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Intake

Rust, begrip, steun, 
inzichten, de 
zuivere intenties, de 
geweldige uitvoering 
en de warmte 
waarmee alles 
doorspekt is.
 — Broer Vos, vader 
van een mooi trio

Voorafgaand aan alle 
vormen van begeleiding die 
GelukkigHB biedt vindt een 
intake gesprek plaats. 

In een intakegesprek wordt 
samen met ouders en kind 
bekeken welke vorm van 
begeleiding het meest 
passend is bij de hulpvraag.
 
Kosten van een 
intakegesprek van zijn 
€45,00. Na afloop wordt in 
een kort verslag het voorstel 
beschreven met daarbij een 
kostenoverzicht zodat u niet 
voor verrassingen komt te 
staan.
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Message from 
the Director
Et offici reicaec eperror 
iandandit, qui vendae 
nusciistiam accabor 
epudanda que sequatur 
aut libus, comni nem harit 
versperis deliqua sperrum 
aut eatem a sed.

Place a headline here
Posa que venimenient quaspelis quos ex esequia 
simusda niendip saesseque dolore plati rempor re 
con paruptaque nobis eserro vellent atur sit eos 
eni qui rem adis quistem assi cullaut ad ut ut quae 
lam harumque la voluptatus dolorest et facerum 
aci ipsandi cipienit raerum fuga. 

Et quistrum et ratur sam qui dollacest, quam 
dolendicati sam ut omnima di ipis endaepe 
llitiuntur, core nis et rerspit voluptation nonsedit 
eaque lam nonseru ndeliquunt mintur, cor minis 
reicia autaspiet aliqui qui ut maion poruntotae 
nihicipsa sandit lit ut lam que quibus et autat 
modistius dolliquati teniam aut quibero 
videmquam sit pore volupti antore dellaut 
fugiantium volo to ium et vel eatemporenis.

Eum sundit anto ommolorit, quos seque im 
quostem laut que as voluptaeptam res es 
destibus volorem poreper umquae sitam estiorem 
excepti orenditium quatur a veliquo volendeles 
rem qui corios dolesed eic tem qui am blandit 
arcu a lacus auctor, ut condimentum metus 
antendictota dusdae dolorepro volupta Rineke Derksen

directeur/oprichter GelukkigHB

Nobis mos 
apelestium, ium 
voluptat.
Te cullaut ellaut 
quidi blaut que laut 
re consequi dolum 
elique volorion 
plab ipisit, sus 
animole cearuntiur 
rerovid quatum ese 
modiatio. Opta
everis experitionet
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GelukkigHB-groep
Een GelukkigHB-groep is een groep voor hoogbegaafde 
kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel 
begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

TOELATING

Een IQ score is niet 
betrouwbaar genoeg bevonden 
om te worden gebruikt als 
een toelatingseis. GelukkigHB 
hanteert daarom geen strikte 
grens van IQ score 130 als norm 
voor hoogbegaafdheid. We 
nemen bij ieder kind een intake 
af waarbij we naast observatie 
en een screening op gedrags- 
en zijnskenmerken , goed 
luisteren naar het verhaal dat 
ouders ons vertellen over de 
ontwikkeling van hun kind.

Een GelukkigHB-groep is een groep voor hoogbegaafde 
kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel 
begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden. 
In een GelukkigHB-groep worden kinderen gestimuleerd om 
verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. 
Hierdoor wordt de creativiteit geprikkeld, neemt de motivatie en de 
creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en  
verbeteringen voorstellen.

De taak van ons als coachende begeleiders is faciliteren en 
veilige omstandigheden creëren zodat kinderen dit proces durven 
aangaan. Dit vraagt van ons dat we weten en aanvoelen hoe de 
denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind eruit ziet 
en nog specifieker van het individu voor ons. Door ons hierop te 
richten zijn we in staat om het kind te helpen met het hervinden 
van zijn passie en doel.
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Het is geweldig om te zien hoe 
ontspannen en vrolijk onze zoon is na een 
middag bij jullie.
Familie Engels - ouders

Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen 
tempo, op zijn eigen wijze, met 
eigen doelen. Bij GelukkigHB wordt 
dit als leidraad genomen, waardoor 
ieder kind de kans krijgt om zich 
te ontwikkelen zoals het bij hem/
haar past. Ouders en GelukkigHB 
begeleiders functioneren altijd 
als team om het welzijn en de 
ontwikkeling van het kind goed te 
begeleiden.

