Onze vestigingen:
Op dit moment zijn we op diverse locaties actief. Bekijk onze website voor een
vestiging bij u in de buurt.

HBcentrum

Professionele begeleiding voor
(vermoedelijk) hoogbegaafden.

HBcentrum Zwaagdijk - Oost (hoofdvestiging)
info@hbcentrum.nl

HBcentrum Alkmaar
alkmaar@hbcentrum.nl

HBcentrum Den Helder
denhelder@hbcentrum.nl
rotterdam@hbcentrum.nl

HBcentrum Lelystad
lelystad@hbcentrum.nl

Het aanbod kan per vestiging verschillen. Bekijk onze website voor een vestiginge
bij u in de buurt: www.hbcentrum.nl

HBcentrum werkt volgens de nieuwste informatie
omtrent hoogbegaafdheid, kijkt en luistert
naar de HB’er en werkt ervaringsgericht. Wij
onderscheiden ons van anderen door met
een open kritische blik te blijven ontdekken en
vernieuwen. Wij gaan niet uit van de standaard
informatie en de standaard HB’er.

CENTRUM VOOR
HOOGBEGAAFDHEID

HBcentrum Rotterdam

direct aanmelden: https://aanmelden.hbcentrum.nl

E-mail:

info@hbcentrum.nl

Alle vestigingen werken volgens de
normen van HBcentrum Zwaagdijk-Oost,
Bollenmarkt 9H, 1681 PJ Zwaagdijk-Oost
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HBcentrum

HBplus Dagbesteding

HBcentrum is gespecialiseerd in groepen met hoogbegaafde kinderen. Deze groepen met
ontwikkelingsgelijken komen wekelijks bij elkaar, in groepen van 2 uur (HBkids groep) of 6 uur
(HBplus Dagbesteding). We werken in kleine groepen (maximaal 10) en eventueel individueel.
Na een intakegesprek kan HBcentrum een plan opstellen waarin de behoeften van het kind /
gezin / individu centraal staan. Wij werken met een geavanceerd online systeem waarin o.a.
de voortgang, aan de hand van opgestelde doelen, wordt beschreven.

HBplus is dagbesteding voor hoogbegaafde kinderen die op sociaal, emotioneel en / of hun interessegebied
passende begeleiding en / of aansluiting nodig hebben. Doormiddel van de juiste begeleiding is het ons doel
om ieder kind weer in zijn / haar kracht te laten komen. Naast een goed zelfbeeld geven we handvatten om op
een positieve manier in de maatschappij te kunnen staan. HBplus Dagbesteding werkt samen met de school om
schooluitval te voorkomen of kinderen terug naar school te begeleiden. Een dag HBplus bestaat uit veel psychoeducatie en een afwisseling van workshops en momenten om te ontprikkelen.
Aanmelden: https://aanmelden.hbcentrum.nl

Elke vestiging heeft meerdere keren per jaar een vrijblijvende inloop. Tijdens deze gratis
inloop mag je ons alles vragen. We zitten klaar met koffie en thee, dus schroom niet!

Bekijk de agenda op www.hbcentrum.nl

HBkids groep
In groepen van maximaal 10 kinderen komen ontwikkelingsgelijken bij elkaar. Zij krijgen bij
ons psycho-educatie die is aangepast op de belevingswereld en (emotionele) leeftijd van de
kinderen uit de groep. Verder is er iedere bijeenkomst een uitdagende, prikkelende workshop
waarin kinderen nieuwe dingen leren en diverse vaardigheden aan bod komen. Denk hierbij
aan: faalangst, doorzetten en ‘leren leren’. Aanmelden: https://aanmelden.hbcentrum.nl
Losse groep
Naast een traject ‘HBkids’ worden er ook regelmatig losse groepen georganiseerd. Bij deze
losse groep is er gelegenheid om kennis te maken met ontwikkelingsgelijken en één of twee
van onze coaches. Het programma van de losse groep is hetzelfde als een HBkids groep.
Kinderen kunnen af en toe een ‘losse groep‘ volgen of éénmalig proefdraaien als opstapje
naar de HBkids groep. Bekijk de agenda op www.hbcentrum.nl.

Wat wij nog meer bieden:
Het aanbod kan per vestiging verschillen. Wat wij onder andere nog meer bieden:
- Cursus HB-ráákt voor ouders;
- Teamtraining op maat voor scholen;
- Opleiding tot HB-professional;
- Individuele coaching voor zowel kinderen als (jong)volwassenen;
- Observatie, ondersteuning en coaching op school.

Zie onze website voor meer informatie: www.hbcentrum.nl

