Hoogbegaafdheid
➢ Comenius Adviesburo
•

Voor wie?

•

Wat?

•

Waar?

•

Hoe?

Leerlingen die breder in kaart gebracht moeten worden omdat
er vermoedens zijn van hoogbegaafdheid.
Intelligentieonderzoek en onderzoek naar concentratie en
geheugen. Eventueel is breder onderzoek mogelijk.
Tevens wordt de hoofdwerkklas aangeboden: een extra
voorziening om kinderen te stimuleren en uit te dagen,
waardoor zij beter in het regulier onderwijs functioneren.
Janskerkhof 5, 3512 BK Utrecht
Bilderdijklaan 118, 3723 DG Bilthoven
www.comen.nl Aanmelding per mail of telefonisch:
030-6052500, infoutrecht@comen.nl (vestiging Utrecht)
030-2204375, infobilthoven@comen.nl (vestiging Bilthoven)
Comenius declareert in principe bij ouders; niet bij de
zorgverzekeraar. Of het onderzoek (deels) door de verzekeraar
wordt vergoed, verschilt per zorgverzekeraar. Ouders zijn zelf
verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan Comenius
als ook voor de declaratie bij de
zorgverzekering.

➢ De WijsWijzer
•
•

Voor wie?
Wat?

•

Waar?

•

Hoe?

Hoogbegaafde leerlingen, professionals
Onderwijsadviesbureau gericht op coaching en praktische
adviezen op het gebied van hoogbegaafdheid voor leerlingen,
intern begeleiders, ouders en schoolteams (nascholing en
training). Naast individuele ondersteuning de groepstraining
Ik-ben-ik voor kinderen.
De WijsWijzer, Marianne Rietveld
Beneden Molenweg 16, 4112 NS Beusichem
tel. 06 – 16 99 49 28 / marianne@dewijswijzer.nl
www.dewijswijzer.nl Aanmeldingen via e-mail of telefoon.

➢ De DNKRS, gelukkig hoogbegaafd
•
•

Voor wie?
Wat?

•
•

Waar?
Hoe?

Ouders en kinderen
Begeleiding voor kind, ouders en school bij hoogbegaafdheid.
Ook volwassenen kunnen er terecht.
Tevens aanbod van verrijkingsklas, spel- en contactmiddagen,
coaching, beeldende therapie, huiswerkbegeleiding,
brugklastraining, mindfulness en Leren met Lef training.
Pieronlaan 7, 1185 DV Amstelveen, www.deDNKRS.nl
Telefonisch contact is mogelijk op woensdag, donderdag en

vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur tel 06-10399045. Aanmelding kan
tevens via contact- en inschrijfformulieren op de website.

➢ Incontexto Orthopedagogen
•
•

Voor wie?
Wat?

•
•

Waar?
Hoe?

Kinderen, ouders en scholen
Diagnostiek en begeleiding van het individuele kind,
o.a. op het gebied van hoogbegaafdheid. Er zijn
mogelijkheden voor intelligentieonderzoek en sociaal
emotioneel onderzoek. Tevens zijn er mogelijkheden tot
begeleiding aan scholen aan de hand van een hulpvraag of in
de vorm van een workshop, o.a. over Hoogbegaafdheid.
St. Annepad 12, 1231 AT Loosdrecht
Via de website www.incontexto.nl kunt u contact opnemen.
Tevens is aanmelding/contact mogelijk via:
Nathalie van Kordelaar: 06-42164553 / kordelaar@incontexto.nl
Mirjam Zwaan: 06-40674357 / zwaan@incontexto.nl

➢ Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht (OPPU)
•

Voor wie?

•

Wat?

•

Waar?
Hoe?