Kwaliteitsbewaking

Bij GelukkigHB hebben de 
begeleiders een gedegen 
wetenschappelijke kennis 
van hoogbegaafdheid en veel 
praktijkervaring in het werken 
met hoogbegaafde kinderen. 
GelukkigHB begeleiders volgen 
4 supervisie bijeenkomsten per 
jaar, waarin zowel de persoonlijke 
ontwikkeling als de verdieping van 
kennis centraal staan. Daarnaast is 
er een gezamenlijke teamdag waar 
vergroten en verdiepen van kennis op 
het programma staat.
Binnen het team van GelukkigHB 
begeleiders zijn verschillende 
disciplines aanwezig, waardoor 
een sterk netwerk is ontstaan 
waarin vanuit diverse invalshoeken 
meegedacht kan worden. 
Iedereen is zich bewust van eigen 
mogelijkheden en grenzen en zal 
doorverwijzen waar nodig. Het team 
van GelukkigHB begeleiders bestaat 
uit oa de volgende disciplines: 
psycholoog, orthopedagoog, 
leerkracht, jeugdhulpverlener, 
maatschappelijk werker, ib-er, INPP 
therapeut, specialist leerproblemen, 
kindercoach, rots&water trainer.

Toelating

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt 
als een toelatingseis. GelukkigHB hanteert daarom geen strikte grens van 
IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. We nemen bij ieder kind een 
intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en 
zijnskenmerken , goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen 
over de ontwikkeling van hun kind.

Intakeprocedure
 
 l aanmelding via info@gelukkighb.nl
 l intakegesprek
 l besluit tot plaatsing en start
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GelukkigHB Peutergroep
Deze groep is bestemd voor kinderen van 3 jaar. 
In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan 
het samen spelen met andere kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken 
van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen. De 
begeleiding is gericht op de specifieke ontwikkeling 
van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Na 
elke periode is er een evaluatie over de gesignaleerde 
ontwikkeling van de peuter.

De peutergroep is op 6 vrijdagochtenden van 
10.00 – 11.30 uur. Uw investering voor een intake, 6 
bijeenkomsten en een evaluatiegesprek bedraagt € 225,-  
Na elke periode kan besloten worden om de plaatsing te 
continueren.

GelukkigHB Pubergroep
Onderwerpen die aan bod komen tijdens een 
bijeenkomst zijn deels gerelateerd aan de interesses 
van de deelnemers, maar worden ook bepaald door 
een vooraf gemaakt programma. In het programma 
staan onderwerpen als filosofie, omgaan met 
hoogbegaafdheid en leren ontdekken centraal.

Er is een groep  voor kinderen van 11 -13 jr., een 
groep voor kinderen vanaf 13 jr., en een groep voor 
adolescenten vanaf 16 jr. De eerste twee vinden plaats 
op 8 donderdagavonden van 18.45 – 20.45 uur. De 
groep vanaf 16 jaar is op de woensdagavond van 18.45 
– 20.45 uur. Uw investering bedraagt € 260,-

GelukkigHB-groep 
onderbouw, middenbouw, 
bovenbouw
Kinderen van 4 t/m 6 jaar kunnen terecht in de 
vrijdaggroep van 13.00 – 15.00 uur.
Kinderen van 6 t/m 9 jaar kunnen terecht in de 
dinsdaggroep van 15.00 – 17.00 uur.
Kinderen van 7 t/m 11 jaar kunnen terecht in de 
woensdaggroep van 13.30 – 15.30 uur of in de 
zaterdaggroep van 9.30 – 11.30 uur.

Uw investering voor een intake, 15 bijeenkomsten en een 
evaluatiegesprek bedraagt € 595,-  Na elke periode kan 
besloten worden om de plaatsing te continueren.
We beseffen dat het niet voor iedereen eenvoudig is om 
een plaatsing  te bekostigen. Daarom maken we het 
mogelijk om in 5 termijnen te betalen. Er zijn scholen die 
een plaatsing (mee)bekostigen vanuit het standpunt dat 
de school handelingsverlegen is. 

In sommige steden en dorpen zijn instanties die subsidie 
aan ouders verlenen om de plaatsing te bekostigen.
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Vanaf het moment dat hoogbegaafde mensen het gezin- en arbeidsproces ingaan zie je een verandering in de 
uitdagingen. Voor het werk gaat het vaak over hun behoeftes aan ondersteuning in het opvoed- en schoolproces. In het 
werk verschuift de focus naar samenwerken, resultaatgericht werken en klantgericht werken. Persoonlijke ontwikkeling 
op deze gebieden kan een hoogbegaafde volwassene onder druk zetten. Het verdelen van tijd tussen werk en gezin kan 
ook een uitdaging zijn. Doordat vrijwel alle hoogbegaafde mensen een hoge sensitiviteit hebben is het “hoe” omgaan 
hiermee in gezin en werk ook een vraag. Niet voor niets zien we een toename van overbelasting (burnout) vanaf 22 jaar 
(quartercrisis). Speciaal voor de hoogbegaafde mensen die ouder zijn dan 22 jaar, bieden we onze “eigen” ervaring met 
de begeleiding hiervan aan in de vorm van coaching, persoonlijke ontwikkelingsplannen (pop)  en workshops.

Het tarief voor begeleiding is € 110,00 per uur.

