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BASISCURSUS voor psychologen / orthopedagogen, Voorjaar 2023: 

 
Handelingsgerichte diagnostiek bij (kenmerken van)  

HB+ASS en andere 2E’s  
 
 
Over diagnostiek bij (vermoeden van) Hoogbegaafdheid plus Autisme (HB+ASS) bestaat in het passend 
onderwijs en de jeugdzorg onzekerheid en leven vragen als: Is dit kind hoogbegaafd of hoort dit gedrag 
bij ASS of een ander probleem? Is sprake van onderpresteren? Moet hij uitgedaagd worden of juist 
begrensd? Diagnostiek is lastig, omdat kenmerken van HB en ASS elkaar kunnen overlappen, 
compenseren of vervormen en zodoende camoufleren. Dit kan leiden tot eenzijdig en onvolledig 
onderzoek en onjuist afgestemde begeleiding en (be)handeling. Camouflage speelt ook bij andere dubbele 
bijzonderheden, ofwel ‘twice-exceptionalities’ (2E), zoals (kenmerken van) HB plus leerstoornissen, adhd 
of psychische problematiek.  
      
In deze tweedaagse cursus (1e dag fysiek, 2e dag online via Zoom) leert u over en oefent u met de door 
ABV ontwikkelde Sterkte en Zwakte Heuristiek (S&Z-Heuristiek): een handelingsgerichte systematiek, 
waarbij eenzijdige diagnostiek afneemt, camouflage ontmaskerd wordt en directe verbanden worden 
gelegd tussen onderzoeksgegevens en (be)handelingsindicaties, afgestemd op de individuele opvoedings- 
en onderwijssituatie. Tevens is de S&Z-Heuristiek inzicht gevend bij psycho-educatie en begeleiding van 
ouders, docenten en overige professionals, en het biedt ondersteuning bij dossieronderzoek in het kader 
van toelating tot speciale onderwijs(-zorg)voorzieningen. De S&Z-Heuristiek is dynamisch van opzet en 
afgestemd op recente wetenschappelijke inzichten betreffende 2E.   
 
Doelgroep 
Schoolpsychologen, (gz-)psychologen en (ortho)pedagogen, met ervaring met of affiniteit voor 
diagnostiek, werkzaam in onderwijsadvisering, (speciaal) onderwijs, jeugdzorg, eigen praktijk, etc. 
 
Accreditatie  
Accreditatie is verleend door NIP en NVO, ID = 461780: K&J/OG herregistratie 12 punten; 
K&J/OG opleiding 12 punten (8 diagnostiek, 4 behandeling) en 7 punten extra literatuurstudie.    
 
Docent  

 
 
Doelstelling 
• U krijgt inzicht in modellen en kenmerken van HB, ASS, HB+ASS en Dubbel Bijzondere 

hoogbegaafde leerlingen in het algemeen (Twice Exceptionalities, 2E) 
• U leert fabels en feiten onderscheiden rondom de labels HB, HB+ASS en 2E  

Dr. Agnes Burger-Veltmeijer is Klinisch Pedagoog,  
Gz-Psycholoog en NIP K&J Psycholoog-Specialist. 
Gespecialiseerd in handelingsgerichte en classificerende 
diagnostiek en consultatie bij kinderen en jeugdigen met  
(het vermoeden van) hoogbegaafdheid in combinatie met  
een leer- of ontwikkelingsstoornis (Dubbel Bijzonder,  
ofwel Twice-Exceptional 2E).  
Gepromoveerd in 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
proefschrift over handelingsgerichte diagnostiek bij leerlingen 
met (het vermoeden van) Intellectuele Hoogbegaafdheid plus 
ASS (IHB+ASS). Onderzoeker en ontwikkelaar van Sterkte & 
Zwakte Heuristiek (S&Z-Heuristiek) en nascholing op het 
gebied van (diagnostiek bij) 2E. Auteur van diverse 
(inter)nationale publicaties op deze gebieden (agnesburger.nl). 
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• U leert via de Sterkte en Zwakte Heuristiek (S&Z-Heuristiek) een systematische strategie om 
intakegegevens te vertalen naar een adequate meerzijdige onderzoeksopzet en onderzoeksgegevens te 
vertalen naar onderwijsleer- en opvoedingsbehoeften en indicaties voor interventies 

• U leert hoe u op systematische wijze dimensioneel kunt denken en doen, i.p.v. categorisch 
• U krijgt inzicht in relevante onderzoeksmethoden en -instrumenten 
• U krijgt zicht op belemmerende vooronderstellingen en hoe deze te vermijden.  
 
