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Opgroeien als hoogbegaafd kind kan een grote uitdaging zijn. GelukkigHB biedt daarom 
een platform voor deze kinderen waar ontmoeting, begrip, aandacht en professionele 
begeleiding aanwezig is voor de belangrijke dingen in het leven van een hoogbegaafd kind. 
We hanteren een holistische benadering in de begeleiding van het hoogbegaafde kind.  
We kijken met een open blik en werken we graag samen met ouders, school en andere 
betrokkenen aan een oplossing en/of gezonde leefomgeving. 
 
GelukkigHB is een internationaal werkend expertisecentrum op het gebied van groeps- en 
individuele begeleiding aan hoogbegaafde kinderen. Vanuit kennis en ervaring leveren we 
een bijdrage aan de professionalisering van de groepsbegeleiding aan hoogbegaafde 
kinderen middels de opleiding tot GelukkigHB-begeleider.  
 
In onze opleiding tot professioneel GelukkigHB-begeleider leggen we een directe brug 
tussen wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid en de praktische toepassing 
hiervan. We gebruiken hierbij voornamelijk het Delphi model en de kennis van K. Dabrowski 
als bronnen. 

De docenten zijn HBO en/of universitair opgeleid en hebben naast jarenlange ervaring ook 
specifieke wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid op hun eigen vakgebied. 

Om inzicht, vaardigheden en competenties te ontwikkelen krijg je kwalitatieve persoonlijke 
begeleiding in de vorm van supervisie en stage begeleiding. Je ontwikkelt een holistische 
benadering waarin je persoonlijke eigenschappen kunt toepassen, kunt reflecteren en 
analytisch kunt kijken naar de situatie van het kind. 

Omdat er in geen enkele doelgroep zoveel diversiteit te vinden is als bij hoogbegaafde 
kinderen, hechten wij veel waarde aan de stages die je loopt in de GelukkigHB-groepen. Je 
doet in deze stages een schat aan ervaring op, ontvangt supervisie en je kunt al je vragen 
en observaties direct na een stage met ons bespreken. Je maakt je gedurende de 
opleiding de GelukkigHB-methodiek eigen.  

We zoeken mensen met minimaal een HBO denkniveau. Het is een pittige opleiding die 
veel van je inzet en je persoonlijke ontwikkeling vraagt. Je krijgt per bijeenkomst veel 
informatie te verwerken, je leest de aanbevolen boeken en daarnaast werk je aan je eigen 
mens-ontwikkeling. Wij passen onze begeleiding aan jouw ontwikkeling aan zodat je een 
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optimale groei doormaakt. 

Het doel van de opleiding is het voorzien in GelukkigHB-groepen op verschillende plaatsen 
in Nederland of in andere landen, zodat hoogbegaafde kinderen in hun nabije omgeving 
professionele groepsbegeleiding kunnen ontvangen. 

 
Er is in onze opleiding slechts plaats voor maximaal 6 personen. We kunnen je dan de 
persoonlijke begeleiding geven die je verdient en je de stages aanbieden in de GelukkigHB 
groepen zodat je direct praktijkervaring opdoet. 
We kijken daarom via een intake procedure of de opleiding echt bij je past. Hierdoor 
kunnen we samen een goede beslissing maken.  
 
Nadat je je via de mail hebt aangemeld voor de opleiding ontvang je een vragenlijst. Deze 
vul je zo uitgebreid mogelijk in. Als we je antwoorden hebben ontvangen maken we een 
skype afspraak voor je met Marco. Hij gaat nader met je in gesprek. Als hieruit blijkt dat 
onze opleiding geschikt is voor je, nodigen we je uit voor een kennismaking in onze praktijk 
in Zwolle. We hanteren deze procedure omdat we niet alleen zeker willen zijn dat onze 
opleiding bij je past maar ook om te bekijken of je voldoende grip hebt op je eigen leven, 
hoogbegaafdheid en alle emoties die daarmee gepaard gaan, zodat je op een gezonde 
manier de kinderen kunt gaan begeleiden.  