Wanneer je als hoogbegaafd kind problemen ervaart 
door hoogbegaafdheid, kan het prettig en helpend zijn 
om uitleg te krijgen over je ontwikkeling. Soms zijn dan 
enkele begeleidingen voldoende om meer grip te krijgen 
op jezelf en je omgeving. In een begeleiding kunnen 
kinderen leren hoe beter of anders om te gaan met 
hoogbegaafdheid. Veel hoogbegaafde kinderen gaan na 
vier keer heel anders naar zichzelf en de wereld kijken en 
krijgen een meer positieve beleving.
We stemmen de individuele begeleiding uiteraard af op 
de hulpvraag van ouders en kind. 
Deze vorm van begeleiding is geschikt voor mensen van 
5-22 jaar.
Het tarief voor begeleiding is €85,00 per uur. 

Individuele  
begeleiding
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Om de ontwikkeling van een kind 
goed in beeld te brengen bieden we 
verschillende mogelijkheden.

01. NSCCT

De NSCCT is een test welke ons de mogelijkheid geeft het 
leerpotentieel van kinderen in kaart te brengen. Deze test is bruikbaar 
bij kinderen die onderpresteren, kinderen waarvan het potentieel 
nog niet helder is of om kinderen goed te kunnen volgen in hun 
ontwikkeling van vaardigheden.

De test van de NSCCT is ‘slechts’ een instrument. Door de combinatie 
met de kennis van GelukkigHB kunnen we middels deze test uw kind 
in beeld krijgen. We nemen de NSCCT af volgens de strikte normen 
van de Cotan waardoor de test gevalideerd is. Hiervoor hebben we een 
training gevolgd bij de Rijnlandse school.

Een voorgesprek, de afname en een nagesprek. Uw investering 
hiervoor bedraagt €220,00

02. Pas-Coach

De PAS Coach verkent de leermogelijkheden van een kind en 
geeft op een positieve manier feedback, ook waar sprake is van 
ontwikkelpunten. Het kind verwerkt zijn inzichten op actieve wijze in 
het Coachplan en bepaalt vervolgacties.

De PAS Coach brengt in kaart wat de sterke punten en de 
ontwikkelpunten van het kind zijn op drie aandachtsgebieden:
 
• Zelfstandig leren: dit onderdeel gaat over de manier waarop een kind 
zelfstandig leert of werkt.
• Samen leren: dit onderdeel gaat over de manier waarop een kind 
samenwerkt en leert met anderen.
• Leren leren: dit onderdeel gaat over de mate waarin een kind in staat 
is om kritisch naar zijn eigen leerprestaties te kijken.

 Deze test is bruikbaar bij kinderen 
die onderpresteren, kinderen waarvan 
het potentieel nog niet helder is of om 
kinderen goed te kunnen volgen in hun 

ontwikkeling van vaardigheden.

NSCCT

De PAS Coach verkent de 
leermogelijkheden van een kind en geeft 
op een positieve manier feedback, ook 

waar sprake is van ontwikkelpunten. 

Pas-Coach

Studieresultaten worden voor een groot 
deel bepaald door de leermotivatie van 

een kind. Leermotivatie omvat het geheel 
aan motieven die een kind tot leren 

aanzetten.

PAS Energy

Onderzoek
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Daarnaast geeft de PAS Coach de resultaten weer van het kind op zes indicatoren: schoolonzekerheid, toetsangst, 
uitstelgedrag, faalangst, prestatiemotivatie en sociaal-emotioneel functioneren. Ten slotte geeft de PAS Coach een 
indicatie van de beroepsinteresse van het kind.
Na het afnemen van dit onderzoek kan via een coachplan een vervolgactie worden bepaald.

Download hier een voorbeeldrapportage van de PAS-Coach.

De afname en een nagesprek. Uw investering hiervoor bedraagt €185,00

03. PAS Energy

Studieresultaten worden voor een groot deel bepaald door de leermotivatie van een kind. Leermotivatie omvat het 
geheel aan motieven die een kind tot leren aanzetten. De PAS Energy brengt deze motieven in kaart door toepassing 
van een praktisch model uit de sociale psychologie; Ajzen’s model van gepland gedrag.

De PAS Energy biedt concrete hand-vatten aan docenten en begeleiders 
om, samen met het kind, te werken aan het vergroten van zijn of haar 
leermotivatie.

Download hier een voorbeeld rapportage van de PAS-Energy.

Na het afnemen van dit onderzoek kan via een 
coachplan een vervolgactie worden bepaald.

De afname en een nagesprek. Uw investering 
hiervoor bedraagt €185,00

De PAS Energy meet de motivatie door 3 soorten vragen te stellen:
  
    1. Wil het kind presteren; is het kind gemotiveerd om te presteren op school?
    2. Moet het kind presteren; ervaart het kind druk en ondersteuning vanuit zijn of haar omgeving   
om te presteren op school?
    3. Kan het kind presteren: beschikt het kind over voldoende hulpbronnen om goed te kunnen 
presteren op school?
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Deze screening wordt door GelukkigHB 
gebruikt als middel om beter af te kunnen 
stemmen op de ontwikkelingsbehoeften 

van hoogbegaafde kinderen.

