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Beste lezer,  

 

Ook in jouw praktijk melden zich meerdere cliënten die zich herkennen in de kenmerken van 

hoogsensitiviteit. Wanneer is er echt sprake van HSP en wanneer is er alsnog wat anders 

aan de hand? Je wil deze mensen graag deskundig op weg helpen. Je zoekt naar een 

opleiding die én onderbouwd is (evidence based) én praktijkhandvatten aanbiedt. Heb je hier 

ja op geantwoord, dan is dit de juiste opleiding voor jou.  

 

De opleiding HSP-deskundige biedt je een stevig kader naast veel oefenmomenten en 

reflectie opdrachten. Je verwerkt de inhoud actief. In overleg met de trainer en je 

groepsintervisanten verwerk je de theorie tot een stevige onderbouwing die je praktijk vorm 

geeft. Je start met de jaaropleiding HSP-deskundige (practioner) waarna je op eigen tempo 

in 2 jaar of 3 jaar kan doorgroeien tot expert (master). Doorheen de opleiding word je 

aangemoedigd om de theorie te verbinden met je praktijk, via intervisie en reflectieverslagen 

maak je de vertaalslag naar de praktijk. Met je supervisor leg je (leer)doelen vast die op 

regelmatige momenten geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.  

 

Deskundige (jaaropleiding): 6 lesdagen,12 uren intervisie en 4 uren supervisie.  

Expert (2 – 3 jaar): 3 masterclasses met practicum,12 uren supervisie, waarvan minstens 6 

uren individueel en maximaal 4u groepssupervisie; 20 uren intervisie.  

Over Samen Slimmer Groeien  

Tania Gevaert stichtte in 2005 een praktijk voor de begeleiding van ouders met kinderen met 

ontwikkelingsvoorsprong. In de periode 2012-2016 groeide deze praktijk uit tot een 

groepspraktijk met meerdere disciplines en (internationale) samenwerking. Met de start van 

2017 kreeg de praktijk een nieuwe naam: Samen Slimmer Groeien en zijn we actief in gans 

Vlaanderen. Van kleuter tot student, maar ook volwassenen kunnen bij SSG terecht met hun 

vraag naar talentontwikkeling. Voor ouders, leerkrachten en hulpverleners heeft SSG 

trainingen ontwikkeld die praktijktheorie koppelen aan de eigen ervaringen en (hulp)vragen 

opdat de deelnemer een toolbox ter beschikking krijgt. SSG zoekt in de ontwikkeling van 

trainingen naar een goed evenwicht tussen kennis en kunde, het doel is steeds de 

competentie bij de deelnemer te laten groeien.  
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Tania is psychotherapeut (SFBT & IHP), trainer (NVC, nascholer in het onderwijs), Sensikids 

Coach, ECHA Specialist in Gifted Education, auteur. In haar netwerk zoekt zij naar 

verbinding en authenticiteit, o.a. met ECHA, Novilo, Konnekt-It, ’t Labyrint, De Mistel en vele 

individuele (para)medici en wetenschappelijke onderzoekers. Zo is ook de samenwerking 

met Nicole Dewinter van Talentum Coaching ontstaan: elkaar vinden in visie en co-creëren 

om een leerrijk aanbod te kunnen bieden en anderen te inspireren om te groeien.  

Over Talentum Coaching 

Nicole Dewinter werkt in haar praktijk Talentum Coaching als psychologisch consulent met 

kinderen, jongeren en volwassenen. Zij biedt individuele- en groepsbegeleiding rond 

studievaardigheden met specifieke aandacht voor AD(H)D, ASS en faalangst, 

onderpresteren, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, stressmanagement en burn-out/bore-

out.  

 

Nicole startte haar loopbaan in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen waar zij ruime 

ervaring opdeed als diagnostisch en therapeutisch medewerker voor kinderen en jongeren 

met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Inmiddels gaf ze ook een aantal jaren les in het 

secundair onderwijs en sinds enige jaren heeft zij haar eigen praktijk in Herenthout en is ze 

verbonden aan twee multidisciplinaire teams (Zandhoven en SSG). Nicole voert haar visie 

naar zelfactualisatie en oplossingsgericht aanpak zelf ook uit, zij schoolde zich naast 

hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit bij in ACT (Acceptance & Commitment Therapy) en is 

in opleiding tot integratief psychotherapeut.  

Voor wie is de opleiding bedoeld? 

