Lezingenserie Stedelijk Gymnasium Leeuwarden
Meer- en hoogbegaafdheid in het Basis en Voortgezet Onderwijs. Een doorlopende leerlijn.
Het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden is een Begaafdheidsprofielschool. Zij specialiseert zich in onderwijs aan meer- en hoogbegaafden en is kenniscentrum in de regio. De aansluiting tussen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs en de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor begaafde leerlingen is één van de terreinen waarop het Stedelijk Gymnasium actief is. Op dit moment organiseren
wij samen met OJBS De Oldenije te Leeuwarden en OBS Burgerschool te Dokkum een pilotproject over
dit thema.
Het Stedelijk Gymnasium organiseert dit schooljaar drie Studium Generale-lezingen over onderwijs aan
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het centrale thema van deze lezingen is de overgang van Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs
Er wordt aandacht besteed aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten op dit gebied. Ook gaan we
in op de praktische gevolgen voor de inrichting van het onderwijs in zowel PO als VO en de mogelijkheden die er zijn tot samenwerking op dit gebied.
De lezingen zijn bedoeld voor personen die werkzaam zijn in het Basis- en Voortgezet Onderwijs. Ook
andere belangstellenden zijn welkom. Deelname is gratis, maar deelnemers dienen zich in verband
met de voorbereiding wel aan te melden. We hebben specialisten uit verschillende hoeken bereid gevonden hun licht over dit thema te laten schijnen: een wetenschapper, een lerarenopleider en een
gespecialiseerde leerkracht. De lezingen hangen met elkaar samen, maar kunnen ook los gevolgd worden.
Lezing 1. Een doorlopende leerlijn van Basis- naar Voortgezet Onderwijs voor begaafde leerlingen.
Voor begaafde en soms jonge leerlingen kan de overstap naar Voortgezet Onderwijs lastig zijn. Beschik
je over alle vaardigheden die je nodig hebt in het VO? Hoe ga je om met opdrachten die je niet in één
keer snapt? Hoe kan het onderwijs aan begaafde leerlingen zo worden ingericht dat de overstap van
Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs zo soepel mogelijk verloopt?
In deze lezing gaat dr. Liesbet Stam-Gommans de relevante wetenschappelijke inzichten rondom dit
thema bespreken. Daarbij zal nadrukkelijk de link met de praktijk worden gelegd. De rode lijn zal zijn
hoe scholen de doorgaande leerlijn tussen Basis- en Voortgezet Onderwijs kunnen versterken.
Over de spreker
Mw. Liesbet Stam-Gommans (MSc) is orthopedagoog en verbonden aan het Centrum Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij heeft de opleiding tot leerkracht Basisonderwijs
afgerond en is geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog.
Datum en tijd
Dinsdag 7 december, 19.30-21.00u.
Plaats
Stedelijk Gymnasium Leeuwarden, Noorderweg 1 te Leeuwarden
Toegang
De toegang is gratis. U kunt zich voor woensdag 1 december aanmelden (mail-adres)

Lezing 2. Wat is meer- en hoogbegaafdheid? Wat vraagt dat van een leerkracht?
In deze lezing zal dieper worden ingegaan op wat meer- en hoogbegaafdheid precies is. Hoe wordt
meer- en hoogbegaafdheid vastgesteld en gemeten? Waar lopen meer- en hoogbegaafde leerlingen
tegenaan, thuis en op school? Hoe kan een leerkracht inspelen op de behoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen? Wat heeft een leerkracht aan pedagogische en didactische vaardigheden nodig
om onderwijs aan meer- en hoogbegaafden succesvol te maken?

Over de spreker
Lidewij Couwenberg (MA) is als trainer werkzaam bij Novilo, het opleidingsinstituut voor onderwijs
aan meer- en hoogbegaafden te Utrecht. Daarnaast heeft zij ervaring in het voortgezet onderwijs als
docent Engels, mentor en coach van begaafde leerlingen.
Datum en tijd
Donderdag 20 januari 2022, 19.30-21.00u.
Plaats
Stedelijk Gymnasium Leeuwarden, Noorderweg 1 te Leeuwarden
Toegang
De toegang is gratis. U kunt zich voor vrijdag 14 januari aanmelden

Lezing 3. Meer- en hoogbegaafdheid in de praktijk
Aan de hand van verschillende casussen en praktijkvoorbeelden wordt besproken hoe de theorie
rondom meer- en hoogbegaafdheid in het onderwijs vorm kan krijgen. Welke keuzes kan een school
maken bij het organiseren van onderwijs aan deze groep leerlingen? Worden leerlingen apart gezet of
juist samen met de andere leerlingen? Ga je verdiepen of versnellen? Plaats je jonge leerlingen versneld in het Voortgezet Onderwijs of organiseer je begeleiding in samenwerking tussen Basis- en Voortgezet onderwijs?
De verschillende modellen hebben hun eigen nadelen, maar leveren de school ook wat op. De mogelijkheden tot samenwerking tussen Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs worden verder verkend
en besproken. Wij inventariseren de belangstelling tot samenwerking.
Over de spreker
Drs. Arjan Marchand is docent Geschiedenis en coördinator begaafdheidsonderwijs aan het Stedelijk
Gymnasium te Leeuwarden. Hij heeft uitgebreide ervaring met het onderwijs aan en de begeleiding
van meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Datum en tijd
Woensdag 16 februari 2022, 19.30-21.00u.
Plaats
Stedelijk Gymnasium Leeuwarden, Noorderweg 1 te Leeuwarden
Toegang
De toegang is gratis. U kunt zich voor donderdag 10 februari aanmelden (mail-adres)