Screening 
HoogbegaafdIn Zicht

De vragenlijst wordt gebruikt als 
hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in 

de gevoeligheden van het kind. 

OEQll

04. Screening HoogbegaafdIn Zicht

Screening ‘(Hoog)begaafdheid In Zicht’
Deze screening wordt door GelukkigHB gebruikt als middel om 
beter af te kunnen stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van 
hoogbegaafde kinderen.
Het doel van deze screening is om zo goed mogelijk zicht te 
krijgen op een kind om in te kunnen schatten of de leerling 
waarschijnlijk hoogbegaafd is en om te bepalen of en hoe er aan 
de ontwikkelingsbehoefte van het kind kan worden toegekomen.

Door doelgericht informatie te verzamelen, waarbij naar relevante 
kenmerken wordt gekeken die kunnen duiden op hoogbegaafdheid, 
kan op een efficiënte wijze een beter totaalbeeld van een kind 
verkregen worden dan op basis van oppervlakkige, toevallige 
waarnemingen het geval is.

Het is van belang dat dit gebaseerd is op het beeld 
van verschillende betrokkenen en andere beschikbare 
informatiebronnen. Door zowel objectieve als subjectieve 
informatie te combineren – afkomstig van verschillende 
betrokkenen en op verschillende manieren verkregen – ontstaat 
een nauwkeuriger beeld van een kind.

U ontvangt na de screening een uitgebreid rapport waarin de 
resultaten van het onderzoek zijn verwerkt met daaraan gekoppeld 
passende adviezen voor thuis en school.

Voor het afnemen van een IQ test verwijzen wij u graag door naar 
de Orthopedagogen en Psychologen waar wij mee samen werken.

Screening Hoogbegaafd InZicht € 465,00 (voorgesprek, afname, 
verwerking in verslag, nagesprek).

05. OEQll

De Overexcitability Questionnaire-Two ( OEQll) is gebaseerd 
op de persoonlijkheidstheorie van Dabrowski, die vijf gebieden 
van gevoeligheid onderscheidt: psychomotorische, zintuiglijke, 
beeldende, intellectuele en emotionele gevoeligheid. Deze 
zogenaamde ‘overexcitabilities’ kunnen worden gezien als het 
onderliggende potentieel voor hoogbegaafdheid en creativiteit. De 
vragenlijst wordt gebruikt als hulpmiddel om meer inzicht te krijgen 
in de gevoeligheden van het kind. 

Uw investering bedraagt €85,00.
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Snel leren = leuk leren

Veel hoogbegaafde jongeren ontdekken op het 
voortgezet onderwijs dat ze niet echt weten hoe 
ze hun leerwerk moeten aanpakken. Om deze 
jongeren te ondersteunen biedt GelukkigHB 
individuele leertraining aan waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de cursus Snel leren = leuk leren. 

Er is gekozen voor individuele begeleiding ipv 
groepsbegeleiding omdat de ervaring ons heeft 
geleerd dat ieder hoogbegaafd kind een andere 
bagage met zich meebrengt op het gebied van 
school en leren. Door de individuele begeleiding 
kunnen we hier effectief op inspelen.

Naast leer-technieken wordt ook gewerkt aan 
mindset ontwikkeling en het leren omgaan met 
faalangst en perfectionisme.

Uw investering bedraagt €279,95 voor 4 x 
individuele begeleiding.

Leren Rust, begrip, steun, 
inzichten, de 
zuivere intenties, de 
geweldige uitvoering 
en de warmte 
waarmee alles 
doorspekt is.
Broer Vos - vader van een mooi trio
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Oudercursus 
Hoogbegaafd Thuis

• basiskennis hoogbegaafdheid
• acceptatie
• ontwikkeling hb-kind
• communicatie met je kind
• anders zijn
• mindset
• discussies
• dabrowski
• eigen onderwerpen
• vragen

De oudercursus Hoogbegaafd Thuis is bedoeld voor ouders van 
hoogbegaafde kinderen in de basisschool leeftijd. In 5 bijeenkomsten 
van 2 uur worden de hieronder beschreven onderwerpen behandeld.

In deze cursus krijgen ouders veel 
wetenschappelijk onderbouwde informatie 
verweven met praktische toepassingen hiervan. 
Ervaringen uitwisselen staat in het kader van de 
cursusstof en als ondersteuning of discussie 
materiaal. In combinatie met de praktische 
coaching is de cursus tevens een middel tot 
zelfreflectie en visie ontwikkeling.

De oudercursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 
2 uur. Uw investering hiervoor bedraagt € 195,00. 
(Echt)paren tweede persoon € 180,00. Dit is 
inclusief 21% VAT.

