
 

Sinds 2015 heb ik een eigen praktijk in Zoetermeer voor coaching, begeleiding en 

psychodiagnostisch onderzoek van kinderen en tieners met wie het niet zo lekker loopt op 
school. Sinds kort ben ik ook gecertificeerd trainer van de concepten van Time 2 Control. 
 

Zoals de praktijknaam al doet vermoeden (Jij&iq Coaching en Onderzoek), richt ik me vooral 
op hoogbegaafde kinderen. Maar ook andere kinderen zijn meer dan welkom! Ik begeleid hen 

bij problemen op sociaal-emotioneel vlak, zoals bijvoorbeeld faalangst of 
aanpassingsproblemen, maar ook bij onderpresteren, leren leren en andere leerproblemen en 
-stoornissen zoals dyslexie, AD(H)D en mildere vormen van autisme. Bepaalde kenmerken die 

bij hoogbegaafdheid horen kunnen lijken op symptomen van deze stoornissen. Soms is er 
sprake van een combinatie (‘twice exceptional’) maar vaker gaat het om misdiagnose. Als de 

problemen ernstig zijn kunnen ouders met een PGB ook bij mij terecht. 
 
In mijn begeleiding, maar ook thuis met mijn eigen kinderen, merk ik dat veel begaafde 

kinderen weinig kaas hebben gegeten van leerstrategieën en studievaardigheden. Aan de ene 
kant komt dat doordat zij tot nu toe op school nauwelijks moeite hoefden te doen om iets te 

leren of begrijpen.  Er was gewoon geen noodzaak en dus weinig gelegenheid om deze 
vaardigheden te ontwikkelen. Aan de andere kant zien deze kinderen ‘je best doen’ vaak als 
een teken van ‘dom’ zijn. Het is dan een hele stap om toch te gaan investeren in beter leren 

leren! 
 

Heel graag laat ik deze kinderen zien en ervaren hoeveel profijt ze kunnen hebben van 
effectieve studievaardigheden. Het concept “Snel leren = leuk leren” van Time 2 Control past 
hier heel goed bij. De methoden en technieken doen een beroep op verschillende leerstijlen 

en beide hersenhelften waardoor iedereen er iets uit kan halen wat bij hem of haar werkt.   
 

Binnenkort hoop ik van start te gaan met de cursus “Snel leren = leuk leren” en OP WEG 
NAAR…. 

 
De eerste data zijn gepland en mijn handen jeuken om aan de slag te gaan.  
Kijk op www.jijeniq.nl voor de data! 
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