijg en houd je de begeleiding van en het onderwijs aan hoogbegaafde 
leerlingen op een hoog niveau als er bezuinigd wordt (en hoogbegaafde 
leerlingen geen speerpunt zijn op school)? Uitwisseling van best practices.  
 

 
 
 

 Wisselen van ruimte (10 min) 
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14.50 – 15.20 
 

Ronde 5* 
 

 

Presentatie Zaal 1-2 

 
Marion Klein Nagelvoort 
 
Erik met de rugzak. EMDR bij hoogbegaafde kinderen en jongeren. 
Mijn ervaringen als psycholoog met toepassen van EMDR bij hoogbegaafde 
kinderen en jongeren. 
 
 

Ronde tafel Zaal 8 

 
Marijke Schekkerman, Marlies Bijvank en Marita van der Hout 
 
Dyslexie bij een hoge intelligentie score 
 
Doelgroep: PO 
 
De uitdagend groep: een hoge intelligentie en kenmerken van disleksie! We 
kennen ze, maar herkennen we ze allemaal??  
Gezamenlijke Inventarisatie van uitdagingen gericht op signalering, behoefte aan 
onderwijs-, ondersteunings- behoeften, wetenschappelijke literatuur/onderzoek 
en betrokken organisaties in Nederland.  
 

Ronde tafel  Zaal 6 
 
vrij 
 

15.20 – 15.35  
 
Korte pauze, wisselen van ruimte en koffie/thee 
 

15.35 – 16.20 Zaal 1-2 

 
Keynote 2 
 
Prof. dr. Ron Scholte – Pesten en de rol van de leerkracht 
 
Hoogleraar bij het  Behavioural Science Institute en de opleiding 
Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag (beide Radboud Universiteit) en 
hoofdopleider van de postacademische opleiding tot Orthopedagoog Generalist 
Zuidoost Nederland (OG ZON) 
 
Pesten is een groepsproces waarbij niet alleen leerlingen maar ook leerkrachten 
een belangrijke rol spelen. In de praktijk blijkt echter dat leerkrachten niet altijd 
ingrijpen als er gepest worden. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat 
leerkrachten pesten niet goed kunnen waarnemen, waardoor ze ook niet kunnen 
optreden als de situatie daar om grijpt. In de presentatie wordt ingegaan op de 
vraag hoe goed leerkrachten eigenlijk in staat zijn pesten waar te nemen, en 
welke rol de eigen pestervaringen daarbij spelen. 
 
 

16.20 – 16.50 
Zaal 1-2 

 

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

16.50 – 17.30  Borrelen met hapjes 

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

 
* Intervisie ECHA Vereniging Nederland 
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Leden van de vereniging kunnen van een workshopronde ook gebruik maken om met hun 
verenigingsleden een intervisiesessie te hebben. In deze sessies kunnen leden een casus uit 
hun praktijk inbrengen waarop ze graag advies van hun collega’s willen. 
 
Zaal 7 ( voor max. 17 personen) is hiervoor tijdens ronde 3, 4 en 5 beschikbaar. 

 