Onderwerpen behandeld:
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‘Waarom doen mijn handen niet wat mijn hoofd 
wil?’ is een vaak gehoorde zin van hoogbegaafde 
kinderen. De waarneming van de omgeving is 
intens, je weet hoe iets moet, hoe het werkt, hoe 
je sociaal moet zijn, wat de verwachtingen zijn. 
Alleen het lukt niet en zeker niet op het moment 
dat het van je verwacht wordt. Prikkels die je 
ervaart vanuit de omgeving zijn op dat moment 
vaak een extra belemmering. Het lukt niet om ze 
te negeren. Waarneming en onthouden gaan hand 
in hand, maar de actie naar het doen kost veel 
energie en vertraagt daardoor.

Hoogbegaafde kinderen voelen zich op zo’n 
moment gefrustreerd en niet begrepen. Hun inzet 
wordt niet gezien. Als de nadruk op het probleem 
komt te liggen en de ingezette hulp minimale 
verbetering geeft zal die frustratie toenemen. De 
nadruk komt te liggen op onmogelijkheden i.p.v. 
mogelijkheden, op onmacht i.p.v. kracht. 

Deze intense waarnemingen en ervaringen die 
hoogbegaafde kinderen iedere dag weer op doen, 
hebben een plek nodig, moeten verwerkt worden. 
Hiervoor is (zelf)vertrouwen en (zelf)reflectie 
nodig. Wanneer hoogbegaafde kinderen zichzelf 
beter leren begrijpen krijgen ze meer grip op 
hun leven. Ze worden wie ze zijn en voelen zich 
gelukkiger.

De basis van Rots&Water, INPP, Benaudira en 
Wandelcoaching is doen, van je hoofd in je 
lijf komen en voelen, zowel voor kinderen als 
volwassenen. In de begeleiding wordt specifiek 
rekening gehouden met de gevoeligheden en het 
verhoogde bewustzijn.

Rots&Water 
INPP  
Benaudira  
Wandelcoaching

‘Waarom doen mijn 

handen niet wat 

mij hoofd wil?’
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De door het INPP ontwikkelde methode gaat 
uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen 
ontstaan door onvolgroeide reflexen.

In de Rots&Water training ontwikkelen we 
d.m.v. fysieke oefeningen en spellen het 
lichaamsbewustzijn.

INPP is het Institute for Neuro-Physiological Psychology 
(Chester, UK - 1975).
De door het INPP ontwikkelde methode gaat uit van 
het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door 
onvolgroeide reflexen. Door de juiste oefeningen kunnen 
deze reflexen zich alsnog ontwikkelen, waardoor de 
problemen afnemen en zelfs geheel kunnen verdwijnen. 
Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat er een 
relatie bestaat tussen neuro-motorische onrijpheid, 
schoolprestaties en gedrag.
Met de INPP methode kun je vaststellen of de 
leer- en/of gedragsproblematiek te relateren is 
aan neuro-motorische onrijpheid (ook wel neuro-
ontwikkelingsvertraging (NOV) genoemd). Bij een 
nulmeting, door middel van medisch gestandaardiseerde 
testen, wordt vastgesteld of en op welk niveau 
dat zo is. Op basis daarvan wordt een individueel 
oefenprogramma samengesteld die de oorzaak van de 
leer- en/of gedragsproblematiek aanpakt. De oefeningen 
worden thuis gedaan en stimuleren de chronologische 
correcte neuro-motorische ontwikkeling. Er wordt 
een nieuw fundament gelegd waarop je zelfstandig 
nieuwe vaardigheden kunt ontwikkelen en verbeteren. 
Lichaamsbewustzijn en zelfvertrouwen nemen toe en 
(zintuigelijke) gevoeligheden kunnen beter gereguleerd 
worden. Vaardigheden op school zullen verbeteren en 
stabieler worden.
 
Een INPP traject duurt gemiddeld één tot anderhalf 
jaar. Het start met een neuro-motorische beoordeling 
(nulmeting) en afhankelijk daarvan vervolgd door reflex 
herhalingsonderzoeken gemiddeld 1 keer per 6 à 8 
weken.
 
De kosten voor een INPP nulmeting van 2 uur bedragen 
€160,-
De kosten voor een reflex herhalingsonderzoek van 1 
uur bedragen €80,-

Met een beter lichaamsbewustzijn ga je bij jezelf 
ontdekken en herkennen hoe je reageert in bepaalde 
(sociale) situaties. Hierdoor ontstaat een groter 
emotioneel bewustzijn. Door reflectiemomenten in de 
training ontwikkel je ook het zelfbewustzijn, je leert je 
kwaliteiten herkennen en je kracht en grenzen duidelijk 
en geloofwaardig aan te geven.
 
Een programma wordt in overleg samengesteld. De 
kosten bedragen €80,- per uur.