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. 
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Het diploma GelukkigHB-begeleider biedt de volgende voordelen:  
❏ Het is een diploma met een specifieke expertise. 
❏ Je bent deelnemer van een groeiend netwerk van Nederlandse en buitenlandse 

specialisten die hoogbegaafde kinderen in groepsverband professioneel kunnen 
begeleiden.  

❏ Indien de licentie wordt afgenomen, deelname aan een jaarlijkse terugkomdag 
verzorgd door GelukkigHB. 

❏ Indien de licentie wordt afgenomen, 4 persoonlijke coachings per licentiejaar.  
❏ Indien de licentie wordt afgenomen, toegang tot de kennisbank van GelukkigHB 
❏ De mogelijkheid om samen nieuwe producten te ontwikkelen. 
❏ De mogelijkheid om de oudercursus Hoogbegaafd Thuis aan te schaffen en te 

geven 
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Hoofdstuk 2 Inhoud opleiding 

 
Modules (wijzigingen voorbehouden) 
 
De opleiding is ingedeeld in 5 modules met een lesdag, een webinar en stagemomenten. In 
de vorm van interactieve bijeenkomsten en webinars worden de verschillende thema’s 
besproken.  
Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht.  
 

Module 1  
❏ Geschiedenis en ontwikkeling van hoogbegaafdheid. 
❏ Definities en modellen van hoogbegaafdheid.   
❏ Specifieke aandacht voor het Delphi-model en de theorie van positieve desintegratie 

van Dabrowski.   
❏ Acceptatie processen bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen. 
❏ Opstartplan voor een eigen groep op praktijk/school.   
❏ Uitleg opdracht.   

 
Webinar module 1:  

❏ De betekenis van de asynchrone ontwikkeling van een hoogbegaafd kind. 
 
Stages: 

❏ In overleg met cursist en GelukkigHB worden er minimaal 2 stagemomenten 
gevolgd. 

 
Module 2   

❏ Uitleg van intelligentieonderzoek door een gastdocent (psycholoog) .   
❏ Intelligentie onderzoek, een casus.   
❏ De Overexcitability Questionnaire ll en de toepassing hiervan. 
❏ Screening Hoogbegaafd in Zicht en de toepassing hiervan. 
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Webinar module 2:  

❏ Het hoogbegaafde brein. 
 
Stages: 

❏ In overleg met cursist en GelukkigHB worden er minimaal 2 stagemomenten 
gevolgd. 

 

Module 3   
❏ Perfectionisme, faalangst, onderpresteren, motivatie.   
❏ Attributie theorie.   
❏ Onderwijs niveau’s voor hoogbegaafde kinderen. 
❏ Compacten en verrijken.   
❏ Taxonomie van Bloom.   

 
Webinar module 3  

❏ Dabrowski en leren 
 
Stages: 

❏ In overleg met cursist en GelukkigHB worden er minimaal 2 stagemomenten 
gevolgd. 

 
Module 4 

❏ De specifieke ontwikkeling van een hoogbegaafd kind, ingedeeld in competenties. 
❏ Misdiagnoses. 
❏ Opzet programma GelukkigHB-groep. 

 
Webinar module 4 

❏ Groepsvorming en begeleiding.   
 
Stages: 

❏ In overleg met cursist en GelukkigHB worden er minimaal 2 stagemomenten 
gevolgd. 
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Module 5 

❏ De theorie van mindset, Carol Dweck. 
❏ Gespreksvoering 
❏ Executieve vaardigheden 

 
Webinar module 5 

❏ Vervolg groepsvorming en begeleiding   
 
Stages: 

❏ In overleg met cursist en GelukkigHB worden er minimaal 2 stagemomenten 
gevolgd. 

 
Studiebelasting 
 
De opleiding bestaat uit 

❏ 5 theoretische bijeenkomsten van 7 uur 
❏ 5 webinars van 1,5 uur 
❏ 10 stages van 4 uur 
❏ opdracht 20 uur 
❏ tussenevaluatie van 1 uur 
❏ eindgesprek van 1 uur 

 
De groepen bestaan uit 4 – 6 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 264,5 uur, waarvan 90 
contacturen.  
Onder contacturen wordt verstaan 5 x 7 uur theoretische bijeenkomsten, 5 webinars van 
1,5 uur waar direct contact is via de chat, 10 x 4 uur stage, 2 x 1 uur een 
evaluatie/gespreksmoment, studiedag/terugkomdag van 7,5 uur. 
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Vaardigheden 
 