Als deelnemer heb je een bachelor in een menswetenschappelijke richting en enkele jaren 

ervaring. Daarnaast heb je een eigen praktijk of ben je van plan die op te starten in het 

eerste opleidingsjaar. Het is belangrijk dat je voldoende praktijkervaring kan opdoen 

doorheen de opleiding. Specifieke voorkennis van hoogsensitiviteit is geen vereiste.  

Bij aanmelding gaan we in gesprek met je waarin volgende aan bod komt:  

• Je opleidingen en werkervaring;  

• Je keuze en motivatie voor deze opleiding; 

• Jouw (leer)doelen; 

• Je verwachtingen naar ons toe.  
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De opzet 

De HSP-opleiding tot deskundige duurt één jaar en bestaat uit 6 lesdagen van telkens 6 uur. 

Daarnaast word je verwacht deel te nemen aan 12 uren intervisie en volg je 4 uren 

supervisie bij de trainers. De lesdagen worden voorbereid met verplichte lectuur waarmee 

ruimte wordt gecreëerd voor diepliggend leren en voldoende oefenmomenten. Wij hanteren 

de principes van de taxonomie van Bloom en het ervaringsleren (o.a. Laevers), alsook Direct 

Instruction (Hattie). Je wordt uitgenodigd om de theorie te koppelen aan praktijkervaringen 

en je leerdoelen.  

 

6 lesdagen 

De opleidingsdagen gaan van start in januari 2019 en lopen tot eind mei 2019, daarna heb je 

nog 6 maanden de tijd om de intervisie en supervisie af te ronden. We voorzien een 

feestelijke afsluiter op 29 november 2019.  

 

Opzet van de opleidingsdagen: theoretische handvatten, aanleren en oefenen van 

vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Werkvormen zijn o.a. leergesprek, 

groepsdiscussie, ervaringsoefeningen, inleefmomenten, intervisietechnieken. De 

opleidingsdagen starten om 9u30 en eindigen om 16u30. SSG zorgt voor lunch, koffie en 

thee.  

 

Vrijdaggroep       Zomergroep (zie aparte studiegids) 

Gent        Kustlocatie te bepalen (verblijf mogelijk) 

 

Les 1: 18 januari 2019     Van 1 juli tot 5 juli 2019 

Les 2: 8 februari 2019    5 lesdagen met avondsessies 

Les 3: 1 maart 2019 

Les 4: 22 maart 2019 

Les 5: 26 april 2019 

Les 6: 24 mei 2019 

 

Een opleiding kan doorgaan vanaf 6 deelnemers, we laten maximaal 12 deelnemers toe in 

de groep. Vanaf 8 deelnemers begeleiden we de groep steeds met 2 trainers.  

 

mailto:hallo@samenslimmergroeien.be


 

Samen Slimmer Groeien Comm.V.       (+32) 0497 338692 
Zandvoordeschorredijkstraat 66      
 hallo@samenslimmergroeien.be  
8400 Oostende          
 
Eventuele wijzigingen voorbehouden 

 

7 

Wanneer een opleiding niet kan opstarten door onvoldoende aanmeldingen, zullen we 

contact met je opnemen voor 1 december 2019 voor de vrijdaggroep en voor 15 mei 2019 

voor de zomergroep.   

 

Hier volgt een overzicht van de indeling van de lesdagen. Een uitgebreide inhoud vind je in 

bijlage 1. Voor de zomergroep verwijzen we je naar de Studiegids Zomergroep.  

 

Dag  Inhoud Korte beschrijving 

1 Kennismaking en 

Hoogsensiviteit begrijpen & 

herkennen (TG & ND) 

Je leert over het begrip hoogsensitiviteit, 

overprikkeling, bore-out en burn-out en het belang 

van ontspannen 

 

2 Doelgroep KIND Het hoogsensitieve kind en zijn behoeften komt 

uitgebreid aan bod. We verkennen werkvormen 

om met kinderen te werken.  

Specifieke handvatten voor Growth Mindset.  

 

3 Doelgroep PUBER HSP in de adolescentiefase: prikkelzoekend en 

prikkelvermijdend. Werkvormen voor het werken 

jongeren.  

 

4 OUDERS en 

LEERKRACHTEN 

Aandachtspunten en handvatten voor thuis en op 

school. Werken met intermediairen.  

 

5 Doelgroep VOLWASSENEN Overexcitabilities, loopbaanbegeleiding en 

assertiviteitstraining.  

