
 

Kindbrief peergroep 

Veel hoogbegaafde tieners lopen ongeveer met vergelijkbare vragen of problemen rond, zonder 

mogelijkheid om dit te delen met anderen die dit begrijpen. Hierin kan het helpen om aan de slag te 

gaan met tieners die in ongeveer dezelfde situatie zitten als jij. Dit noemen wij de peergroep, omdat er 

ook twee psychologen (behandelaren) en andere hoogbegaafde tieners (peers) bij aanwezig zijn om te 

helpen. De peergroep is erop gericht om elkaar te helpen en onderling te overleggen. Je kunt dan binnen 

een veilige setting dingen bespreken die je misschien spannend vindt in andere situaties.  

Binnen de groep zitten 5 tot 7 deelnemers (en twee behandelaren) met vergelijkbare situaties. Dit zijn 

hoogbegaafde jongeren van 14 tot en met 16 jaar, die allemaal hun eigen doelen van tevoren hebben 

opgesteld. Elke week hebben we een bijeenkomst van 1,5 uur waarin de deelnemers zelf onderwerpen 

en vragen inbrengen.  

Regels van de peergroep 

Om de sessies met jullie veilig en constructief te houden, gelden er een aantal regels.  

1. Het contact tussen deelnemers vindt hoofdzakelijk plaats tijdens de sessies. Dit betekent dat er 

geen contactgegevens worden uitgewisseld onderling om contact te hebben buiten de sessies 

om. 

2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn inbreng in de groep. Je bent zelf verantwoordelijk 

voor het behalen van je doelen, de groep is daarbij een middel. 

3. Conflicten of moeilijkheden binnen de groep worden opgelost binnen de groep. Het staat ouders 

vrij om contact op te nemen met behandelaren, maar omwille van vertrouwelijkheid en veiligheid 

in contact met behandelaren binnen de groep kan niet alles gedeeld worden. 

4. Je houdt zelf de inhoud van gesprekken binnen de peergroep vertrouwelijk. Dit betekent dat je 

wel over een eigen proces mag praten als je dit wilt, maar geen informatie geeft over andere 

deelnemers en hun inbreng aan derden. 

5. In principe hebben deelnemers van de groep geen aparte gesprekken met de behandelaars. 

Als je problemen of onveiligheid in de groep ervaart bespreek je deze in de groep. Dit is 

onderdeel van de peergroep. 

6. Schoolbegeleiding is geen onderdeel van de peergroep. 

7. Een deelnemer kan zelf aangeven wanneer hij wil stoppen met de peergroep, eventueel na 

overleg met behandelaren en/of de groep. Na het besluit om te stoppen moet je nog 3 

bijeenkomsten aanwezig zijn om af te ronden. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt afscheid 

genomen, waarbij het de bedoeling is dat de vertrekkende deelnemer voor elke deelnemers iets 

voorbereid ter afscheid.  



 

8. De deelname aan de peergroep is maximaal 18 maanden. Indien er hierna nog behoefte is aan 

hulpverlening wordt in onderling overleg gekeken naar de mogelijkheden. 

Motivatiebrief 

Wij vinden het erg belangrijk dat je zelf hulpvragen en doelen hebt binnen de peergroep. Daarom is een 

motivatiebrief van jou persoonlijk nodig als je je aanmeldt. Dit mag lang of kort zijn, zolang de volgende 

punten er duidelijk en onderbouwd in genoemd worden: 

• Waar loop je tegenaan? 

• Wat is je specifieke hulpvraag of doel voor deelname aan de peergroep? 

• Waarom lijkt jou dit nuttig om in een groep te doen? 

De behandelaren van de groep nemen jouw brief door en kunnen jou en je ouders uitnodigen voor een 

intakegesprek. Hierin maak je kennis met de behandelaren en heb je alle ruimte om nog vragen te 

stellen. Ook kijken we dan samen of de peergroep passend en nuttig voor jou is. Als alles dan goed zit, 

kun je snel na het intakegesprek starten binnen de groep. 