•

Kinderen en jeugdigen tussen 4 t/m 18 jaar met
ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, problemen met
leren of een combinatie hiervan.
Diagnostiek en behandeling van onder andere
werkhoudingsproblemen, emotionele problemen, vermoedens
van dyslexie, dyscalculie of andere leerproblemen, vermoedens
van meerbegaafdheid, sociale problemen, gedragsproblemen,
verwerkingsproblemen bij echtscheiding of rouw,
adoptieproblematiek en opvoedingsproblemen.
Brede diagnostiek kan bestaan uit neuropsychologisch
onderzoek en psychodiagnostiek, en indien nodig kunnen
diagnoses worden vastgesteld.
Behandelingsvormen zijn onder andere: individuele cognitieve
gedragstherapie, ouderbegeleiding, begeleiding van dyslexie,
oplossingsgerichte therapie, EMDR, werkgeheugentraining,
faalangsttraining en zelfbeeldversterkende training, training
omgaan met boosheid en specifieke sociale
vaardigheidstraining.
Oude Bunnikseweg 6, 3732 GP De Bilt.
Dagelijks spreekuur op maandag, woensdag, vrijdag van 8.30 –
9.00 uur en op donderdag van 13.00 – 13.30 uur voor algemene
vragen en inlichtingen (tel. 030-2730149) of info@oppu.nl
Aanmelden kan online via www.oppu.nl (ouders melden aan)
Nadere informatie over de tarieven en vergoedingen: zie
website.

➢ Pieter Span Expertisecentrum Hoogdbegaafdheid
•

Voor wie?

Ouders en hun kinderen die problemen ervaren met kinderen,
voortkomend uit hoogbegaafdheid, kunnen bij de praktijk
terecht.

•

Wat?

•

Waar?

•

Hoe?

Diagnostiek, behandeling, advies ouders/school,
wetenschappelijk onderzoek.
Utrecht Science Park (in het Langeveldgebouw). Kamer G 1.18.
Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht.
Aanmelden kan via het secretariaat van het ambulatorium van
de Universiteit Utrecht (030- 2534462) of het aanvragen van een
aanmeldingspakket Ambulatorium. Website:
www.ambulatorium.nu, contactpersoon Evelyn Kroesbergen.

➢ Dokter Bosman – Hoogbegaafd
•

Voor wie?

•

Wat?

•
•

Waar?
Hoe?

Ouders en hun kinderen waarover vragen zijn rondom
hoogbegaafdheid of een vermoeden daarvan. Al dan niet
gecombineerd met GGz-gerelateerde problematiek.
Na een indicerende intake biedt men complete diagnostiek in
één dag aan. Aan het einde van de dag volgt een voorlopige
terugkoppeling en adviezen waar men daadwerkelijk mee
vooruit kan. Tevens aanbod van individuele- en
groepsbegeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van psychoeducatie, faalangst, leren leren en planning.
Locatie in Nijkerk. Adres: Gildenstraat 15, 3861 RG Nijkerk.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak bellen
met het secretariaat in Nijkerk: 033-7503450 of via het
contactformulier op de website:
www.dokterbosman.nl/pakket/hoogbegaafd

➢ De leerstek
•

Voor wie?

•

Wat?

•

Waar?

•

Hoe?

Hoogbegaafde leerlingen én hoogbegaafde leerlingen met
bijkomende leer- en/of gedragsproblematiek (begaafd en
speciaal) + professionals die deze leerlingen begeleiden (veelal
scholen).
Advies en begeleiding voor hoogbegaafde kinderen en hun
ouders. Studiecoaching voor hoogbegaafde leerlingen in het
VO. Daarnaast advies en begeleiding voor scholen die werk
willen maken van onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen
en/of hulp nodig hebben voor de begeleiding van individuele
hoogbegaafde leerlingen.
‘de leerstek’ Marleen Willemze Vijzelmolenlaan 2 3447GX
Woerden. www.deleerstek.nl telefoon: 06 23915015
Aanmelding en contact via marleen@deleerstek.nl of
telefonisch 06 23915015

➢ Overige links naar interessante websites:
•
•
•

Landelijk informatiecentrum hoogbegaafdheid, algemene informatie:
www.lich.nl
Slim Educatief, nascholing: www.slimeducatief.nl
www.talentstimuleren.nl