 

6 Practicum Wat wil je nog weten, oefenen?  

 

6 Voorstellen 

Reflectieverslagen 

Je stelt je reflectieverslag voor in 30 minuten. Dit 

kan een leerdoelreflectie zijn, een topic dat je hebt 

uitgewerkt, een casus die je voorstelt.  

 

 

 

mailto:hallo@samenslimmergroeien.be


Intervisie en supervisie  

Doorheen het opleidingsjaar (van januari 2019 tot November 2019) neem je deel aan 12u 

intervisie en volg je 4u supervisie. Je legt hiervan verslag bij de supervisors/trainers, Tania 

Gevaert en Nicole Dewinter.  

 

Intervisie 

Je wordt aangemoedigd om intervisiegroepjes te vormen van minstens 3 deelnemers. Op 

regelmatige momenten doorheen het opleidingsjaar komen jullie samen om te oefenen, 

casussen en ervaringen te bespreken. Je houdt hiervan datum, uren en kort reflectieverslag 

bij en kan dit ten gepaste tijde voorleggen aan de supervisors.  

 

Je neemt deel aan 12u intervisie tussen april 2019 en november 2019.  

 

Supervisie 

Wij verwachten dat je 4u supervisie volgt bij ons, we laten aan jou de keuze of je bij Tania 

dan wel Nicole gaat. Je bereidt de supervisie voor aan de hand van een leidraad die je krijgt 

aangereikt. Na afloop stuur je een reflectieverslag in.  

 

Het 1e supervisiemoment staat in teken van je leerdoelen, dit moment ligt voor de start van 

de opleiding in januari 2019. Je laatste supervisiemoment ligt voor je afronding eind 

november 2019.  

Studiemateriaal  

Tijdens de opleiding lees je verschillende boeken van de boekenlijst (bijlage 2). De verplichte 

literatuur is aangeduid met een sterretje op de boekenlijst. We voorzien daarnaast in een 

reader die digitaal te raadplegen is, het gaat hier om wetenschappelijke artikels. In je 

reflectieverslagen en het gebruik van deze materialen streven we ernaar dat je steeds 

refereert naar de bronnen die je geraadpleegd hebt.  

Examinering en studiebelasting 

Je wordt in dit traject beoordeeld volgens deze criteria:  

• Je aanwezigheid tijdens de opleidingsdagen; 

• Je actieve inbreng tijdens de opleidingsdagen en/of dit aantoonbaar maken in je 

reflectieverslagen;  

• Je actieve deelname aan de intervisie en supervisie;  

• Je reflectieverslagen.  



 

Samen Slimmer Groeien Comm.V.       (+32) 0497 338692 
Zandvoordeschorredijkstraat 66      
 hallo@samenslimmergroeien.be  
8400 Oostende          
 
Eventuele wijzigingen voorbehouden 

 

9 

• Een eindpresentatie van je gekozen thema, onderwerp of casus.  

• Je dient je eindreflectieverslag in voor 1november 2019.  

 

Je krijgt op formele wijze feedback over je opdrachten en deelname op 2 momenten in de 

opleiding, in maart en in juni. We nodigen je uit om ons aan te spreken als je behoefte hebt 

aan eerdere feedback. We houden de groep beperkt om hiervoor tijd te kunnen vrij maken.  

 

Je dient alle lesdagen aanwezig te zijn, er wordt heel wat aangeboden in deze dagen wat 

niet zomaar herhaalbaar is noch is dit in zelfstudie te evenaren. Een noodzakelijke 

afwezigheid moet gestaafd worden en er zal een vervangend inhaalmoment voorzien 

worden. Er is geen ruimte voor meer afwezigheden, indien je niet aanwezig bent zal je 

verwezen worden om in te halen in een volgende opleidingsreeks.  

 

De totale studiebelasting is afhankelijk van je eigen inzet, je tempo en de tijd die je 

beschikbaar hebt. Je wordt geacht je voor te bereiden op de lesdagen en op de intervisie, 

dan wel supervisie momenten. Houd rekening met werktijd voor reflectieverslagen. Wij 

berekenden dat je ongeveer 142 uren in de opleiding investeert: 40 48 uren contacttijd, 12 

uren intervisie en studietijd van 90 uren. Voorzie gemiddeld 2 uur per week voor studietijd.  

Vrijstellingen 

Gezien het unieke karakter van onze opleiding verlenen wij geen vrijstellingen. De 

interactieve werkvormen voorzien in differentiatie, enige voorkennis kan steeds handig zijn 

maar is niet noodzakelijk.  

