
EXCELLENTIE BEVORDEREN: HOE DOE JE 
DAT?
Als docent weet u wie het zijn: de leerlingen die vragen 
blijven stellen en altijd meer willen weten. Hoe kunt u 
hen blijven boeien, zonder de rest van de klas te ver-
liezen? Of neem de leerlingen waarvan u zeker weet dat 
ze (veel) meer kunnen dan ze laten zien; hoe daagt u hen 
uit? Over deze en andere vragen gaat de cursus ‘Bevor-
deren van excellentie in de bètavakken’, die in het 

Universiteit Utrecht, aangeboden wordt. 

VOOR WIE?
Deze professionaliseringscursus is voor onder- en boven-
bouwdocenten bètavakken van havo/vwo-scholen die 
werken aan schoolprogramma’s voor het bevorderen van 
excellentie in de klas. 

INHOUD CURSUS 

In de cursus combineren we theoretische achtergronden 
van het bevorderen van excellentie met de ervaringen van 
de deelnemende docenten in de klas. U wordt uitgedaagd 
nieuwe kennis meteen toe te passen op het (verder) 
ontwikkelen van een excellentietraject voor leerlingen op 
uw school. Binnen het ‘cursusnetwerk’ zal er veel ruimte 
zijn voor uitwisseling van uw professionele ervaringen als 
docent. 

ONDERWERPEN
•  Begripsverkenningen: talent, excellentie, hoogbegaafd-

heid
•  Kenmerken en leerbehoeften van getalenteerde 

leerlingen; hoe selecteer je ze voor een excellentietra-
ject?

•  Kenmerken van een leeromgeving die talentontwikke-
ling bevorderen

•  Modellen voor excellentiebevordering in je les, in je 
school en aansluiting bij vervolgonderwijs

•  Inhoudelijke verdieping en verrijking in de bètavakken
•  Het stimuleren van higher levels of learning en een 

onderzoekende houding bij getalenteerde leerlingen
•  

Junior College Utrecht, FIsme

Cursus ‘Bevorderen van 
excellentie in de bètavakken’
Voor docenten van scholen die getalenteerde 
bètaleerlingen een excellentietraject willen bieden

“De uitwisseling van ideeën over en 
ervaringen met excellentiebevordering 
in de les vond ik heel nuttig” 
EEN DEELNEMER

“Hij heeft veel aan het netwerk dat hij met 
medecursisten heeft gevormd”
EEN SCHOOLLEIDER



PROGRAMMA

STARTBIJEENKOMST: 25 -UURS CONFERENTIE 

DO. 14 UUR - VR . 15 UUR

2 EN 3 OK T. 2014*

• Kennismaken met elkaar en met doelen van de 
cursus

• Over welke leerlingen gaat het?
• 

de bètavakken (deel I)
• Gastdocent uit het buitenland

BIJEENKOMST 2: D I .  9 UUR -16 UUR

18 NOV. 2014*

• Hoe betrek ik mijn (bèta)collega’s bij een programma 
voor talentontwikkeling?

• Naar een visie op talentontwikkeling in de school 
(deel I)

BIJEENKOMST 3: MA . 9 UUR - 16 UUR

12 JAN. 2015*

• Aanpak van talentvolle leerlingen door de docent
• Stimuleren van een onderzoekende houding in de 

bètavakken
• 

de bètavakken (deel II)

BIJEENKOMST 4 : 25 -UURS CONFERENTIE 

DO. 14 UUR – VR . 15 UUR

12 EN 13 FEB . 2015*

• Stimuleren van bètatalent door sfeer en community-
vorming

• Verandering van schoolcultuur
• Naar een visie op talentontwikkeling in de school 

(deel II)
• Gastspreker

BIJEENKOMST 5: D I .  9 UUR – 16 UUR

31 MA ART 2015*

• Aanbieden van mogelijkheden tot inbreng en keuze
• Talenten stimuleren door adequate feedback

BIJEENKOMST 6: MA . 9 UUR – 16 UUR

11 MEI 2015*

• Terugblik en vooruitblik
• Presenteren van resultaten aan collega’s 

www.uu.nl/jcu/cursusexcellentie

STUDIEL AST
 

voor- en nabereiding van de cursusdagen en het 
opzetten en/of uitvoeren van (delen van het)  
excellentietraject op de eigen school

KOSTEN
 

LOCATIE
Universiteit Utrecht

A ANMELDEN
 

www.uu.nl/jcu/cursusexcellentie  
Contactpersoon: Ton van der Valk,  
A.E.vanderValk@uu.nl  

A ANBOD CURSUS IN ANDERE REGIO’S
In de regio Eindhoven wordt de cursus in het schooljaar 

informatie van deze aanbieders vindt u op:  
www.uu.nl/jcu/cursusexcellentie

College Utrecht, onderdeel van het FIsme van de 
Universiteit Utrecht, voor het Platform Bèta Techniek,  
in het kader van het Programma Bèta Excellent. De 
cursus sluit aan bij de aandachtsgebieden uit het ‘actie-
plan Beter Presteren’ van het Ministerie van OC&W, 
waarvoor scholen middelen ontvangen in de zogeheten 

“Ik heb veel geleerd over hoe je een excellentie-
programma op school opzet, over het belang van een 
visie op excellentie voor de keuzes die je daarbij maakt.” 
EEN DEELNEMER

“Mijn blik is verbreed en ik weet 
beter hoe je leerlingen kunt uitdagen 
tot presteren op hoog niveau”
EEN DEELNEMER

“De cursist wordt op een goede manier 
op de toekomst van gedifferentieerd 
lesgeven voorbereid”
EEN SCHOOLLEIDER