Rots&Water

INPP
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Goed horen lijkt zo vanzelfsprekend. Het 
is de basis voor goede communicatie en 
het helpt ons te oriënteren waar we zijn.

De insteek van de wandelcoaching is 
om een gesprek aan te gaan tijdens 
beweging en door de duur van de 
wandeling weer in je lijf te komen.

Immers, wij horen onze omgeving. Het geluid dat wij 
horen wordt waargenomen en geregistreerd door de 
hersenen.
De weg van het geluid naar de hersenen bestaat uit 
meerdere stappen: van buitenste oor, naar uitwendige 
gehoorgang, naar trommelvlies, naar middenoor, 
naar binnenoor om vervolgens omgezet te worden 
naar zenuwimpulsen en dan via de hoor-zenuw in de 
hersenen terecht komen om daar verwerkt te worden. 
 
Deze weg van het horen moet goed functioneren, zodat 
bijvoorbeeld spraakklanken optimaal worden herkend 
en van elkaar kunnen worden onderscheiden. Werkt 
deze weg niet optimaal dan kan de verwerking van het 
gehoorde problemen opleveren.
Is er een verstoring in deze weg door het midden- 
of binnenoor dan moeten deze door een KNO-arts 
behandeld worden. Is er echter sprake van verstoring 
van de centrale auditieve verwerking in de hersenen, dan 
kan de hoortraining van Benaudira helpen. 
 
Het doel van de Benaudira – hoortraining is om 
door middel van het regelmatig beluisteren van 
geïndividualiseerde trainings-CD’s met muziek, spraak 
en geluiden, de centrale auditieve verwerking in 
evenwicht te brengen en te optimaliseren. Daardoor 
worden problemen zoals dyslexie, tinnitus, centrale 
slechthorendheid, AD(H)D, spraakstoornissen en 

Voordat we daadwerkelijk gaan wandelen is er een 
voorbereidend gesprek. De hulpvraag wordt in beeld 
gebracht en er wordt een inschatting gemaakt van de 
lengte van de wandeling. Afhankelijk van de leeftijd duurt 
een wandeling gemiddeld 3 uren inclusief pauzes. Voor 
eten en drinken tijdens de wandeling wordt gezorgd.
Een lange wandeling begint op een plek die van te 
voren niet is afgesproken. We worden door de ouders 
gedropt en moeten de weg naar huis vinden. Hoe dan? 
Competenties als motivatie en doorzettingsvermogen 
worden getriggerd.
Het gesprek tijdens de wandelcoaching wordt op een 
later tijdstip geëvalueerd met de ouders.
 
De kosten voor een wandelcoaching zijn afhankelijk 
van de duur van de wandeling. Een wandeling van 
bijvoorbeeld 3 uren inclusief een voorbereidend gesprek 
en evaluatie gesprek bedragen € 295,-

Benaudira

Wandelcoaching

problemen met auditief geheugen en concentratie 
positief beïnvloed.
 
In overleg wordt besloten om een audiogram te 
maken. Hierbij wordt uitgebreid in kaart gebracht 
hoe er gehoord wordt. Op basis van de uitslagen 
wordt er een persoonlijke trainings-CD gemaakt. De 
CD wordt thuis een aantal keren per week, steeds 
10 tot 20 minuten met een koptelefoon beluisterd. 
Na 6 tot 12 weken wordt er een nieuw audiogram 
gemaakt om de veranderingen in kaart te brengen. 
Vervolgens wordt er nieuwe persoonlijke trainings-
CD gemaakt passend bij de nieuwe situatie. In totaal 
bestaat de training uit 3 tot 5 van deze sessies.
 
De kosten voor het maken van een audiogram zijn 
tussen de €80,- tot €160,-
Een geïndividualiseerde CD kost €59,50
Een geïndividualiseerde CD bij tinnitus en/of 
hardhorendheid kost €74,50
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Ik deel graag mijn ervaringen met je 
zodat je de communicatie met deze mooie 
kinderen kunt versterken.

Ik deel graag mijn ervaringen met je zodat je de communicatie met deze mooie kinderen kunt versterken.
Plezierig en effectief communiceren met hoogbegaafde kinderen is een belangrijke basis voor een goede begeleiding. 
Het is direct merkbaar in een prettige sfeer en in het leereffect.
Ik heb 7 video-lessen gemaakt waarmee je direct aan de slag kunt. 
In een werkboek kun je de opdrachten uitwerken en krijg je extra informatie.
Iedere les bevat tips over een specifiek onderwerp betreffende communicatie met hoogbegaafde kinderen.

GelukkigHB-
academie

Slimme pedagogiek

Ben je opvoeder, leerkracht en/of 
begeleider van hoogbegaafde kinderen? 
vaardigheden vraagt?

www.gelukkighb-academie.nl
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“Ben jij iemand die wil 
aansluiten op de leerbehoefte 
van hoogbegaafde kinderen 
en echt de communicatie en 
verbinding wil aangaan?