Van jaaropleiding deskundige (practitioner) tot expert (master) 

Indien je dat wenst, kun je de opleiding uitbreiden met een jaar traject tot HSP-Expert 

(master). Je kan hier op elk moment instappen mits je een voldoende voorkennis kan 

voorleggen: hetzij het certificaat van de HSP-opleiding Deskundige (practitioner), hetzij een 

opleiding van minstens 6 lesdagen gevolgd te hebben bij een andere instantie.  

 

Het traject Expert voorziet in 2 masterclasses met practicum, 12 uren supervisie, 20 uren 

intervisie. Je kan dit spreiden over anderhalf jaar. Dit traject wordt een eerste keer opgestart 

in februari 2020, het zal om de 2 jaar van start gaan.  
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Je kan kiezen uit volgende masterclasses, deze worden begeleid door erkende specialisten 

in de materie. De masterclass wordt georganiseerd in 2 aaneensluitende dagen, vrijdag + 

zaterdag of zondag + maandag. De masterclasses gaan van start in januari 2020.  

 

Masterclass Autisme – trainer Adi Van den Brande 

Dag 1 Autisme kenmerken, overlapping/verwarring met 

HSP, hypothese stellen en doorverwijzen 

Leergesprek  

Dag 2 Wanneer is er wel of niet sprake van autisme? Hoe 

kun je dat als coach/therapeut goed inschatten?  

 

 Casusbespreking, oefenen van technieken  Practicum 

 

Masterclass Loopbaanbegeleiding – Trainer Nicole Dewinter 

Dag 1 Loopbaanbegeleiding: doelen, aandachtspunten bij 

HSP, verkennende technieken voor opbouwende 

relatie, het loopbaangesprek bij HSP.  

Leergesprek 

Dag 2 Werkvormen verkennen  Interactief leergesprek 

 Casusbespreking, oefenen van technieken  Practicum 

 

Masterclass Hoogbegaafd – Trainer  Tania Gevaert 

Dag 1 Hoogbegaafdheidsprofiel (cognitieve capaciteiten, 

sociaal emotionele behoeften en creativiteit) 

Diagnostiek bij hoogbegaafdheid 

Omgaan met het anders zijn 

Leergesprek 

Dag 2 Zoeken naar meerwaarde in het leven, werk, 

relaties: behoeften en kwaliteiten in beeld 

Interactief leergesprek 

 Casusbespreking, oefenen van technieken  Practicum 

 

 

Masterclass Persoonlijke groei – Trainers Tania Gevaert & Nicole Dewinter 

Dag 1 HSP als struikelblok bij de persoonlijke groei: 

coachen en therapeutisch werken 

Ontspannen en inspannen 

Uitdagingen zoeken op maat: angst de baas  

Interactief leergesprek 

Dag 1 Casusbespreking Practicum 
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Dag 2 Basisprincipes van ACT Practicum 

 Werken met ACT Practicum 

 

 

Masterclass Maak je praktijk winstgevend(er) – Tania Gevaert, Dieter Desmet, Sonja 

Delbeke 

Dag 1 Persoonlijke branding en doelen stellen 

Het belang van netwerken en hoe je dat doelgericht 

kan aanpakken.  

Breng je praktijk in kaart i.v.m. de markt 

Jouw praktijkdoelen en actie  

Practicum 

Dag 2 Marketing voor hulpverleners Practicum 

 Social Media Marketing voor hulpverleners Practicum 

 

Wat levert deze opleiding je op?  

Heel wat opleiding steekt ofwel theoretisch in of men kiest voor een praktijkgerichte aanpak 

met cursusmateriaal en het aanleren van het aanbod. Wij kozen ervoor om voor jou een 

opleiding samen te stellen die én theoretische onderbouwing biedt én jou van voldoende 

praktijkgerichte technieken voorziet om je competentie als HSP deskundige te verstevigen. 

Na deze opleiding sta jij stevig in je schoenen op vlak van kennis en vaardigheden. Je voelt 

je competent in:  

• Herkennen en erkennen van HSP in het verhaal van de cliënt.  

• Begeleiden van HSP in coaching en/of therapiesessies met als doel de groei van de 

cliënt.  

• Het geven van psycho-educatie over HSP aan verschillende doelgroepen.  

• Talrijke technieken die bij het begeleiden van HSP handig blijken.  

• Je hebt niet alleen theorie verkend, je hebt geoefend met je eigen cliënten en 

afgetoetst wat werkt: je weet wat werkt en hoe jij dit kan aanpakken.  

