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9.00 Ontvangst Novil hal 

9.30 Masterclass 1 Sally Reis en Tania Gevaert –  Empowering Gifted Females 

In deze Engelstalige Masterclass zal Sally Reis een aantal belangrijke bevindingen uit 35 jaar 

onderzoek naar getalenteerde en eminente vrouwen met ons delen. Ze zal ingaan op zaken als 

onderpresteren, het verbergen van talenten en het imposter syndrome dat hoogbegaafde 

meisjes en vrouwen nogal eens laten zien gedurende hun levensloop. Ze zal daarbij niet alleen 

aandacht hebben voor de typische paden die hoogbegaafde meisjes en vrouwen volgen, maar 

ook voor de onderliggende belemmerende en bevorderende factoren die te vaak leiden tot het 

onzichtbaar worden of blijven van de wel degelijk (in aanleg) aanwezige talenten. 

Op basis van haar onderzoek naar de levens van eminente vrouwen zal Sally Reis tevens 

aanknopingspunten aanreiken voor het doorbreken van de interne en externe factoren die 

belemmerend werken voor succesvolle levens en carrières van talentvolle meisjes en vrouwen. 

Tania Gevaert zal van hieruit met de deelnemers op zoek gaan naar effectieve en haalbare 

strategieën waarmee begeleiders van hoogbegaafde meisjes en vrouwen hun cliënten/coachees 

kunnen helpen de verschillende obstakels te overwinnen. Zowel in het heden, als in de verdere 

toekomst. 

De Masterclass staat open voor psychotherapeuten, psychologen en coaches die werkzaam zijn 

met hoogbegaafde (jong) volwassenen en die meer willen leren over de verschillende 

mechanismen die bijdragen aan de typische problemen die hoogbegaafde meisjes en vrouwen 

ervaren tijdens het opgroeien, het aangaan en behouden van relaties en bijvoorbeeld het kiezen 

en opbouwen van een eigen carrière. 

 

Novilo zaal C 

12.30 Lunch Southpark 
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13.30 Masterclass 2 Paul Beljan and Maud van Thiel – Diagnosis and Treatment of the Gifted 

In deze Engelstalige Masterclass zullen Paul Beljan en Maud van Thiel om beurten een korte 

inleiding verzorgen op zes belangrijke onderwerpen die van belang zijn bij de diagnose en 

behandeling van hoogbegaafde jongeren en volwassenen. Na hun inleiding zullen ze eerst op 

elkaar reageren, waarna het de beurt zal zijn van de deelnemers om vragen aan de experts te 

stellen. 

De onderwerpen die aanbod zullen komen volgen de stappen in het contact tussen een 

(mogelijk) hoogbegaafde client en de therapeut. Dus we beginnen met het vermoeden van 

hoogbegaafdheid, het vaststellen van hoogbegaafdheid en het komen tot een juiste diagnose 

voor behandeling, het kiezen van de juiste behandeling, het verloop van de behandeling en 

tenslotte het beëindigen van de therapeutische relatie. 

Omdat niet alleen Paul Beljan en Maud van Thiel verschillende benaderingen en 

praktijkervaringen zullen hebben, maar dit ook zal gelden voor de deelnemers beloofd dit een 

levendige en interessante Masterclass te worden voor HB-professionals die de verdieping 

zoeken. 

De Masterclass staat open voor psychotherapeuten, psychologen, coaches en counselors die al 

enige tot (zeer) ruime ervaring hebben met het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen en 

die daar nog bekwamer in willen worden. Uiteraard gaat het voor coaches en counselor niet om 

het zelf leren diagnosticeren en behandelen, maar om het beter leren begrijpen van de 

psychische kwetsbaarheden van hun coachees en het beter kunnen afstemmen op de 

zorgverlening door GGZ-professionals. 

Novilo zaal C 

16.30 Einde studiedag  

  