Wanneer de opleiding is afgerond heb je een gedegen kennis van hoogbegaafdheid en 
ben je in staat om een GelukkigHB-groep te begeleiden. 
Je bezit de volgende vaardigheden, waarvan de ontwikkeling is vastgelegd in je logboek: 
 

❏ Je kunt hoogbegaafde kinderen in een GelukkigHB-groep inspireren en motiveren 
om te leren en te ontwikkelen, passend bij het niveau en de situatie van het kind. 
Je kunt de wijze waarop aangeven in realistische doelen.  

❏ Je kunt spanning helpen verminderen en prestatiedrang relativeren voor 
perfectionistische hoogbegaafde kinderen, passend bij het niveau en de situatie 
van het kind. Je kunt de wijze waarop aangeven in realistische doelen.  

❏ Je kunt omgaan met het hoge energieniveau, de sterke emoties, de spontane 
humor en de extreme competitiedrang, behorend bij hoogbegaafdheid. In intervisie 
wordt hieraan gewerkt middels eigen, van te voren vastgestelde doelen. 

❏ Je kunt omgaan met hoge gevoeligheid op de verschillende gebieden zoals K. 
Dabrowski deze heeft beschreven. In intervisie wordt hieraan gewerkt middels 
eigen, van te voren vastgestelde doelen. 

❏ Je kunt divergent denken aanmoedigen vanuit het zijn van een rolmodel en door 
middel van het stellen van hogere denkorde vragen. In intervisie wordt hieraan 
gewerkt middels eigen, van te voren vastgestelde doelen. 

❏ Je kunt kinderen leren omgaan met de neiging tot chaos, ongeconcentreerd zijn en 
(on)aangepastheid , door het stimuleren van de ontwikkeling van executieve 
functies.  

❏ Je kunt dealen met de gevoeligheid in perceptie ( rechtvaardigheidsgevoel, 
(in)tolerantie, starheid, emotie) en bent je bewust van je eigen ontwikkeling hierin. 
In intervisie wordt hieraan gewerkt middels eigen, van te voren vastgestelde 
doelen. 

❏ Je kunt gebruik maken van eigen creativiteit/fantasie/talent en laat dit zien in de 
verschillende activiteiten die je in een GelukkigHB groep aanbiedt. 

❏ Je bent gericht op meta cognitie en stelt hogere denkorde vragen om dit proces te 
stimuleren bij hoogbegaafde kinderen. 

❏ Je bent proces gericht, niet product gericht en laat dit zien in de wijze waarop je 
kinderen in een GelukkigHB groep begeleidt. 
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❏ Je bent in staat om een gelijkwaardige relatie met kinderen op te bouwen. Dit is 
zichtbaar in het kind-contact tijdens de stages in GelukkigHB-groepen en in de 
intervisie momenten. 

❏ Je begrijpt de behoefte van hoogbegaafde kinderen in de context van 
hoogbegaafdheid en omgeving. Dit begrip is zichtbaar in de groeps-begeleiding en 
terug te vinden in je verslaglegging. 

❏ Je durft kinderen los te laten in hun leerproces, vrijheid in inhoud, proces, product 
en omgeving. Dit is zichtbaar in het kind-contact en in  de intervisie momenten. 

❏ Je hebt begrip van snelle denkstappen en ontdekkend leren en kunt je aanbod in 
de GelukkigHB groep hierop aanpassen en uitvoeren. 

❏ Je kunt processen kaderen voor hoogbegaafde kinderen en kunt je aanbod in de 
GelukkigHB groep hierop aanpassen en uitvoeren.  

❏ Je kunt uitdagende doelen stellen voor kinderen en deze verwerken in een 
handelingsplan voor de GelukkigHB groep, dan wel in de dagelijkse praktijk. 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande toestemming van GelukkigHB.  Eventuele wijziging 

voorbehouden. www.gelukkighb.nl   info@gelukkighb.nl                                                                                                      9 



 
 
 
Literatuurlijst 
 
In de opleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende boeken: 
 

❏ Dabrowski’s theory of positive disintegration 
❏ Sal mendaglio, Ph.D., editor 
❏ Great potential press, inc. 
❏ ISBN 9780910707848 

 
❏ Hoogbegaafd. Dat zie je zo! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden. 