• Je hebt je praktijk versterkt door doelgericht bij te leren.  
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Bibliotheek 

Wij bieden je op 2 manieren inspiratie, je krijgt hierbij een literatuurlijst en we voorzien een 

digitaal platform waar regelmatig nieuw materiaal gepost zal worden dat je kan raadplegen.  

Locatie 

Wij hechten veel belang aan professionele doch ook voldoende rustgevende omgevingen die 

vlot toegankelijk zijn. Voor deze opleiding kozen we voor een samenwerking met Parkoffice 

in Gent.  

Voor de zomergroep wordt uitgekeken naar een locatie waar werken en verblijf een fijne 

combinatie vormen.  

Investering 

Investering HSP Deskundige - jaaropleiding 

De jaaropleiding HSP-deskundige (practioner) kost €2300 (excl. 21% btw). Vroeg 

inschrijven wordt beloond, tot 1 november betaal je slechts €1990 (excl. 21% btw).  

 

Investering Expert traject 

Je betaalt voor 2 masterclasses en 12 uren supervisie €1680 (excl. 21% btw). Een extra 

masterclass kost je €550 (excl. 21% btw). Wij voorzien in lunch, koffie en thee. Alsook alle 

materialen zoals syllabus en leidraad van de werkvormen. Je krijgt toegang tot het digitale 

platform van de Experten HSP van Samen Slimmer Groeien. Na afronding kun je je praktijk 

bekendmaken in onze lijst van Experten HSP.  

 

Als verkenning kun je 1 masterclass volgen zonder dat je het Expert traject instapt, je betaalt 

in dat geval €750 (excl. 21% btw) voor deze masterclass.  
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The Full Option 

Je bent zo overtuigd dat je jezelf ineens het hele pakket gunt? Dan willen we je daarin 

natuurlijk tegemoetkomen.  

 

The Full Option 

HSP Deskundige   €2300 

HSP Expert   €1680 

3 Masterclasses  € 1650 

Totaal    €5630 

 

Kostprijs   €4990 (excl. 21% btw) 

 

Bonus     

2 ontbijtsessies (telkens 2u) met Tania Gevaert of Nicole Dewinter: 1 bij de start van de HSP 

Deskundige en 1 bij de start van de HSP Expert om je doelen te stellen voor de 

opleidingsfase.  

 

Tegemoetkoming Vlaamse Overheid: KMO-portefeuille 
 

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt 

voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn 

dat opleidingen en adviesdiensten die je competenties als ondernemer verbeteren. De HSP 

opleiding van SSG is een erkende opleiding (DV O226237).  

 

Ben je ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep, dan kun je een subsidie aanvragen. 

Je kan jaarlijks aanspraak maken op €10.000 voor kleine ondernemingen of €15.000 voor 

middelgrote ondernemingen. Voor meer info en aanvragen klik hier (of neem een kijkje op  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille).  

 

Word je aanvraag goedgekeurd dan kun je 40% gesubsidieerd krijgen van je 

opleidingsbedrag. Een voorbeeld:  

Opleiding Deskundige  totaalprijs     €2300 (€2756 btw in) 

 

    Met KMO PF kl onderneming         - €832 
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Bedragen buiten KMO PF:  catering     €180 (excl. 6% btw) 

    Materiaalkost     €40 (excl. 21% btw) 

 

Jij betaalt voor de opleiding  met KMO PF    €1924 (btw in, KMO PF) 

 

Vroeg inschrijven wordt beloond, tot 1 november 2018 betaal je slechts €1672,90  

met KMO PF, btw inbegrepen 

Hoe meld je je aan? 

Schrijf je in via het inschrijfformulier, je kan op deze manier extra info aanvragen – dan 

nemen we contact met je op – of je schrijft je gelijk in. Je krijgt hierna van ons een 

opleidingsovereenkomst, zodra dat ondertekend is zal je een factuur ontvangen.  

Je mag ook steeds telefonisch contact opnemen met Tania Gevaert op weekdagen tussen 

8u en 9u of op zaterdagochtend tot 10u via 0497 338692.  

 

Wij houden de groep graag beperkt, vanaf 6 deelnemers gaan we van start en met 8 

deelnemers voorzien we 2 trainers. Op 10 deelnemers sluiten we de groep, je komt dan op 

een wachtlijst terecht voor de volgende lichting (2020) of je kan kiezen voor een andere vorm 

(vrijdaggroep of zomergroep).  

