KINDEREN
HOOGBEGAAFD

Hoogbegaafd
en vooral een
fantastisch
kind.

Kinderen verder helpen
Kinderen verder helpen, daar draait het om. IJsselgroep
onderzoekt, behandelt en begeleidt kinderen die worstelen
met (hoog)begaafdheid in de klas, thuis of in hun vrije tijd.
Dit heeft het meeste effect als kinderen geraakt worden,
want dan komen ze in beweging. Onze behandelaren werken
aan een positief zelfbeeld, omgaan met emoties, faalangst,
motivatie, zelfvertrouwen: net wat uw kind nodig heeft.
Vanuit het positieve gaan wij samen op zoek naar talenten en
mogelijkheden om samen de volgende stap te zetten.

Wij vragen ons altijd af
Wat heeft dit specifieke kind nodig en hoe kunnen we dit samen met
ouders en school realiseren?

Altijd gaan voor wat past
bij het kind
Het welbevinden van uw kind staat bij
onze gedragswetenschappers voorop.
Wij verdiepen ons in uw kind en in
zijn/haar omgeving om te ontdekken
hoe uw kind leert, wat uw kind nodig
heeft en wat uw kind raakt. Als uw
kind zich gezien en gehoord voelt,
zal het met vertrouwen in de wereld
staan, vertrouwen in eigen kunnen
ontwikkelen en vertrouwen in de
omgeving hebben. Soms is het lastig
om de thuis - en/of schoolomgeving
aan te laten sluiten bij uw kind.
Samen met u zoeken wij dan naar
mogelijkheden om hier toch
stappen in te zetten, zodat uw
kind groeit, leert en plezier heeft.

Uw kind en school
IJsselgroep is gespecialiseerd
in het bieden van zorg op het
snijvlak van onderwijs en zorg.
IJsselgroep heeft ruime ervaring met
het onderwijs en denkt met school
mee om te kijken hoe uw kind in de
klas maximaal tot zijn/haar recht
komt. Samen met de leerkracht en
de intern begeleider brengen wij de
specifieke onderwijsbehoeften van
uw kind in beeld. Ook adviseren en
coachen wij leerkrachten als het
gaat om de begeleiding en interactie
met hoogbegaafde kinderen. Samen
zorgen we ervoor dat uw kind met
plezier naar school gaat, leert te
leren, uitdagingen aangaat en zijn of
haar talenten ontdekt.

Talentgericht
Ieder kind heeft talenten. Het
herkennen en benoemen van
talenten geeft energie en veerkracht.
Het verder ontwikkelen van talenten
geeft heel veel plezier. Want wat is
er leuker dan lekker doen waar je
goed in bent! Veerkracht is nodig
als alles even iets minder gaat.
Energie is nodig om te groeien en
te ontwikkelen. Wij zoeken samen
met uw kind naar zijn/haar talenten
en ontdekken samen hoe hij/zij
deze talenten nog verder kan laten
groeien en inzetten. Wij kijken dus
niet alleen naar wat er niet lekker
loopt, maar ook naar wat er juist
heel goed gaat.

Hoogbegaafd in combinatie met
dyslexie, autisme, adhd,
angst of ...
Uw kind is dubbel bijzonder:
uw kind is (hoog)begaafd en laat
daarnaast een andere ontwikkeling zien
die hem of haar belemmert om zorgeloos
in het leven te staan. Natuurlijk hebben
wij daar oog voor. Binnen IJsselgroep
zijn gedragswetenschappers aanwezig
die zich juist verdiepen in de combinatie
van hoogbegaafdheid met andere
aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld
dyslexie, autisme, angst of adhd.
Ongeacht de uitdagingen van uw kind
staat het volgende altijd centraal:
wat is er belangrijk voor uw kind,
wat heeft hij/zij nodig? Op basis
hiervan wordt een begeleidings- of
behandelingstraject opgezet.

Hoogbegaafd

Natuurlijk is het belangrijk om te bepalen of uw kind hoogbegaafd is of niet. De achterliggende vragen zijn meestal veel
belangrijker: wat heeft uw kind nodig, thuis en op school?
Welke bijzondere eigenschappen en talenten heeft uw kind en
hoe kunnen we die inzetten en ontwikkelen? Hoe kunnen wij
uw kind helpen met de dingen die moeilijk zijn of waar hij/zij
tegenaan loopt?
IJsselgroep ziet hoogbegaafde kinderen als kinderen met
bijzondere talenten, bijvoorbeeld door sterke cognitieve
mogelijkheden, een hoge mate van creativiteit of een sterke
motivatie. Uw kind is dus anders en laat andere talenten
zien. Als uw kind door zijn/haar bijzondere mogelijkheden en
talenten zich anders voelt dan leeftijdsgenoten en hier last van
krijgt, is het tijd voor een steuntje in de rug.
Uw kind is niet alleen hoogbegaafd, maar vooral een kind
met fantastische mogelijkheden en soms ook belemmerende
factoren in de (directe) omgeving. Onze gedragswetenschappers
kijken met een brede en deskundige blik naar uw kind. Zij
bieden begeleiding en behandeling die optimaal aansluit bij de
behoeften van het kind op dit moment, thuis en op school.

