RITHA SPECIALIST
Postacademische opleiding tot ECHA Specialist in Gifted Education

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de
opleiding tot ECHA Specialist in Gifted Education aan.
De opleiding is binnen het RadboudCSW intensief
doorontwikkeld en geëvolueerd tot een state-of-the-art
opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: de Radboud
International Training on High Ability, kortweg RITHA.
Als ECHA Specialist in Gifted Education beschik je niet
alleen over de kennis en vaardigheden om de vertaalslag
te maken van wetenschap naar praktijk, maar lever je
een eigen wetenschappelijke bijdrage aan het vakgebied
hoogbegaafdheid.

https://www.rcsw.nl/echa-specialist-hoogbegaafdheid

Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP/NVO, CPION en Registerleraar

In het kort:
• Blended opleiding;
• Bestaande uit vier blokken, verspreid 		
over 18 maanden;
• Nederlandstalig;
• Afgesloten met een wetenschappe-		
lijk onderbouwd en praktijkgericht 			
Eindproduct;
• Leidt tot het RITHA Diploma 			
(Radboud Universiteit) en het 			
European Advanced Diploma in Educating
the Gifted (het ECHA Diploma);
• Investering: €7.500,- excl. literatuur.
Kwalificaties:
• ECHA Diploma (European Council for 		
High Ability);
• Wordt aangevraagd bij NIP Kinder- en 		
Jeugdpsycholoog / NVO OrthopedagoogGeneralist (OG);
• Wordt aangevraagd bij Registerleraar;
• Wordt aangevraagd bij CPION.

“In onderwijs en zorg moeten we talenten
kunnen herkennen én uitdagen.”
Dr. Lianne Hoogeveen

Passend onderwijs voor iedereen
In het Nederlandse onderwijs is er
een duidelijke trend om talent te
ontwikkelen. Cognitief talent leidt
echter niet altijd vanzelf tot de
daarbij passende schoolprestaties.
Binnen scholen en adviespraktijken
is er behoefte aan expertise op het
gebied van hoogbegaafdheid om een
optimale signalering en begeleiding
van leerlingen te borgen. Ieder kind

verdient immers het onderwijs dat bij
hem of haar past.
Wie is de hoogbegaafde leerling? Wat
definieert hem of haar? Op welke ververschillende manieren kun je hem
of haar het beste ondersteunen en
begeleiden?
In de opleiding vergroot je je inhoudelijke kennis over hoogbegaafdheid in het
algemeen en train je de vaardigheden
om op een juiste manier met deze
kennis om te gaan. Daarnaast vergroot
je je (wetenschappelijke) kennis en
en vaardigheden op het gebied van

signaleren, begeleiden en adviseren van
hoogbegaafden in het basisonderwijs,
het voortgezet onderwijs, het hoger
onderwijs, in de adviespraktijk en op
de werkvloer. Je vergaart kennis van
internationaal gehanteerde modellen
voor signalering en begeleiding. Je
leert verder te kijken dan alleen de
intelligentie en oog te hebben voor het
individu als geheel.
Juist door deze specifieke benadering
lever je als ECHA Specialist in Gifted
Education een waardevolle bijdrage
aan de professionalisering van het
onderwijsveld en de hulpverlening aan
kinderen en (jong-) volwassenen met
capaciteiten op hoogbegaafd niveau.
Daarnaast bouw je met medestudenten
aan een (inter)nationaal netwerk.
Tijdens de opleiding kun je aspirantlid worden van de vereniging ECHANederland. Na het behalen van het
ECHA Diploma kun je volledig lid
worden.