Inhoud 
• Hoogbegaafdheid, theoretische modellen, diagnostiek, (be)handelen, onderpresteren 
• ASS, DSM-5, kernsymptomen, verklarende theorieën, diagnostiek, (be)handelen  
• HB+ASS, Dubbel Exceptioneel (2E), S&Z-Model, diagnostiek, (be)handelen 
• Dimensionele versus categorische diagnostiek, de S&Z-Heuristiek, relatie CHC-Model 
• De meerwaarde van observaties en integratie van kwantitatieve en kwalitatieve diagnostiek.  
• Relevante methoden van intelligentie-, (neuro)psychologisch, didactisch, gedrags- en 

persoonlijkheidsonderzoek, en onderzoek van sociale informatieverwerking  
• Oefenen met de S&Z-Heuristiek via aangereikte en eigen casuïstiek (huiswerkopdracht na 1e dag) 
• Korte bespreking 2e dag van ieders eigen casuïstiek (huiswerkopdracht) in groepjes waarin de relatie 

gelegd wordt met de S&Z-Heuristiek; feedback en feedforward door cursisten en docent.  
• Toetsing ter verkrijging van accreditatiepunten: Na afloop schriftelijk indienen van deze eigen casus, 

die verwerkt is conform de S&Z-Heuristiek. Als eigen casuïstiek ontbreekt, kan in overleg een 
schriftelijke literatuur samenvatting en reflectie op eigen leermomenten als toets ingediend worden.  

 
Na afloop kunt u 
Bent u op de hoogte van recente wetenschappelijke inzichten rond diagnostiek en interventies bij 2E, en 
kunt u bij een kind/leerling met (het vermoeden van) een combinatie van kenmerken van intellectuele 
(hoog)begaafdheid en  leer-, ontwikkelings- of gedragsproblemen zelf een diagnostisch onderzoek via de 
S&Z-Heuristiek uitvoeren; en/of aangeven waar, waarom en hoe verdere diagnostiek nodig is; en/of via 
dossieronderzoek bepalen of nader onderzoek en/of wijziging van interventies nodig is; en/of bepalen 
welke interventies wel en niet adequaat zijn bij dit kind in deze opvoedings- en onderwijssituatie. 
 
Programma               tijd: 10:00 – 16:45u,   lunch 13:00-13:45u,    inloop vanaf 09:30u 
 

1e dag ochtend 
 

Theoretische inleiding, interactief via PowerPoint presentatie, illustraties via 
o.a. korte films, gelegenheid tot vragen stellen en discussie.  

 middag 
 

Oefenen Sterkte-Zwakte onderzoek conform S&Z-Heuristiek via uitgereikte 
casuïstiek. Gezamenlijke bespreking. Instructie over thuiswerkopdracht, 
presentatie daarvan en toetsopdracht.  

2e dag ochtend Bespreking van gelezen literatuur. Inleiding (be)handelen interactief via 
PowerPoint presentatie. Oefenen via vraagstellingen en aangereikte casuïstiek. 

 middag Interventieopdracht. Daarna presenteren de cursisten hun thuiswerkopdracht in 
groepjes, en krijgen actieve positieve feedback van medecursisten en de docent. 
Gelegenheid tot vragen stellen en discussie. Evaluatie.  

Data en locatie (Precieze locaties van de 1e dag worden t.z.t. bepaald en aan deelnemers doorgegeven): 
Donderdagen 26 januari en 16 februari 2023: 1e dag in fysiek in EINDHOVEN, 2e dag online via Zoom 
Donderdagen 16 maart en 13 april 2023: 1e dag in fysiek in UTRECHT, 2e dag online via Zoom.  
Zie ook: https://agnesburger.nl/cursusaanbod/3c5d5b75/0/basiscursus-psychologenpedagogen.  
                
Incompany 
Op verzoek kan deze cursus in company gegeven worden, bij minimaal 10 deelnemers, tegen gestaffeld 
tarief, dus korting bij toename van het aantal deelnemers. Vraag vrijblijvend een offerte. 
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Verplichte literatuur: (te vinden via https://agnesburger.nl/, onder ‘publications’) 
 
Burger-Veltmeijer (2016). Students with (suspicion of) IG+ASD: A study 
aimed at understanding the phenomenon of Intellectual Giftedness in co-
occurrence with Autism Spectrum Disorder in relation to (needs-based) 
assessment. Eindhoven: Agnes Burger-Veltmeijer.  
[159 pagina’s].   lezen via: 
https://www.rug.nl/research/portal/en/publications/students-with-suspicion-of-
igasd(4d94477d-2290-4b76-82ab-2ec618df5ba7).html . 
 