Na het schrijven van het kinderboek Slimme Rick kreeg 
ik veel vragen van ouders, leerkrachten en begeleiders. 
Er was vraag naar opdrachten en spelletjes die 
passen bij hoogbegaafde kinderen en die ook echt iets 
toevoegen aan hun ontwikkeling als mens.
Het werkboek Slimmer met Rick is het antwoord op 
deze vraag. Een werkboek vol spelletjes en opdrachten 
die aansluiten bij de hoofdstukken in het boek Slimme 
Rick.

Maar wil jij nog meer dan het werkboek en ben jij 
iemand die verdiepend aan de slag wil gaan, die de 
achtergrond van de spelletjes wil leren kennen en een 
goede pedagogische aanpak wil kunnen bieden?
Ben jij iemand die wil aansluiten op de leerbehoefte 
van hoogbegaafde kinderen en echt de communicatie 
en verbinding wil aangaan?

Dan is het online programma Slimme Pedagogiek heel 
geschikt voor jou.

Ik nodig je uit om via deze link verder te lezen en mee 
te doen met dit programma.

Het lijkt me geweldig om jou en andere mensen met 
dezelfde missie te mogen ondersteunen zodat we 
een prachtig netwerk gaan vormen om hoogbegaafde 
kinderen een betere begeleiding te kunnen gaan geven.

Slimme pedagogiek
bij hoogbegaafde kinderen

www.gelukkighb-academie.nl

19Brochure & Dienstenoverzicht  -  GelukkigHB



Opleidingsprogramma

In onze opleiding leggen we een direct verband tussen 
wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid en de 
praktische toepassing hiervan. Om inzicht, vaardigheden 
en competenties te ontwikkelen krijg je kwalitatieve 
persoonlijke begeleiding. Je maakt je gedurende de 
opleiding de GelukkigHB-methodiek eigen.
Omdat je het begeleiden van hoogbegaafde kinderen 
alleen kunt leren in contact met de kinderen zelf, hechten 
wij veel waarde aan de stages die je bij ons loopt. Je 
krijgt tijdens deze stages ‘coaching on the job’ en je kunt 
al je vragen en observaties direct na een stage met ons 
bespreken.
Er wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan je 
mens-ontwikkeling.

Opleiding tot 
   GelukkigHB-begeleider

Hiermee bieden we een platform aan waar 
ruimte is voor de belangrijke dingen in het 
leven van een hoogbegaafd kind.
Kinderen krijgen in een GelukkigHB-groep 
de kans om hun eigen zijn te ontwikkelen 
op het tempo en de manier waarop dat het 
beste past. We ondersteunen de kinderen 
om hun passie en doel te hervinden zodat ze 
gemotiveerd, in balans en gelukkig van het 
leven kunnen genieten.
Voel jij net als ons de missie en passie 
om hier een professionele bijdrage aan te 
leveren, dan maken we graag kennis met 
je als geïnteresseerde voor de opleiding tot 
GelukkigHB begeleider.
 

Opgroeien als hoogbegaafd kind kan een grote uitdaging zijn. 
GelukkigHB biedt groepen voor deze kinderen waar ontmoeting, begrip, 
aandacht en professionele begeleiding aanwezig is.
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Opleidingscriteria

Studiebelasting

We zoeken mensen met een hoog denkniveau. Het is 
een pittige opleiding die veel van je inzet vraagt.
Je krijgt per bijeenkomst veel informatie te verwerken 
en daarnaast werk je aan je eigen mens-ontwikkeling. 
Gelijkwaardig en professioneel kunnen communiceren 
met hoogbegaafde kinderen en hun ouders is erg 
belangrijk.
We kijken in een vrijblijvend intakegesprek of de 
opleiding echt bij je past. Hierdoor kunnen we samen 
een goede beslissing maken.

De opleiding bestaat uit
 • 5 theoretische bijeenkomsten van 7 uur 
 • 5 webinars van 1,5 uur
 • 10 stages van 4 uur
 • tussenevaluatie van 1 uur
 • eindgesprek van 1 uur
 
De groepen bestaan uit 4 – 8 personen waardoor er veel 
persoonlijke aandacht is voor iedereen.
De opleiding duurt 9 maanden.
De voorbereiding van de studiedagen en stages zal naar 
inschatting ongeveer 160 uur vergen.
Hiermee komt de totale tijdsinvestering voor de 
opleiding uit op 244,5 uur, waarvan 84,5 contacturen.
 

Contact door echt te voelen 
en te ervaren. Ik vond mijn 
innerlijke stem en leerde daar 
naar luisteren.
Jana - GelukkigHB-begeleider in opleiding
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Vaardigheden Licentieprogramma
Wanneer de opleiding is afgerond 
heb je een gedegen kennis van 
hoogbegaafdheid en ben je in 
staat om een GelukkigHB-groep te 
begeleiden.