 

Wij kijken ernaar uit om jou in de opleiding te verwelkomen, samen pakken we HSP voor 

onze cliënten slimmer aan opdat deze nog meer en beter kunnen groeien.  

 

Het Samen Slimmer Groeien team  

 

 

 

Voor de zomergroep verwijzen we je graag naar de Studiegids Zomer HSP Deskundige, klik 

hier voor je eigen exemplaar.  
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Bijlage 1: Programma opleiding deskundige (practioner) 

Hier volgt een overzicht van de inhouden en leerdoelen. We starten met een kort overzicht 

en gaan door met leerdoelen en competenties die we hanteren in de evaluatie.  

 

Dag 1:  Kennismaking en Hoogsensiviteit begrijpen & herkennen 

Je leert over het begrip hoogsensitiviteit, overprikkeling, bore-out en burn-out en het belang 

van ontspannen 

 

Dag 2:  Doelgroep KIND 

Het hoogsensitieve kind en zijn behoeften komt uitgebreid aan bod. We verkennen 

werkvormen om met kinderen te werken.  

Specifieke handvatten voor Growth Mindset. 

 

Dag 3:  Doelgroep PUBER 

HSP in de adolescentiefase: prikkelzoekend en prikkelvermijdend. Werkvormen voor het 

werken jongeren. 

 

Dag 4:  OUDERS en LEERKRACHTEN 

Aandachtspunten en handvatten voor thuis en op school. Werken met intermediairen. 

 

Dag 5:  Doelgroep VOLWASSENEN 

Overexcitabilities, loopbaanbegleiding en assertiviteitstraining. 

 

Dag 6:  Practicum & Voorstellen Reflectieverslagen 

Wat wil je nog weten, oefenen?  

Je stelt je reflectieverslag voor in 30 minuten. Dit kan een leerdoelreflectie zijn, een topic dat 

je hebt uitgewerkt, een casus die je voorstelt. 
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Bijlage 2: Programma expert (master) 

 

Masterclass Autisme – trainer Adi Van den Brande 

Dag 1 Autisme kenmerken, overlapping/verwarring met 

HSP, hypothese stellen en doorverwijzen 

Leergesprek  

Dag 2 Wanneer is er wel of niet sprake van autisme? Hoe 

kun je dat als coach/therapeut goed inschatten?  

 

 Casusbespreking, oefenen van technieken  Practicum 

 

Masterclass Loopbaanbegeleiding – Trainer Nicole Dewinter 

Dag 1 Loopbaanbegeleiding: doelen, aandachtspunten bij 

HSP, verkennende technieken voor opbouwende 

relatie, het loopbaangesprek bij HSP.  

Leergesprek 

Dag 2 Werkvormen verkennen  Interactief leergesprek 

 Casusbespreking, oefenen van technieken  Practicum 

 

Masterclass Hoogbegaafd – Trainer  Tania Gevaert 

Dag 1 Hoogbegaafdheidsprofiel (cognitieve capaciteiten, 

sociaal emotionele behoeften en creativiteit) 

Diagnostiek bij hoogbegaafdheid 

Omgaan met het anders zijn 

Leergesprek 

Dag 2 Zoeken naar meerwaarde in het leven, werk, 

relaties: behoeften en kwaliteiten in beeld 

Interactief leergesprek 

 Casusbespreking, oefenen van technieken  Practicum 

 

 

Masterclass Persoonlijke groei – Trainers Tania Gevaert & Nicole Dewinter 

Dag 1 HSP als struikelblok bij de persoonlijke groei: 

coachen en therapeutisch werken 

Ontspannen en inspannen 

Uitdagingen zoeken op maat: angst de baas  

Interactief leergesprek 
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Dag 1 Casusbespreking Practicum 

Dag 2 Basisprincipes van ACT Practicum 

 Werken met ACT Practicum 

 

 

Masterclass Maak je praktijk winstgevend(er) – Tania Gevaert, Dieter Desmet, Sonja 

Delbeke 

Dag 1 Persoonlijke branding en doelen stellen 

Het belang van netwerken en hoe je dat doelgericht 

kan aanpakken.  

Breng je praktijk in kaart i.v.m. de markt 

Jouw praktijkdoelen en actie  

Practicum 

Dag 2 Marketing voor hulpverleners Practicum 

 Social Media Marketing voor hulpverleners Practicum 
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Bijlage 3: boekenlijst  
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