
 

Mijn naam is Fridy van Bokhoven. Ik ben nu ruim zeven jaar werkzaam in mijn eigen 

praktijk als gespecialiseerde remedial teacher en help ‘mijn’ leerlingen met problemen met 
leren en/of gedrag. Bij veel van mijn leerlingen is er sprake van comorbiditeit, dus dubbele 

problemen. Dat maakt mijn werk dagelijks heel uitdagend en erg boeiend.  
Ik heb vele jaren extra ingezet qua studie om ervoor te kunnen zorgen dat ik veel 
problemen ook inderdaad herken en kan oplossen, eventueel door intervisie.  

Vooral ook door mijn brede opleiding bekijk ik de leerling op allerlei manieren. 
Daarvoor heb ik 22 jaar voor alle klassen van de basisschool als leerkracht gewerkt en 

kreeg toen de mogelijkheid aangeboden om intern begeleider te worden, wat ik direct ook 
heb uitgebreid met de opleiding voor remedial teacher en diverse specialisaties. 
In mijn werk vind ik het teruggeven van het zelfvertrouwen, wat vaak een enorme deuk 

heeft opgelopen bij de leerling, erg belangrijk. Ook vind ik de zelfstandigheid van belang. Ik 
houd nu eenmaal niet zoveel van ‘pamperen’. Ieder kind is uniek en mag zichzelf zijn.  

Ik stuur iedere leerling dan ook persoonlijk aan en overleg veel met de leerling, de ouders, 
de leerkracht, de mentor, de vakdocent, de orthopedagoog, de kinderarts, de psycholoog, 
de huisarts, de fysiotherapeut, etc. 

 
En toen kwam Annemieke Groeneveld van Time 2 Control met haar opleiding (OP WEG 

NAAR) “Snel leren = leuk leren” op mijn pad. Ik zag een advertentie op Facebook.  
In juni en juli 2015 was ik zo gelukkig om de opleiding bij deze zeer motiverende en 
inspirerende vrouw te mogen volgen. 

Toen veranderde er opeens veel in mijn werk, wat eerst enkel met individuele kinderen in 
mijn praktijk plaatsvond. Annemieke maakte mij enthousiast voor het werken in kleine 

groepjes met wat oudere kinderen en zij beantwoordde tevens de vraag die mij vaak werd 
gesteld hoe o.a. pubers en adolescenten toch beter kunnen gaan plannen en gerichter hun 
studie aan zouden kunnen pakken. Veel antwoorden hierop heb ik gevonden door o.a. een 

studie in executieve functies en Annemieke gaf mij de antwoorden op mijn resterende en 
vooral praktische vragen.  

Op dit moment realiseren mijn man en ik een tweede ruimte, naast een kleine ruimte waar 
ik werk met één leerling. 
Wow! Een nieuwe droom komt uit voor mij. 

De eerste cursus OP WEG NAAR “Snel leren = leuk leren” start in september 2015 in mijn 
praktijk en dan wellicht nog aan de tafel in de kamer, wat natuurlijk ook niet erg is.  

 
Als u meer informatie wilt, kunt u ook kijken op mijn LinkedIn pagina, mijn  website 

www.fridyremedialteaching.nl, bellen naar 0162-51 68 31 / 06-81 40 20 33  of mailen naar 
vanbokhoven011@planet.nl.  
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