
AntrAciet adviseert en begeleidt scholen in het 
zoeken naar antwoorden op vragen rond 
(hoog-)begaafdheid. Ook biedt AntrAciet daar 
waar nodig coaching en begeleiding aan 
ouders of kinderen/jongeren. Onze werkwijze 
is sterk kindgericht: het welbevinden en de 
persoonlijkheidsontwikkeling van het kind of 
de jongere staan centraal.  
 
Ouders hebben een cruciale rol in de 
ontwikkeling van het kind Maar hoe weten zij 
wat het kind beleeft? Hoe het zichzelf ziet en 
de wereld ervaart? Kunnen zij in gesprek 
blijven, ook als het kind in de puberteit komt? 
Op al deze vragen wordt ingegaan tijdens de 
oudercursus. Op een praktische wijze krijgt u 
adviezen en handvatten om uw kind goed te 
begrijpen en te begeleiden. En niet alleen 
‘algemeenheden’ maar ook uw persoonlijke 
vraag wordt op een serieuze, betrokken wijze 
beantwoord. 
 
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. Vanuit een Christelijke kind– en 
mensvisie en op grond van jaren studie en 
ruime ervaring kunnen wij u adequaat 
ondersteunen bij de opvoeding van uw meer– 
of hoogbegaafde kind en in de contacten met 
de school van uw kind. 
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dat hun kind mogelijk hoogbegaafd is. ”Wij doen 
daar liever niet aan mee”, wordt nogal eens 
gezegd. Maar daarmee is het probleem van veel 
meer– en hoogbegaafde kinderen niet opgelost. Je 
zult er als ouder maar mee te maken hebben: een 
kind dat een goed stel hersens heeft maar met 
veel tegenzin naar school gaat. Een kind dat thuis 
fijn bezig is met zijn eigen dingen maar dikwijls 
overstuur of triest uit school komt. Een kind dat 
maar niet laat zien wat het kan, maar juist 
afwijkend gedrag gaat vertonen… Wat moet je 
daarmee? 
 
De cursusinhoud 
De cursus wordt bij voldoende belangstelling 
gedurende vier avonden in uw regio gegeven. Elke 
avond staat een ander thema centraal. Hieronder 
geven we kort de cursusinhoud per avond aan. 
 

 Intelligent of begaafd? 
Tijdens de eerste avond bespreken we met elkaar 
wat het verschil is tussen een intelligent en een 
hoogbegaafd kind. Zit het verschil in het IQ? Of zijn 
er andere factoren die maken dat het ene kind 
‘intelligent’ is en het andere zich als ‘hoogbegaafd’ 
laat zien? We leren u wat het verschil is, maar ook 
wat de verschillende typen kinderen nodig hebben 
en hoe ze dat zo goed mogelijk kunt bieden. 
 

Fasen in de ontwikkeling 
Elk kind doorloopt diverse stadia tijdens de 
ontwikkeling van baby tot volwassene. Dit geldt 
voor zowel de lichamelijke als de verstandelijke, de 
emotionele en de morele ontwikkeling. Wanneer 
de ouders zicht hebben op de diverse stadia, zijn 
ze beter in staat om hun kind te begrijpen en óók 
om het kind te begeleiden naar het volgende 
stadium. Lastig is dat de ontwikkeling van 
bovengemiddeld intelligente kinderen niet ‘volgens 
het boekje’ verloopt: de diverse stadia vallen niet 
gelijk. Terwijl de verstandelijke ontwikkeling soms 
onnavolgbaar snel verloopt, lopen de emotionele 

en de morele ontwikkeling veelal achter ten 
opzichte van leeftijdgenoten. Tijdens de cursus 
krijgt u handvatten om uw kind te begrijpen en te 
begeleiden. 
  

 In gesprek met mijn kind 
Het gesprek met bovengemiddeld intelligente 
kinderen is niet eenvoudig: veelal kunnen ze 
uitstekend redeneren, zodat een eenvoudige 
vraag ontaardt in een eindeloze discussie. Of ze 
komen met vragen waar u óók geen antwoord op 
heeft, terwijl ze véél te diep nadenken over de 
wereldproblematieken of andere onoplosbare 
vraagstukken. Hoe moet u daarmee omgaan? En 
hoe geeft u uw grenzen aan zonder dat dit 
aanleiding vormt voor heftige en vermoeiende 
discussies? 
 

 In gesprek met anderen 
Uw kind heeft in de eerste plaats behoefte aan 
begrip, veiligheid en rust. Een kind met een 
afwijkend hoge intelligentie heeft vooral behoefte 
aan “kind-zijn”. Begrijpt uw omgeving dit? Of 
heeft u vooral het gevoel uw kind te moeten 
verdedigen? En hoe is het contact met school? 
Voelt u dat u samen staat voor het welbevinden 
van uw kind of moet u voor uw kind ‘vechten’? 
Wat mag u vragen van de school en wat niet? We 
gaan tijdens de vierde avond uitgebreid op deze 
vragen in. 
  
Kosten en inschrijving 
De oudercursussen worden gegeven in groepen 
van ca. 20 personen, zodat er voldoende 
gelegenheid is tot gesprek met de cursusleider en 
andere ouders. De cursuslocatie  wordt gezocht 
in de omgeving van de cursisten. Deelname kost 
€ 125,- per persoon of € 175,- als beide ouders 
komen. Voor deze cursus kunt u zich telefonisch 
of via onze website opgeven.  

Wat heeft mijn kind? 
Feitelijk zijn géén twee kinderen hetzelfde. Elk kind 
heeft zijn of haar eigen karakter. Het ene karakter is 
’makkelijker’ voor ouders dan het andere. Maar altijd 
geldt dat het belangrijk is te weten wat het kind voelt 
en hoe het denkt. Zodat u daar als ouder rekening 
mee kunt houden en op in kunt spelen. 
 
Het is zaak niet alleen te weten hoe u uw kind op dit 
moment het best kunt benaderen, maar ook waar u 
in een volgende fase rekening mee moet houden. 
Uw kind ontwikkelt immers dóór als alles goed gaat. 
Het koppige tweejarige kind wordt meegaander in 
het derde levensjaar. Het aanhankelijke zevenjarige 
kind wordt plotseling heel ondernemend en zelfstan-
dig. Niks hand geven bij het oversteken! En een 
paar jaar later wordt het kind een puber die… ach, u 
kent de voorbeelden wel. 
 
Adviezen 
Er zijn verscheidene bruikbare handboeken die u 
kunt raadplegen om helder te krijgen hoe u in elk 
van die fasen met uw kind kunt omgaan. In die 
boeken wordt veelal uitgegaan van ‘het gemiddelde 
kind’. Werken de suggesties ook als uw kind niet 
gemiddeld is, maar qua intelligentie duidelijk boven-
gemiddeld? Misschien zelfs wel hoogbegaafd? Juist 
voor ouders van zulke kinderen heeft AntrAciet een  
oudercursus ontwikkeld. Vanuit onze praktijk-
begeleiding weten we dat bij meer– of 
hoogbegaafde kinderen de genoemde fasen anders 
verlopen. En dat de algemene tips vaak niet werken 
of anders uitwerken dan verwacht. Op grond van 
onze kennis van en ervaring met meer– en 
hoogbegaafden geven we u adviezen die wèl 
aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind... 
 
Ons kind is toch niet... 
Het begrip ’hoogbegaafdheid’ roept allerlei 
gevoelens op. De meeste ouders horen niet graag 

‘t Is een bijzonder kind... 