Wij vragen ons altijd af

Wat heeft dit specifieke kind, jongere of volwassene nodig en
hoe kunnen we dat het beste bieden, zowel thuis als op school?

Wat biedt IJsselgroep?

Samen met u en uw kind gaan wij in gesprek om mogelijke
hulpvragen helder te krijgen. Hoe gaat het thuis en op school
en waar loopt hij/zij tegenaan? De gedragswetenschapper slaat
hierbij een brug tussen twee belangrijke leefwerelden van uw
kind: thuis en school. Op basis van de intake en de hulpvragen
worden de vervolgstappen bepaald.
Mogelijke aandachtspunten/hulpvragen rond hoogbegaafdheid
zijn:
• Hoogbegaafdheid: wat is het en hoe kan mijn kind hiermee
omgaan?
• Wat betekent hoogbegaafdheid voor ons als gezin?
• Wat kan school voor mijn kind betekenen?
• Hoe kan mijn kind zich op school goed blijven ontwikkelen:
sociaal- emotioneel, qua prestaties én met een growth
mindset?
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mijn kind op school en
thuis weer meer plezier krijgt?
• Mijn kind heeft naast hoogbegaafdheid ook dyslexie (of
bijvoorbeeld een uitdaging op het gebied van angst of adhd).
Wat nu?
• Psycho-educatie: niet alleen voor uw kind, maar ook voor u
als ouders en voor school.

Anders kijken: wij kijken breed naar uw kind
en niet alleen naar de intelligentie.
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VOORDELEN

Sterke kanten: wij maken gebruik van de
sterke kanten van kinderen, benadrukken
de talenten en stimuleren de verdere
ontwikkeling van talenten.
Kennis van zorg en onderwijs: IJsselgroep
adviseert scholen, ib’ers en leerkrachten op
het gebied van leren, gedrag en emoties.
Specialistische kennis hoogbegaafdheid:
onze gedragswetenschappers zijn op
de hoogte van de nieuwste inzichten op
het gebied van hoogbegaafdheid (ook in
combinatie met andere aandachtsgebieden).
School nabij: wij komen op school en
betrekken school actief bij de begeleiding en
behandeling.
Snel starten: wij helpen uw kind zo snel
mogelijk op de meest passende manier.
Samen met ouders: u krijgt een belangrijke
rol bij het stimuleren, uitdagen en helpen
van uw kind.
Samen met school: wij adviseren niet alleen,
wij stemmen af en ondersteunen school bij
de begeleiding van talentvolle en (hoog)
begaafde leerlingen.

Samenwerking ouders en school
Een kind staat nooit alleen in zijn ontwikkeling. Ouders en school
beïnvloeden deze ontwikkeling en het kind beïnvloedt ook de thuissituatie en de relaties op school. Tijdens de behandeling/begeleiding
vragen wij dan ook steun van de ouders en de leerkracht. In het verlengde
van de hulpvraag wordt er samenwerking gezocht met thuis en school.
U kunt hierbij denken aan ouderbegeleiding, coaching op school, psychoeducatie thuis en op school of gedeelde interventies.

Onderwijs en Zorg
IJsselgroep is actief op het snijvlak van onderwijs en zorg. Naast
diagnostiek en behandeling op het gebied van leren, gedrag en emoties
begeleiden we ook scholen. Het schakelen tussen hulpvragen op
onderwijsniveau en individueel niveau is voor ons de normaalste zaak.
Onze gedragswetenschappers werken vanuit de driehoek ‘kindouder-school’. Wij werken intensief samen met leerkrachten, ib’ers,
samenwerkingsverbanden, besturen, ouders, gemeenten en diverse
organisaties in de zorgketen.

Werkgebied IJsselgroep
Onderzoek en behandeling vinden
plaats op de vestigingen of op
de scholen.

Locaties
•
•
•
•
•
•

Apeldoorn
Doetinchem
Hengelo
Hoogeveen
Zeewolde
Zwolle

Contactpersonen
Laura Peelen
T 06 41 12 45 77
E laura.peelen@ijsselgroep.nl

IJsselgroep
Psychologische Dienstverlening

Suzanne de Hoop
T 06 10 48 69 58
E suzanne.dehoop@ijsselgroep.nl

www.ijsselgroep-pdij.nl

