
 

 

 Tania Gevaert Training & Coaching 

Impact Pro 

 in samenwerking met Impact vzw – vereniging voor 
hoogbegaafden, organiseert Tania Gevaert Training & Coaching 

een training voor professionelen, ouders en/of volwassen 
hoogbegaafden. 

Annick Mertens (cognitief therapeut, trainer en coach in leerproblemen, gedragsmoeilijkheden en 
gespecialiseerd in hoogbegaafdheid) en Tania Gevaert (sociaal werker, trainer en coach in leer- en 
gedragsproblemen gespecialiseerd in hoogbegaafdheid) begeleiden, in een context van theoretische 
kaders en ervaringsdeskundigheid interactieve lezingen en workshops.  

Elke dag staat een doelgroep centraal, je kan kiezen voor de 3-daagse (met korting) of een dag.  
Op vrijdag staat de professional in de kijker. We hebben het over diagnostiek, meer specifiek waar je 
op kan letten en hoe je misdiagnoses kan vermijden. Hoogbegaafden hebben andere noden  in het 
onderwijs. We wijzen op het anders-zijn en anders-leren en kijken naar de mogelijkheden.  
Zaterdagen staat het opvoeden van hoogbegaafden centraal. We richten de aandacht op de sociaal-
emotionele ontwikkeling en op de gedragsmoeilijkheden. 
De zondag is hoogbegaafdendag. Je bent volwassene en je bent hoogbegaafd. We staan stil bij wat het 
betekent om hoogbegaafd te zijn, hoe dit je omgang met anderen beïnvloed, wat dit doet met je 
(partner)relatie en op je werk.  

De opleiding gaat door in Oostende, telkens van 10-16u. Prijs: €95/dag of 250 voor de 3 dagen. 
Lunch, drankjes en syllabus inbegrepen.  
Dit zijn de data: 22,23 en 24 maart 2013; of 31 mei, 1 en 2 juni 2013, of 23,24 en 25 augustus 2013.  

Wij hopen op uw aanwezigheid – Het aantal plaatsen is beperkt op 15 deelnemers 

Inschrijven bij gifted@telenet.be 

Uw inschrijving is definitief wanneer u het bedrag gestort heeft. U krijgt hiervan 

bevestiging via mail.  

Bij annulatie rekenen wij 30% aan voor de administratieve kosten, dit tot 10 dagen 

voor de startdag. Na deze datum zullen wij het volledige bedrag aanrekenen.  

 

KIjk op www.studiewijs.be of mail naar 
gifted@telenet.be Wil je op de hoogte gehouden 

worden van andere activiteiten schrijf je in op de 
nieuwsbrief via de website. 

 

Programma 

 

Meer informatie. 
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