
‘I thought I came here to learn more about my child, and I am 

finding out more about myself’ 

Begeleiding van de emotionele 

ontwikkeling van je begaafde kind 

Herken je dit bij jouw kind(eren)? 
• buitengewoon intens en gevoelig 
• snel, nieuwsgierig, innovatief 
• perfectionistisch 
• snel verveeld op school 
• veel energie, ondernemend 
• lijkt soms chaotisch en/of ongeorganiseerd 
• hoge verwachtingen van zichzelf en/of anderen 
• sterke cognitieve vaardigheden en emotioneel snel uit balans 
• moeite met leren ondanks zijn/haar (vermoedelijke) begaafdheid 
• moeite met het vinden van vrienden bij leeftijdsgenoten 

Wil jij graag: 
• Ontdekken hoe je je (hoog)begaafde kind beter kunt begrijpen? 
• Ervaringen delen met andere ouders die jou begrijpen? 
• Handvatten vinden om je kind nog beter emotioneel te kunnen begeleiden? 
• De communicatie en relatie met je kind, partner en/of school verbeteren? 

 

Dan is het Peers4Parents Programma interessant voor jou 

Het Peers4Parents Programma is een begeleide oudergespreksgroep van 7-10 

ouderparen van begaafde kinderen. In een ontspannen sfeer kom je in contact met andere 
ouders van begaafde kinderen waar je (h)erkenning vindt, ideeën en ervaringen uitwisselt, 
ondersteuning, nieuwe inzichten en perspectieven krijgt en leert van elkaar. 

Thema’s In tien themabijeenkomsten worden diverse onderwerpen besproken. Aan bod 

komen onder meer: ‘Kenmerken van begaafde kinderen’, ‘Intensiteit, perfectionisme en 
stress’, ‘Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren’, ‘Idealisme, (on)gelukkig zijn en 
depressie’ en ‘Discipline en zelfmanagement’ 

Positief ouderschap Peers4Parents oudergespreksgroepen bieden een veilige ruimte 

voor het delen van ideeën en strategieën en geven ondersteuning in een ontspannen sfeer, begeleid door 
Peers4Parents facilitators. Stichting WEBB ondersteunt het initiatief Peers4Parents. Wil jij ook positief opvoeden en 
vaardigheden ontwikkelen die onderlinge relaties binnen het gezin èn het algemeen welbevinden van alle gezinsleden 
versterken 

Peers4Parents Experience 
De Peers4Parents Experience is een laagdrempelige 
gelegenheid, een bijeenkomst van 1 avond om kennis te 
maken met wat het Peers4Parents Programma te bieden 
heeft. Tijdens de Experience van 2 november zal het thema 
“Kenmerken van begaafde kinderen” centraal staan. Het 
thema van 7 maart 2023 is “Intensiteit, perfectionisme en 
stress”. Je ervaart je het concept van het Peers4Parents 
Programma en je ontmoet gelijkgestemde ouders. 

 
 

www.bij-simone.nl 
www.teach2day.nl 

www.peers4parents.nl 
 

Intensiteit,  
perfectionisme en stress 

Kenmerken van  
Begaafde kinderen 

Praktische informatie P4P Experience 

Wanneer woensdag 2 november 2022 
 Dinsdag 7 maart 2023 

Waar Dorpshuis Beek en Donk, Otterweg 27-29 

Hoe laat van 19.30 – 21.00 uur 

Inloop vanaf 19.15 uur 

Facilitators Annemarieke Dunsbergen 
Simone de Visser – de Jong 

Kosten 12,50 per persoon per avond of 20 euro 
per ouderpaar per avond 

Informatie of  
Inschrijven Simone@bij-Simone.nl 
 

De complexiteit van succesvol 
ouderschap 

http://www.bij-simone.nl/
http://www.teach2day.nl/
http://www.peers4parents.nl/
mailto:Simone@bij-Simone.nl