❏ M.B.G.M. Kooijman - van Thiel 
❏ Uitgeverij 248media uitgeverij, Steenwijk 
❏ ISBN 9789079603367  

 
❏ Mindset, the new psychology of succes 

❏ Carol S. Dweck 
❏ Ballantine Books 
❏ ISBN 9780345472328 

 
❏ Bright minds, poor grades 

❏ Michael D. Whitley, Ph.D 
❏ Perigee 
❏ ISBN 039952705 

 
❏ Jij kan beter 

❏ Tessa Kieboom 
❏ Witsand Uitgevers 
❏ ISBN 9789490382568 

 
 

❏ Flow 
❏ Mihaly Csikszentmihalyi 
❏ Boom 
❏ ISBN 97890 
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❏ Misdiagnosis and dual diagnosis of Gifted children and adults 
❏ James. T. Webb. Ph.D 
❏ Great potential press, inc. 
❏ ISBN 9780910707671 

 
❏ Hoogbegaafde kinderen met stoornissen 

❏ Ben Deater 
❏ van Gorcum 
❏ ISBN 9789023251279 

 
❏ Ik ben een kind, gelukkig en gevoelig hoogbegaafd. 

❏ Rineke Derksen 
❏ Uitgeverij 248media uitgeverij, Steenwijk 
❏ ISBN 9789079603367 

 
❏ Handboek groepsdynamica 

❏ Jan Remmerswaal 
❏ uitgeverij Boom/Nelissen 
❏ ISBN 978902441812 

 
 

❏ Raising your spirited child 
❏ mary sheedy Kurchinka 
❏ Harper Collins publicers 
❏ ISBN 9780060739669 

 
Naast deze boeken wordt gebruik gemaakt van recente nationale en internationale 
artikelen. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van beeldmateriaal en gedigitaliseerde 
artikelen van Dabrowski. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van beeldmateriaal over 
autisme en aan autisme verwante stoornissen. 
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Hoofdstuk 2 De praktijk 
Artikel/spel. 

In het opleidingsjaar schrijft de cursist, alleen of samen met een mede-cursist, een artikel 
naar aanleiding van een onderzoek op het gebied van hoogbegaafdheid, of ontwerpt een 
spel naar aanleiding van een onderzoek op het gebied van hoogbegaafdheid. 
 
Dit artikel of spel wordt uiterlijk de vierde module ingeleverd ter beoordeling. 
 
Terugkomdagen 
 
Gedurende de opleiding en de licentie-afname organiseert GelukkigHB terugkomdagen 
voor cursisten en gediplomeerden. Doel is de mogelijkheid bieden tot netwerken 
opbouwen, netwerken in stand houden en kennisvergroting. 
 
De terugkomdag wordt 1 à 2 keer per jaar georganiseerd en deelname aan 1 dag is 
verplicht.  
 
5 x per jaar worden er webinars gegeven waarin kennisvergroting centraal staat. Deze 
webinars zijn verplicht voor cursisten en toegankelijk voor gediplomeerden.  De opname 
van de webinars staat tot de beschikking van iedereen en kunnen in eigen tijd bekeken 
worden. 
 
 

   
 

 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande toestemming van GelukkigHB.  Eventuele wijziging 

voorbehouden. www.gelukkighb.nl   info@gelukkighb.nl 
12 



 
 
 

Hoofdstuk 3 richtlijnen 
Stage richtlijnen  
 
 
De bedoeling van de stages binnen de opleiding tot GelukkigHB-begeleider is dat cursisten, 
onder begeleiding van GelukkigHB gaan toepassen wat ze in theorie hebben geleerd en 
ervaring opdoen in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen in groepen. De leerdoelen 
zijn: 

 
❏ Ervaring opdoen in het geven van groepsbegeleiding aan hoogbegaafde 

kinderen. 
❏ Ervaring opdoen in het begeleiden van de ouders van hoogbegaafde 

kinderen. 
❏ Ervaring opdoen in een setting waar gewerkt wordt met of voor 

hoogbegaafde kinderen. 
❏ Leren om de opgedane theoretische kennis toe te passen in de praktijk. 
❏ Het vastleggen van observaties.   
❏ Overleggen met verschillende deskundigen.  
❏ Competentie verruiming op het gebied van begeleiding aan hoogbegaafde 

kinderen. 
 