Omdat je ontwikkeling nooit 
stilstaat volgt na de opleiding 
een licentieprogramma waardoor 
we de kwaliteit van GelukkigHB-
begeleiders en de GelukkigHB-
groepen kunnen waarborgen.

Je bezit de volgende vaardigheden:

• Je kunt inspireren en motiveren
• Je kunt spanning helpen verminderen, prestatiedrang 
relativeren voor perfectionisten
• Je kunt omgaan met een hoog energieniveau, sterke 
emoties, spontane humor, extreme competitiedrang
• Je kunt omgaan met hoge gevoeligheid op 
verschillende vlakken
• Je kunt divergent denken aanmoedigen
• Je kunt kinderen leren omgaan met de neiging tot 
chaos, ongeconcentreerd zijn, (on)aangepastheid
• Je kunt dealen met de gevoeligheid in perceptie 
( rechtvaardigheidsgevoel, (in)tolerantie, starheid, 
emotie)
• Je kunt gebruik maken van eigen creativiteit/
fantasie/talent
• Je bent gericht op meta cognitie
• Je bent proces gericht, niet product gericht
• Je bent in staat om een gelijkwaardige relatie met 
kinderen op te bouwen
• Je begrijpt de behoefte van hoogbegaafde kinderen 
in de context van hoogbegaafdheid en omgeving
• Je durft kinderen los te laten in hun leerproces, 
vrijheid in inhoud, proces, product, omgeving
• Je hebt begrip van snelle denkstappen, ontdekkend 
leren
• Je kunt processen kaderen voor hoogbegaafde 
kinderen
• Je bent in staat om complexe stof aan te bieden
• Je kunt uitdagende doelen stellen voor kinderen

De inhoud van het licentieprogramma:

• Het recht op exploitatie van de merknaam 
GelukkigHB-groep
• Het recht op gebruik van de methodiek van 
GelukkigHB.
• 1  trainingsdag per jaar met de nadruk op 
kennisvergroting en kennisdeling
• 4 coachings per jaar gegeven door een docent van 
de opleiding tot GelukkigHB begeleider en/of een door 
GelukkigHB aangestelde externe coach.
• Projecten ontwikkeld door GelukkigHB, vindbaar in de 
kennisbank
• Deelname aan het kennis netwerk van GelukkigHB-
begeleiders
• Een GelukkigHB begeleider kan een VOG overleggen.
• Een GelukkigHB-groep moet door een door 
GelukkigHB gecertificeerde GelukkigHB begeleider 
worden gegeven.
• Er worden maximaal 6 kinderen per GelukkigHB 
begeleider in een groep geplaatst. Voor uitzonderingen 
hierop wordt overleg gepleegd met GelukkigHB.
• De GelukkigHB begeleider is alleen bevoegd in het 
toegewezen gebied, tenzij hierover afspraken met 
GelukkigHB zijn gemaakt.
• Er kan incidenteel gebruik gemaakt worden van een 
gastbegeleider. Deze mag niet structureel worden 
ingezet als mede-begeleider.

‘Je kunt inspireren 
en motiveren.
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Kennisbank

Speciaal voor GelukkigHB begeleiders met een 
licentie hebben we een kennisbank ontwikkeld waarin 
een verzameling staat van projecten, artikelen, 
vragenlijsten, film en foto materiaal, formulieren, 
presentaties etc. Deze kennisbank wordt regelmatig 
aangevuld met nieuwe materialen.
 

De kosten

Deelname aan de opleiding kost € 4950,- excl BTW.
Dit is inclusief de boeken van Rineke Derksen, een 
pakje GelukkigHB-kaartjes en lesmaterialen.
Uiteraard verzorgen we je tijdens de bijeenkomsten 
met gezond eten en drinken.
Je kunt gedurende de opleiding en daarna altijd een 
beroep op ons doen waar dat nodig is.
Betalen in termijnen is mogelijk, hiervoor worden 
geen extra administratiekosten berekend.
De licentiekosten bedragen het eerste jaar na de 
opleiding € 297,50 excl btw. , de daarop volgende 
jaren € 595,00 excl btw.

 
Locatie

De opleiding (incl. stages) wordt gegeven in de 
praktijk van GelukkigHB in Zwolle. De lesdagen 
zijn op donderdagen, van 10.00 uur – 17.00 uur. 
Stagemomenten worden per persoon afgesproken 
en vallen uiteraard in de tijden dat er GelukkigHB-
groepen in Zwolle plaatsvinden. Evaluatiegesprekken 
worden per persoon afgesproken.

Aanmelden

Ben je enthousiast en voel je de missie en passie 
om een professionele bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen via een 
GelukkigHB-groep ?

Stuur dan een motivatiebrief met CV naar info[at]
gelukkighb.nl, t.n.v. Rineke Derksen en Martin 
Snijders.

We kijken naar je uit!

Download hier de Algemene 

voorwaarden voor het toepassen 

van ‘GelukkigHB-groepen’ – 

okto ber 2015

z
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