
 

Een jaar geleden ben ik mijn Praktijk voor Begaafdheid gestart omdat ik me erg verbonden 

voel met deze doelgroep. Ik werk graag met (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en hun 
ouders. Voor ontwikkeling in balans is een positieve benadering van de specifieke 

eigenschappen van hoogbegaafde kinderen van groot belang. Ik zet mij hier graag voor in. 
Al gauw wisten de ouders en kinderen mij te vinden.  
Ik merk dat veel kinderen en jongeren worstelen met leren.  Op de basisschool worden 

kinderen vaak niet uitgedaagd en kunnen dan al gaan onderpresteren. Om hen de uitdaging 
te bieden die ze nodig hebben om te (blijven) leren en omdat samen leren met 

gelijkgestemden van groot belang is, heb ik onder andere Plusklas Apeldoorn opgericht. 
 
Op de middelbare school komt er een probleem bij. Als het leren je lange tijd erg 

gemakkelijk is afgegaan en je hoefde niet meer te doen dan de stof even door te lezen om 
een hoog cijfer te halen, dan kan het erg tegenvallen als het moeilijker of ineens veel meer 

wordt. Ik zocht naar een gerichte training om pubers hierbij te kunnen helpen. 
De oplossing hiervoor heb ik gevonden in de training ``Snel leren = leuk leren”. De training 
is heel geschikt om te leren leren en te leren plannen. Ik geef de training in mijn praktijk 

dus aan (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. 
Samen met gelijkgestemden die tegen hetzelfde aanlopen werken we aan vaardigheden die 

het leren leuker maken. Wat is het heerlijk om te zien dat kinderen door deze training weer 
zelf aan het stuur van hun leerproces kunnen gaan zitten.  
 

In Apeldoorn werken Lieke Kalhorn en ik samen om de training “Snel leren = leuk leren” 
aan zoveel mogelijk kinderen te kunnen geven. We hebben eens in de ongeveer 6 weken 

een koffie-inloop voor ouders/belangstellenden waar we vertellen wat wij doen in de cursus 
en om met elkaar te sparren over hoe je het beste je kind kunt begeleiden bij huiswerk.  
Het is altijd weer een feest van herkenning. 

 
Als een moeder je vertelt dat de mentor van haar zoon aangeeft dat ze merkt dat hij de 

laatste tijd zoveel bewuster met school bezig is, en dat er een stijgende lijn in de cijfers te 
zien is, dan geeft dat heel veel voldoening! 
Ik heb zin om de training nog aan heel veel kinderen te geven! 
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