Wat levert deze opleiding je op?
• Je hebt inzicht in het identificeren en
begeleiden van (soms nog niet zichtbare) mogelijkheden en onderwijsbehoeften van hoogbegaafde
kinderen, jongeren en volwassenen.
• Je beschikt over de meest recente
wetenschappelijke inzichten op het
gebied van hoogbegaafdheid.
• Je bent in staat om een waardevolle
bijdrage te leveren aan het verbeteren van onderwijs, zorg en werk-		
omgeving.
• Je onderscheidt jezelf als postacademisch geschoolde deskundige
op het gebied van hoogbegaafdheid.
• Je weet wetenschap en praktijk met
elkaar te verbinden en blijft een
lerende professional.
• Je maakt deel uit van een internationaal netwerk van deskundigen op 		

het gebied van hoogbegaafdheid.
• Je bent in het bezit van het inter- 		
nationaal erkende ECHA Diploma.
Voor wie?
Ben jij werkzaam in het onderwijs of
in de zorg van hoogbegaafde
kinderen, jongeren en volwassenen
en/of de begeleiding van ouders en
leraren van (hoog)begaafde kinderen
en jongeren? Of zou jij dat in de toekomst willen zijn? En wil je een waardevolle bijdrage leveren aan de wetenschap en/of praktijk op het gebied van
hoogbegaafdheid? Dan is de RITHA
Specialist opleiding iets voor jou.

Toelatingsvoorwaarden
• een afgeronde hbo- of universitaire
opleiding;
• een werkkring in het onderwijs of
de onderwijs(zorg)begeleiding of
binnen een professionele omgeving
waar hoogbegaafdheid en/of talentontwikkeling een thema is;
• een goede leesvaardigheid in de
Engelse taal (passief).

Opzet programma
De RITHA Specialist opleiding is ingericht volgens een vast aaneensluitend
programma en is ‘blended’; 80% van de
opleiding wordt online aangeboden, 20%
bestaat uit face-to-face contact. Tijdens
de opleiding leren studenten zowel zelfstandig als samen met een groep: online
in de leeromgeving en face-to-face in
de drie driedaagse seminars die aan het
begin, in het midden en aan het einde
van de opleiding gepland zijn. Voor het
online leren is een inspirerende leeromgeving ontworpen, met studiemateriaal (artikelen en video’s), opdrachten,
discussiefora, tests en online meetings.
Studenten worden intensief begeleid en
ontvangen individuele feedback bij het

vertalen van de theoretische concepten naar de praktijk. Daarnaast wordt
er gedurende de opleiding gewerkt aan
een Persoonlijk Leerplan, waarin studenten persoonlijke (leer)doelen stellen en
hierop reflecteren. De opleiding is opgebouwd uit vier blokken, verspreid over
een periode van 18 maanden:
Blok 1: Fundamenten van hoogbegaafdheid
Je maakt kennis met een wetenschappelijk kader voor hoogbegaafdheid en
leert waar je nieuwe informatie kunt
vinden en hoe je deze kritisch kunt beoordelen. Aan de hand daarvan creëer
je je eigen opvattingen en manier van
werken.

• Openingsseminar | Inleiding in
hoogbegaafdheid
		 • Leren over hoogbegaafdheid
en onderwijs aan hoog			 begaafde leerlingen
		 • Het leren kennen van je
			 medestudenten
		 • Het leren kennen van jezelf
als student
• Online module | Lesgeven en
begeleiden
• Online tentamen
Blok 2: Kernthema’s in hoogbegaafdheid
Samen met (internationale) experts
uit het veld, verken je je kennis en
vaardigheden van één van de eerder

behandelde onderwerpen en breid je
deze verder uit.
• Online keuzemodule | Je kiest een
module naar keuze. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 		
Verrijking - Dr. Els Schrover
‘We don’t need no education’:
		
Kritische blik op onderwijs 		
Prof.dr. Jan Bransen
• Tussentijds seminar | Weet wat je 		
(nog niet) weet
Je krijgt beter inzicht in de stof door:
1. Te focussen op verschillende the		
ma’s rondom hoogbegaafdheid.
2. Een eerste voorstel in te dienen
		
voor je Eindproduct; dit mag een
		
wetenschappelijk artikel zijn, maar
		
het mag ook een ander type pro		
duct zijn (zoals bijvoorbeeld een

		
		
		
3.
		