 
 

Burger-Veltmeijer, A.E.J., & Minnaert, A.E.M.G. (2016). De waarde van de Sterkte en Zwakte 
Heuristiek in diagnostiek bij het vermoeden van hoogbegaafdheid. Orthopedagogiek: Onderzoek en 
Praktijk, 55(7-8), 160-174.    [15 pagina’s]  
 
Burger-Veltmeijer, A.E.J., & Minnaert, A.E.M.G. (2017). S&Z diagnostiek bij (het vermoeden van) 
hoogbegaafdheid plus autisme: Over reductie van misdiagnoses en van frustratie van (latent) talent. 
Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme: Theorie en Praktijk, 16(1). 48-63.   [16 pagina’s] 
 
Aanbevolen literatuur:      (deels te vinden via https://agnesburger.nl/, onder ‘publications’) 

- Burger-Veltmeijer, A. E. J. (2020). Onderkenning en diagnostiek bij vermoedelijk hoogbegaafde en-
of dubbel-bijzondere leerlingen..pdf. Tijdschrift Voor Orthopedagogiek, 59(5), 49–57. 

- Burger-Veltmeijer, A. (2021). Eerst denken, dan doen: De ib’er en dubbel-bijzondere leerlingen Beter 
Begeleiden, 11(2), 36–39. 

- Foley-Nicpon, M., Allmon, A., Sieck, B., & Stinson, R. D. (2011). Empirical investigation of twice-
exceptionality: Where have we been and where are we going? Gifted Child Quarterly, 55, 3–17. 

- Burger-Veltmeijer, A.E.J., Kroesbergen, E.H., Minnaert, A.E.M.G., Hoogeveen, L. (2018). Passend 
onderwijs voor dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen: Fabels en feiten over (het voorkomen 
van) frustratie van talent. Rapportage NRO-project 405-18-631. 

- Termeer, P. (2009). Verrijkingsonderwijs. In Handboek Hoogbegaafdheid. Assen: Kon. Van Gorcum.  
- Pameijer, N. & Van Beukering, T. (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Leuven, 

Acco. 
- Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2009). Hoogbegaafdheid plus (kenmerken van) een 

autismespectrumstoornis: Van dubbel exceptioneel tot 1+1=1½. In Handboek Hoogbegaafdheid. 
Assen: Koninklijke Van Gorcum.     

- Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006). Hoogbegaafdheid plus AutismeSpectrumStoornissen (HB+ASS): 
een verwarrende combinatie (1). Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 45(6), 276-287.           

- Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006). Hoogbegaafdheid plus AutismeSpectrumStoornissen (HB+ASS): 
een verwarrende combinatie (2). Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 45(9), 414-424. 

Inschrijving en kosten 
Kosten: € 605,00 (inclusief cursusmap, koffie/thee/lunch 1e dag, feedback toetsopdracht en verwerking 
accreditatiepunten in PE-Online).  Vroegboektarief: € 585,00 zie onderstaand inschrijfformulier. 
 
Inschrijving via onderstaand inschrijfformulier en betaling via een bankoverschrijving.  
Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u de factuur.  
Het inschrijfformulier (p.4) a.u.b. uitprinten en ingevuld en ondertekend als volgt opsturen: 
Inscannen of duidelijk fotograferen, dan sturen per email naar:   info@agnesburger.nl.  
(Toelating tot de cursus is pas mogelijk na betaling van het volledige factuur bedrag. Plaatsing op 
volgorde van betaling, zie ook de voorwaarden op het inschrijfformulier). 



Folder  psy-ped cursus 2023-I /  pag. 4 van 4 

 
 

P Pasqualinistraat 8, 5622 AW Eindhoven  T +31(0)40 - 243 26 75   E info@agnesburger.nl   W www.agnesburger.nl   KvK 17273479 
 

INSCHRIJFFORMULIER voor de cursus 
Handelingsgerichte diagnostiek bij (kenmerken van) HB+ASS en andere 2E’s. 