 
Cursisten maken voor het begin van de stage een inhoudelijk voorstel. De cursist en 
begeleider bespreken samen de start van de stage. 

 
❏ De stage omvat in totaal minimaal 40 uur.  
❏ De cursist bepaalt in overleg met GelukkigHB de stagemomenten. 
❏ De cursist houdt een logboek bij en reflecteert de opgedane ervaringen waarbij de 

ervaringen worden gekoppeld aan de theorie.  
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De stage wordt begeleid en ondersteunt door medewerkers van GelukkigHB, zowel tijdens 
als na het stagemoment. 
 
 
Artikel/spel richtlijnen 
 
De cursisten kunnen kiezen voor het schrijven van een artikel of het maken van een spel.  
De cursist doet dit alleen of samen met een mede-cursist. Het artikel of spel wordt 
gemaakt naar aanleiding van een onderzoek op het gebied van hoogbegaafdheid.  
De begeleiding hiervan wordt gedaan door een medewerker van GelukkigHB. 
 
Waar mogelijk kan het artikel worden gepubliceerd of het spel in productie worden 
genomen voor verkoop.  
 
Dit artikel of spel wordt uiterlijk de vierde module ingeleverd ter beoordeling. 
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Hoofdstuk 4 Licentieprogramma 
Licentieprogramma 
 
Omdat je ontwikkeling nooit stilstaat volgt na de opleiding een licentieprogramma 
waardoor we de kwaliteit van GelukkigHB-begeleiders en de GelukkigHB-groepen kunnen 
waarborgen. 
 
De inhoud van het licentieprogramma: 

❏ Het recht op exploitatie van de merknaam GelukkigHB-groep 
❏ Het recht op gebruik van de methodiek van GelukkigHB. 
❏ 1a 2  trainingsdagen per jaar met de nadruk op kennisvergroting en kennisdeling 
❏ Individuele coaching 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 kennisnetwerk 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 exclusieve contractsgebied, 

tenzij hierover afspraken met GelukkigHB zijn gemaakt. 
❏ Er kan incidenteel gebruik gemaakt worden van een gast-begeleider. Deze mag niet 

structureel worden ingezet als mede-begeleider. 
 
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. 
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Hoofdstuk 5 Voorwaarden en kosten 
 
Opleidingscriteria 
 
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. 
 
Docenten 
 
De docenten in de opleiding zijn allen gespecialiseerd in hun eigen vakgebied en dragen 
hun specifieke kennis gericht over.  
 
De kosten 
Deelname aan de opleiding kost € 4950,- excl BTW. 
Dit is inclusief de boeken van Rineke Derksen, een set klunselkaarten 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 per jaar  €395,00 excl btw, €495,00 excl btw of € 595,00 excl 
btw. De verschillen in deze kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid coachings en 
trainingsdagen je afneemt.  
Door het ondertekenen van het opleidingscontract verbindt de cursist zich aan het betalen 
van het totaalbedrag van de opleiding.  
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Licentiecontract 
 
Het licentiecontract is inzichtelijk en kan worden opgevraagd bij het secretariaat. 
 
Maximum aantal deelnemers 
Voor de opleiding geldt een maximum aantal deelnemers van 8 personen. 
 
Aanwezigheidsverplichting 
 
De aanwezigheid van de cursist is verplicht. Wordt er met gegronde redenen een 
bijeenkomst gemist dan wordt in overleg tussen GelukkigHB en cursist gezocht naar een 
passende oplossing. 
 
Locatie 
 
De opleiding (incl. stages) wordt gegeven in de praktijk van GelukkigHB in Zwolle. 
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! 
 
De Algemene voorwaarden voor het toepassen van ‘GelukkigHB-groepen’ – juli 2017  zijn via de link 
www.gelukkighb.nl/algemene-voorwaarden/ te vinden.  
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