
GROEPSBEHANDELING
VOOR HOOGBEGAAFDE

JEUGDIGEN

' U N L O C K  Y O U R  P O W E R '

Er is een groep kinderen/jongeren die extra zorg nodig

hebben. Het leven voor hoogbegaafden (en hun leraren) is niet

zo gemakkelijk als veel mensen denken. Sommige

hoogbegaafden behalen goede cijfers, gaan graag naar

school en floreren in een speciaal programma. Er zijn er echter

ook die onderpresteren, opvallend gedrag laten zien, zich

ongelukkig voelen of andere aandacht nodig hebben.

 

Wij ondersteunen jou bij 
het (her)ontdekken van je eigen ontwikkelkracht.
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Voorafgaand aan de groepsbehandeling vindt een

intakegesprek plaats met kind/jongere en ouders;

Het betreft altijd maatwerk, vaak wordt de groeps-

behandeling gecombineerd met individuele behandeling

en/of systemische behandeling van het gezin; 

De deelnemers worden in leeftijdsgroepen ingedeeld en er

zullen 15 bijeenkomsten zijn van elk 2 uur;

De groepsbehandeling vindt plaats in Venlo of Maasbracht;

De groepen zullen wekelijks werken met ontwikkelings-

gelijken aan uitdagende opdrachten, over hoogbegaafd-

heid leren en hun eigen uitdagingen tegen komen;

De groepsbehandeling zal de deelnemers ten goede komen

en de rest van de week positief beïnvloeden in het

onderwijsleerproces;

Om de belasting te beperken en de deelnemers de ruimte

te geven om na schooltijd de vaardigheden verder te

oefenen bij het uitoefenen van hobby’s en in de vrije tijd,

vindt de groepsbehandeling hoofdzakelijk onder schooltijd

plaats. 

Wij streven ernaar om hoogbegaafde jeugdigen te helpen,

zodat ze stabiele, gelukkige kinderen/jongeren worden die

graag leren en kunnen omgaan met hun hoogbegaafdheid. 

Onze gespecialiseerde behandelaars begeleiden

hoogbegaafden en hun ouders middels zowel individuele

behandelingen als groepsbehandeling. Het voordeel van

de groepsbehandeling is dat de jeugdigen samen komen

in groepen en gelijkgestemden ontmoeten (peers). Ze leren

hoe ze hun mindset verbeteren, werken aan faalangst en

leren omgaan met hun gevoeligheid, terwijl ze samen

werken aan hun uitdagingen/doelen.

Hoe gaan wij te werk bij de groepsbehandeling? 

 