 
Persoonsgegevens     
achternaam:     voorletters:                roepnaam:                            titel:  
 
BIG nummer:     NIP lidnummer:   NVO lidnummer: 
 
geboortedatum:      beroepsregistraties:  opleiding: 
 
straat en huisnummer:    emailadres privé:     
 
postcode + woonplaats    emailadres werk: 
 
in welke branche werkzaam:   telefoon werk:   telefoon privé (mobiel): 
  
Data kiezen 
Ik meld mij aan voor de volgende cursusmogelijkheid (aankruisen wat van toepassing is): 
0  1e mogelijkheid: donderdagen 26 januari en 16 februari 2023: 1e dag in EINDHOVEN, 2e dag online via Zoom,  
         vroegboekkorting tot 01-10-2022  
0  2e mogelijkheid: donderdagen 16 maart en 13 april 2023: 1e dag in UTRECHT, 2e dag online via Zoom,  
         vroegboekkorting tot 01-12-2022  
0   Voor de Incompany cursus ………………..………...…..,   d.d………..…..…….….. en …………………….….. 
zie ook: https://agnesburger.nl/cursusaanbod/3c5d5b75/0/basiscursus-psychologenpedagogen.  
  
Factuuradres indien anders dan bovengenoemd adres 
naam instelling:       t.a.v. : naam: 
 
straat en huisnummer:                  email: 
 
postcode en woonplaats:      
 
 
Hoe bent u op deze cursus geattendeerd? (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is) 
0  per email  0  op internet gezocht   0   via een collega 0   via LinkedIn           0   anders, nl: 
 
Ondertekening  
Ik ga akkoord met onderstaande negen inschrijf- en betalingsvoorwaarden*.  
Plaats:      Datum:  
 
 
Naam:      Handtekening:  
 
*  Inschrijf - en Betalingsvoorwaarden bij individuele inschrijving en afwezigheid van een groeps-offerte: 
1. De cursist stuurt een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op en verplicht zich, bij individuele inschrijving, tot betaling van het totale verschuldigde 

bedrag. Als de werkgever betaalt, blijft de cursist verantwoordelijk voor tijdige betaling. Let op bovenstaande criteria voor vroegboekkorting. 
2. De cursist (en indien van toepassing de betalende werkgever) ontvangen de factuur per email. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.  
3. Toelating tot de cursus is pas mogelijk na ontvangst van het volledige verschuldigde bedrag. Plaatsing gebeurt op volgorde van betaling.  
4. Mocht de cursus op moment van de betaling volgeboekt zijn, dan ontvangt cursist bericht en kan aangeven of hij/zij de inschrijving wil handhaven voor de 

(eerst)volgende cursusdata, of dat van verdere deelname wordt afgezien en het bedrag teruggestort moet worden.  
5. Bij individuele inschrijving en betaling wordt tot14 dagen na ondertekening van het inschrijfformulier bij schriftelijke annulering de overeenkomst ongedaan 

gemaakt en indien van toepassing het cursusbedrag gerestitueerd. Daarna kan geen annulering of restitutie plaatsvinden maar wel mogen dan vervangende 
personen de cursusplaats van een verhinderde cursist innemen, nadat dit voorafgaand aan de cursus aan ABV per email gemeld is door de deelnemer of in geval 
van een incompany-cursus door de organisator, inclusief NAW, email- en registratiegegevens van de vervanger. 

6. Indien de docent verhinderd is wegens ziekte of zwaarwegende omstandigheden, of indien sprake is van Covid-19 gerelateerde of andere belemmeringen, dan 
beslist ABV of de cursusdag verplaatst wordt, en/of dat fysieke cursusdag(en) online via Zoom wordt gegeven.  

7. Cursus(mid)dagen vinden óf fysiek óf online plaats, maar niet hybride: het is dus niet mogelijk om online aan een fysieke cursus(mid)dag deel te nemen. 
8. Accreditatiepunten (en een certificaat) worden alleen toegekend bij ≥ 90% actieve aanwezigheid en voldoende toetsprestatie. Certificaat van deelname zonder 

accreditatiepunten wordt toegekend bij ≥ 80% aanwezigheid en/of niet aanleveren van toetsopdracht. Bij ≤ 80% aanwezigheid en ≥ 50% aanwezigheid kan per 
individueel geval bekeken worden of via een extra huiswerkopdracht alsnog een bewijs van deelname (zonder accreditatiepunten) uitgereikt kan worden. 
Bijvoorbeeld in geval van ziekte of overmacht van de cursist. 

9. In geval van een Incompany-cursus gelden primair de voorwaarden op de ondertekende offerte en subsidiair voorgaande acht voorwaarden.  


