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Groepstraining HB'ers met LEF 
 

Heeft jouw hoogbegaafde kind het lef om… 
… naar zichzelf te kijken? 

… uitdagingen aan te gaan? 
… anders te zijn? 

 
Wanneer je jezelf wilt ontwikkelen, heb je lef nodig! 

Lef om uit je comfortzone te stappen- Lef om te ontdekken wat je kwaliteiten zijn –  
Lef om uit te vinden wat je nog moet leren? 

Dat kan door: 

… samen lol te hebben, samen te bouwen, samen te ontdekken 

Tijdens de training HB'ers met LEF! leert je hoogbegaafde kind zichzelf beter begrijpen door 
te ervaren en te doen. In een ontspannen sfeer gaat hij (of zij) actief aan de slag met binnen- 
en buitenactiviteiten, die bijdragen aan een completer en sterker zelfbeeld. 

Via beeldende opdrachten, spelvormen en gesprekken krijgt je kind inzicht in wat 
hoogbegaafd zijn voor hem betekent. Je kind ontdekt hoe hij omgaat met uitdagingen en 
leert zijn kwaliteiten en valkuilen kennen. 

HB'ers met LEF! 
Is bedoeld voor: hoogbegaafde kinderen van groep 4 tot en met de tweede klas van het 
voortgezet onderwijs. De groepen worden op leeftijdscategorie samengesteld.  

Bestaat uit: 

• Een algemene informatieavond voor ouders; 
• Twaalf trainingsuren, verdeeld dagdelen van drie uur; 
• Een persoonlijk eindgesprek van dertig minuten waarin onder andere het portfolio 

van je kind besproken wordt. 

Vindt plaats in: Een prachtig atelier met grasveld en bos in Breda en start zodra er 
voldoende deelnemers zijn, vaak is dit tweemaal per jaar (voorjaar en najaar). Aanmelden 
kan via de site van Praktijk de Hand, www.praktijkdehand.nl/hbers.  

Is ontwikkeld door: drs. Saskia Handstede van Praktijk de Hand en drs. Floor Raeijmaekers 
van Het TalentenLab.  

Kost: Particulier € 600,- per kind of via een arrangement van de gemeente.  


