Ons aanbod aan opleidingen, trainingen en cursussen:

HBcollege

Opleiding tot HB-professional
o.a. voor: coaches, ouders, orthopedagogen, psychologen en leerkrachten.

opleidingen, trainingen
en cursussen

Training tot HB-docent
o.a. voor: leerkrachten primair onderwijs, docenten voortgezet onderwijs.
Training tot HB-gezinswerker
o.a. voor gezinswerkers.
Training tot HB-coach
o.a. voor coaches.

Opleiding tot HB-trainer
voor HB-professionals die zelf training willen geven.
Teamtraining: Hoogbegaafd op school
o.a. voor: scholen, kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen. (training op locatie)

buitenschoolse

opvang

en

Cursus: HB-ráákt!
voor: (groot)ouders, hoogbegaafde volwassenen en andere betrokkenen.
Direct aanmelden voor een opleiding of training kan op
www.hbopleiding.nl. Kijk voor alle informatie omtrent
ons centrum op: www.hbcentrum.nl. Bij vragen kunt u
mailen naar info@hbcentrum.nl.
ruimte voor notities:

CENTRUM VOOR
HOOGBEGAAFDHEID

Cursus HB-studiedag
voor scholen. (cursus op locatie)

direct aanmelden: www.hbopleiding.nl
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Centrum voor Hoogbegaafdheid
Al ruim 5 jaar zijn wij gespecialiseerd in groepen met hoogbegaafde kinderen.
Deze groepen met ontwikkelingsgelijken komen wekelijks bij elkaar, in groepen
van 2 uur (HBkids groep) of 6 uur (HBplus Dagbesteding). Wij werken in kleine
groepen (maximaal 10) en eventueel individueel. Op steeds meer plaatsen in
Nederland wordt een HBcentrum naar ons voorbeeld geopend.
Naast onze begeleiding van hoogbegaafden, hebben wij in de loop der jaren
een steeds breder aanbod op de markt gezet. Denk hierbij aan begeleiding
van hoogbegaafde volwassenen, ouders en betrokkenen. Sinds drie jaar
bieden wij tevens cursussen, trainingen en een opleiding aan. Het centrum
voor hoogbegaafdheid is een door de overheid erkende instelling voor kort
beroepsonderwijs, wij staan geregistreerd bij het CRKBO. Een groot deel van
ons aanbod is geregistreerd bij het SKJ, registerplein en het lerarenportfolio.nl
Opleidingslocatie: Centrum voor Hoogbegaafdheid, Zuiderwijzend 21, 1616 LH
Hoogkarspel.
Bekijk de agenda op onze website: www.HBcentrum.nl of rechtstreeks via
www.hbopleidingen.nl

Ons doel is om professionals op te leiden die in staat zijn om hun eigen visie omtrent
hoogbegaafdheid te ontwikkelen. Door alle actuele wetenschappelijke kennis te bundelen, en
daarbij de reeds bestaande visies onder de loep te nemen, kom je tot een mooi uitgangspunt om
een eigen visie te creëren. Wij zijn van mening dat een visie veranderlijk kan zijn aan de hand
van nieuwe onderzoeken/ontwikkelingen. We staan open voor alle kennis en willen deze ook
uitdragen. Op deze manier willen we een betere wereld scheppen voor iedere hoogbegaafde
persoon.
Ons aanbod aan opleidingen, trainingen en cursussen:
Opleiding tot HB-professional
5 opleidingsdagen, inclusief lunch
Tijd: 10.00 - 16.30 uur
lees verder op: www.hbprofessional.nl
Training tot HB-docent
4 opleidingsmiddagen, inclusief koffie/thee
Tijd: 13:30u- 17:00u
lees verder op: www.hbdocent.nl
Training tot HB-gezinswerker
4 opleidingsmiddagen, inclusief koffie/thee
Tijd: 13:30u- 17:00u
lees verder op: www.hbgezinswerker.nl
Training tot HB-coach
5 opleidingsavonden, inclusief koffie/thee
Tijd: 19:30u-22:00u
lees verder op: www.hbcoaches.nl
Cursus HB-studiedag
1 opleidingsdag
Tijd: in overleg
lees verder op: www.hbstudiedag.nl
Opleiding tot HB-trainer
3 opleidingsdagen, inclusief lunch, koffie/thee
Tijd: 10:00- 16:00
lees verder op: www.hbtrainer.nl
Teamtraining: Hoogbegaafd op school
Locatie en tijd in overleg
lees verder op: www.hbteamtraining.nl
Cursus: HB-ráákt!
2 opleidingsdagen, inclusief lunch
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
lees verder op: www.hbraakt.nl