		
		

wetenschappelijk onderbouwde
informatiebrochure of website,
een video, ...)
Een presentatie te geven aan
medestudenten over wat je
geleerd hebt tijdens de keuzemodule.

persoonlijke stagebegeleider, die specifieke vragen kan beantwoorden met
betrekking tot de werkzaamheden die
je gaat verrichten.
• Online module | Leren op je werk-		
plek
• Stage | 200 uur praktijkervaring

Blok 3: Van theorie naar praktijk
Tijdens je stage - dit mag op je eigen
werkplek - pas je je opgedane kennis en
theorie in de praktijk toe. Je verbetert
je persoonlijke vaardigheden en levert
een bijdrage aan het vakgebied hoogbegaafdheid. Gedurende de stage volg je
een praktische online module over het
opleiden en begeleiden van hoogbegaafde kinderen, jongeren of volwassenen. Je wordt ondersteund door een

Blok 4: Reflectie op hoogbegaafdheid
In Blok 4 rond je je Eindproduct af en
ontwikkel je je vaardigheden als scientist-practitioner. Je levert hiermee
een wetenschappelijk onderbouwde
bijdrage aan het onderwijsveld en de
hulpverlening aan kinderen en (jong-)
volwassenen met capaciteiten op
hoogbegaafd niveau. De resultaten

hiervan kunnen worden ingezet door
professionals die willen voldoen aan de
behoeftes van hoogbegaafden.
• Online module | Voorstel Eindproduct
• Online module | RITHA Eindproduct
• Slotseminar | Blik op de toekomst
Dit afsluitende seminar staat in het 		
teken van:
1. Reflectie
2. Aan de slag gaan in de praktijk: 		
		
Hoe handel je als een ECHA
		 Specialist in Gifted Education?
3. Presentaties Eindproduct
4. Uitreiking ECHA Diploma’s

Hoofdopleider
Dr. Lianne Hoogeveen
Coördinator Masterpecialisatie ‘Gifted
Education’, Pedagogische Wetenschappen Radboud Universiteit.
Voorzitter Kwalificatie Commissie
‘European Talent Support Network’.
Vice voorzitter Education Board en
erelid European Council for High Ability
(ECHA). Onderzoeker bij het Behavioural Science Institute. GZ psycholoog bij
CBO Talent Development
Plaatsvervangend hoofdopleider
Sven Mathijssen, MSc
Ontwikkelingspsycholoog
Externe promovendus bij Tilburg
University

Dr. Lianne Hoogeveen

Sven Mathijssen, MSc

Praktische informatie
Startdata, locatie en kosten
• Start: September 2020
• Data: De seminars vinden plaats
23-25 september 2020,
3-5 maart 2021 en 20-22 april 2022.
• Locatie: Nijmegen
• Investering: € 7.500,-. Het is mogelijk om in één of twee termijnen
betalen. Kosten voor literatuur
bedragen ongeveer €300,-.

Studielast
De RITHA Specialist opleiding bestaat
in totaal uit 840 studie-uren (30 ECTS),
waarbij we uitgaan van een gemiddelde
studielast van 10-12 uur per week.
Vragen?
Neem voor meer informatie contact op
met opleidingscoördinator Sanne Raven,
s.raven@ru.nl.
Wil je meer te weten komen over de
RITHA opleiding en kennismaken
met het team? Kom dan naar de
informatiebijeenkomst. Zie onze
website voor de meest actuele datum
en meld je aan.

www.rcsw.nl

Gerelateerd aanbod:
• RITHA Specialist (Engels): te
volgen op verschillende 		
locaties ter wereld, zie website.
• RITHA Practitioner (Nederlands
en Engels): verkorte opleiding
van 3 blokken verspreid over
12 maanden. Zowel in het Engels
als Nederlands te volgen op 		
verschillende locaties ter wereld,
zie website.
• Tweedaagse cursus hoogbegaafdheid (Nederlands):
te volgen in Nijmegen, zie 		
website.
V07112019

Selectieprocedure
Er vindt een selectieprocedure
plaats. Kandidaten melden zich vóór
onderstaande deadline aan met CV
en motivatiebrief. Op basis van deze
documenten worden kandidaten wel
of niet toegelaten tot de opleiding of
uitgenodigd voor een gesprek met
een hoofdopleider. De deadline voor
aanmelden voor de start in september
is 1 mei 2020.

Aanwezigheidsplicht
Voor de seminars geldt een aanwezigheidsplicht. Tijdens de online modules
wordt een actieve leerhouding verwacht.

