
Activiteit Pharos 
Utrecht/Gooi-Eemland 

Lezing Hoogbegaafd en Slimme 
Pedagogiek 

Voor ouders van kinderen en 
andere geïnteresseerden, die meer 
willen weten over het begeleiden 
en opvoeden van hoogbegaafde 
kinderen. 

Waar, wanneer: 

OBS ‘Klavertje vier’ 

Eggeveld 4-6, Houten 

http://obs-klavertjevier.nl/ 

Donderdag 9 november 2017 
19:45 uur - ± 21:15 uur 
Inloop vanaf 19:30 uur 

Leden € 5, niet leden € 10 

Aanmelden: 

Vóór 2 november 2017 ovv naam, 
aantal, lid nummer & regio 

utrecht-gooi-eemland@pharosnl.nl 

Lezing Hoogbegaafd 
en Slimme Pedagogiek 

Ouders van hoogbegaafde 
kinderen merken vaak dat het 
opvoeden veel moeizamer gaat 
dan verwacht. Standaard opvoed-
adviezen werken soms zelfs 
helemaal niet. Ook op school lopen 
leerkrachten hier tegen aan. 
Dat komt omdat een hoogbegaafd 
kind anders reageert. Je 
begeleiding sluit hierdoor 
onvoldoende aan bij de behoefte 
van je kind. 
Rineke Derksen heeft een 
pedagogische werkwijze 
ontwikkeld, die specifiek iets 
toevoegt aan de ontwikkeling van 
hoogbegaafde kinderen. Deze 
werkwijze heet Slimme Pedagogiek 
en ondersteunt je bij de 
begeleiding en geeft je de 
middelen en het inzicht om 
effectief aan de slag te gaan. 
Tijdens deze lezing geeft Rineke 
voorbeelden en gaat ze met je aan 
de slag met spellen en opdrachten 
rondom communiceren, verbinden, 
ondersteunen, beschermen en 
aanmoedigen. Ze legt uit wat je als 
ouder, begeleider of leerkracht wél 
kunt doen om hoogbegaafde 
kinderen hun eigenwaarde (terug) 
te geven en om ze te helpen 
gelukkig hoogbegaafd te zijn. 
Wil je je na de lezing nog meer 
verdiepen hierin? Dat kan met het 
werkboek Slimmer met Rick en/of 
de online training Slimme 
Pedagogiek. 

Rineke Derksen 
Gelukkig HB 

Toen het dochtertje van Rineke 
Derksen en haar man Martin 
Snijders zei: “mama, ik ben te 
ingewikkeld voor de andere 
kinderen”, schrokken ze hiervan. 
Ze was pas drie jaar oud, kwam 
van de peuterspeelzaal terug en 
besefte dat ze niet paste bij de 
rest, dat ze anders was. Dat ze 
niet kon communiceren zoals ze 
wilde en niet gezien werd zoals ze 
was. Zij was de reden voor Rineke  
en Martin om zich te verdiepen in 
hoogbegaafdheid, om het bedrijf 
Gelukkig HB te starten, om boeken 
te schrijven, om trainingen op te 
zetten voor hoogbegaafde 
kinderen, hun ouders, hun 
leerkrachten en andere 
begeleiders, zodat zoveel mogelijk 
hoogbegaafde kinderen geholpen 
worden om gelukkig te zijn.

Lezing Hoogbegaafd 
en Slimme Pedagogiek 

Rineke Derksen
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