Training Surplus Signaal Digitaal
(SSD)
Voor wie
Leraren groep 1 t/m 8 en intern begeleiders
Inhoud
Surplus Signaal Digitaal (SSD) is een webbased signaleringsprogramma, waarmee u
de mate en aard van de begaafdheid van uw slimme(re) leerlingen in beeld brengt.
Daarnaast biedt Surplus Signaal Digitaal diverse extra’s om uw begeleiding af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van uw intelligente en begaafde leerlingen. U raakt
bij deze training in korte tijd vertrouwd met de technische mogelijkheden van uw SSDabonnement. Vervolgens krijgt u praktische handreikingen voor de begeleiding van uw
begaafde en intelligente leerlingen.
Inhoud
Tijdens de training leert u in vogelvlucht hoe de theorievorming over begaafdheid zich
heeft ontwikkeld. Vervolgens ziet u elementen van de verschillende theorieën terug in
het Surplusmodel. De stappen van de Surplusladder en de relatie met de 1-zorgroute
(en het handelingsgericht werken) worden besproken.
Vervolgens leert u de verschillende onderdelen van uw abonnement kennen en
gebruiken: vragenlijsten klaarzetten, vragenlijsten invullen, de uitslagen opvragen en
de extra abonnementsmogelijkheden benutten voor begeleiding.
Tenslotte wordt er aandacht besteed aan het ‘lezen van een Surplustekening’, het
benoemen van de onderwijsbehoeften en het benutten van de begeleidingsadviezen in
de profielboekjes.
Bij deze training wordt gewerkt met een uitgebreide reader. Daarin wordt regelmatig
verwezen naar het boek ‘Dolfijn excellent, waar praktijk en theorie samengaan’
(ISBN 978-90-818105-0-0). Dit boek dient tevens als bron voor verdere zelfstudie. Bij
deze training kunt u het boek tegen gereduceerde prijs bestellen.
Gedurende deze training kunt u kosteloos beschikken over een proefabonnement
Surplus.

Bijeenkomst 1 (1,5 - 2 uur)
•
Overzicht theorievorming rond (hoog)begaafdheid
•
Het Surplusmodel
•
De Surplusladder en de relatie met HGW
•
Praktijk: vragenlijsten klaarzetten, vragenlijsten (laten) invullen. De voortgang
van het invullen controleren
Bijeenkomst 2 (1,5 - 2 uur)
•
Praktijk: De uitslag van vragenlijsten opvragen
•
Praktijk: Het interpreteren van de uitslagen
•
Praktijk: Werken met de profielboekjes
•
Praktijk: De extra’s van Surplus Signaal Digitaal.
•
Extra: Het opstellen van een signaleringsprotocol
Uw resultaat
•
U bent in staat om met Surplus Signaal Digitaal uw 10-20% beste leerlingen in
beeld te brengen.
•
U bent in staat om de Surplusschets en -tekening te interpreteren.
•
U kent de kansen en bedreigingen bij het begeleiden van begaafde en
intelligente leerlingen.
•
U kunt de onderwijsbehoeften formuleren van deze leerlingen.
Contact
Neem voor meer informatie contact op met Greetje van Dijk via
g.vandijk@onderwijsadvies.nl of 0182 55 64 35

Kijk voor meer informatie op de website www.onderwijsadvies.nl
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