
Ze zijn heel gewoon en tegelijk toch een beetje 
anders: meer– en hoogbegaafde kinderen weten van 
zichzelf dat ze maar moeilijk aansluiting krijgen bij 
leeftijdsgenoten. Ouders merken dit en maken zich 
zorgen. Maar wat is wijsheid? Niet ingrijpen en maar 
afwachten? Of juist het kind naar een sociale 
vaardigheidstraining sturen? 
 
AntrAciet biedt een oplossing die minder belastend 
voor het kind is en tegelijk is toegespitst op de 
specifieke behoeften van deze kinderen. 
Groepsbegeleiding in een ontspannen sfeer en zonder 
therapeutisch karakter. Terwijl de kinderen met elkaar 
aan het werk zijn rond een thema, worden ze door 
deskundigen begeleid in hun sociale en persoonlijke 
ontwikkeling.  
 
AntrAciet adviseert ouders en scholen in het zoeken 
naar antwoorden op vragen rond hoogbegaafdheid en 
biedt daarnaast praktische begeleiding of coaching 
waar dat nodig is. Onze werkwijze is sterk kindgericht: 
het welbevinden en de persoonlijkheidsontwikkeling 
van het kind of de jongere staan centraal. De praktijk 
wijst uit  dat die aanpak werkt. Dat (hoog-)begaafden 
spontaner worden, contact leren leggen met de wereld 
om hen heen, plezier gaan beleven aan alledaagse èn 
bijzondere gebeurtenissen. En dat ouders, 
aanvankelijk heel voorzichtig, weer opgelucht adem 
kunnen halen… 
 
AntrAciet gaat bij haar adviezen uit van de behoeften 
en belangen van het kind, maar verliest de belangen, 
de mogelijkheden en de beperkingen van de ouders 
en de school niet uit het oog. Ruime onderwijservaring 
en jaren studie naar de behoeften van (hoog-)
begaafden maken dat wij u adequaat kunnen 
ondersteunen in de opvoeding van uw (hoog-)
begaafde kind en in de contacten met de school van 
uw kind. 
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Jaarlijks nemen vele begaafde 
kinderen deel aan de workshop 

“In contact met gelijken” 
 

Vrijwel zonder uitzondering 
zijn zowel zij als hun ouders 

verrast en blij met de 
resultaten... 



Voor wie? 
Sommige kinderen hebben geen begeleiding nodig, 
anderen moeten individueel begeleid worden. Voor 
de grote groep die tussen deze uitersten in zit is de 
groepsbegeleiding heel geschikt… Deze 
workshopvorm wordt door het kind niet als 
belastend ervaren omdat het ‘therapeutische’ 
element niet zichtbaar is. Of deze begeleiding bij uw 
kind past, wordt vastgesteld in een individueel 
gesprek.  
 

Werkwijze 
Een groepje van ongeveer 8 kinderen komt elke vier 
weken een dagdeel (2,5 uur) bij elkaar. Er wordt 
gewerkt naar aanleiding van een sociaal thema. 
Gesprekken, spellen en creatieve opdrachten 
worden afgewisseld. Voor de kinderen vormt het 
programma een uitdagend geheel. De leiding is in 
handen van een (ortho-)pedagoog of psycholoog, 
die (zonder dat dit voor de kinderen duidelijk 
merkbaar is) werkt aan het realiseren van 
pedagogische doelen volgens een duidelijk 
programma.  
  
Achtergrond 
AntrAciet gaat bij al haar werkzaamheden uit van 
een christelijke levensvisie. Dit heeft ondermeer 
consequenties voor de methodieken die gebruikt 
worden. Bijvoorbeeld werkvormen met een 
mystieke of esoterische oorsprong zult u in onze 
aanpak niet tegenkomen. We maken gebruik van 
elementen uit de cognitieve gedragstherapie en 
enkele hieraan verwante stromingen. Het grootste 
deel van de cliënten van AntrAciet heeft een 
christelijke achtergrond. Van de deelnemers aan de 
groepstherapie vragen we een positieve omgang 
met zichzelf, elkaar en de groepsleider. Leidraad bij 

de geboden begeleiding 
tijdens de groepstherapie is 
de Pedagogische Leerlijn, 
een door AntrAciet ontwikkeld 
ontwikkelingsmodel voor 
kinderen met een boven-
gemiddelde intelligentie. Dit 
model, dat in de onderwijs– 
en begeleidingspraktijk zijn 

nut al ruimschoots heeft 
bewezen, gaat ervan uit 
dat een kind éérst 
zichzelf moet kennen 
voor het goed met de 
omgeving om kan gaan. 
Het model beschrijft in 
zeven stappen, die elk 
onderverdeeld zijn in 
deelstappen, hoe een kind eigen beleving 
onder woorden kan leren brengen, het 
zelfbeeld kan verbeteren, de werkhouding kan 
optimaliseren, het welbevinden kan vergroten 
en sociale aansluiting kan verbeteren.  
 

Overleg 
Halverwege het programma is er gelegenheid 
voor gesprek tussen therapeuten en ouders, 
maar uiteraard is ook tussentijds overleg met 
school of ouders mogelijk. Hiervoor kan (bij 
voorkeur per mail) een afspraak gemaakt 
worden. 
 

Kosten 
Door de groepsconstructie is deze begeleiding 
beduidend goedkoper dan individuele 
begeleiding. Voor het gehele programma (10 
bijeenkomsten gedurende één kalenderjaar) 
betaalt u € 598,- (incl. korting particulieren. Bij 
bekostiging vanuit PGB € 850,-) 
 

Inschrijven 
Verwacht u dat deze begeleiding iets is voor 
uw kind? Neemt u dan contact met ons op. Een 
inschrijfformulier sturen we u dan graag toe. De 
inschrijving wordt definitief na een 
intakegesprek waarin de therapiedoelen 
verwoord worden. 

Onbegrepen kinderen 
Er zijn ouders die graag zouden willen dat hun kind 
hoogbegaafd is. Het lijkt zo mooi: een kind dat altijd 
alles begrijpt en kan. Maar wie uit ervaring weet wat 
het is om een hoogbegaafd kind te hebben, gelooft 
niet meer in dit sprookje…  
 
Het hoogbegaafde kind voelt 
zich vaak onbegrepen. Het 
heeft totaal andere interesses 
dan klasgenoten, voelt zich 
vaak onzeker, heeft een laag 
zelfbeeld en komt daardoor 
vaak maar moeilijk tot 
vriendschappen.  
 
Wat is hieraan te doen? Scholen zoeken de 
oplossing veelal in aanpassing van het schoolwerk 
of stellen voor om het kind een jaar te versnellen. 
Maar daarmee worden slechts de symptomen 
bestreden en blijft het werkelijke probleem bestaan. 
Of het verergert zelfs: het kind vóélt zich niet alleen 
geïsoleerd, maar wordt zelfs uitgedaagd om zich 
van de groep te isoleren en zich op het extra werk 
te richten. 
 

Begrip en herkenning 
AntrAciet biedt een alternatief: breng kinderen van 
tijd tot tijd in contact met ontwikkelingsgelijken en 
begeleid ze in het ontwikkelen van een beter 
zelfbeeld. De herkenning bij elkaar, gecombineerd 
met  doordachte werkvormen, maakt dat het 
welbevinden toeneemt. Hierdoor gaan kinderen zich 
sociaal gemakkelijker bewegen, leren ze zichzelf 
beter kennen en kunnen ze zich ook in hun normale 
leefomgeving beter handhaven. 
 

Gewoon zijn, maar 
wel anders...... 
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