
 

Mijn naam is Kaja Pieperiet. Ik ben mama van 3 kinderen, de beste spiegels in mijn huis. Ik ben 
getrouwd, de baas…. van Vita onze Bulldog en butler van poes Pip. Ik ben een beeldziener, een 
omdenker, een voeler, ik verzamel lichtpuntjes en je mag mij altijd wakker maken voor een goede grap 
(en taart!) Ik wordt heel erg blij van mijn beroep; ik coach met passie jongeren en jongvolwassenen. 
Ik geef ook workshops, voorlichting en trainingen in het aanleren van studievaardigheden. Dit allemaal 
met veel plezier. Mijn overtuiging is: Het mooiste dat je kunt worden is jezelf! Ik spreek met regelmaat 
jongeren die zeggen: ik heb geen talent, ik ben niet heel goed in iets. Dan glimlach ik en denk: 
 

Jij moet het zelf nog ontdekken 
Maar ik heb het al gezien; 

Jij bent bijzonder en geweldig bovendien! 
 

Heel vaak (her)kent een leerling eigen talent niet. Vaak is het iets dat zo gewoon voelt, dat je zonder 
na te denken doet maar eigenlijk is het juist datgene dat jou bijzonder maakt. En datgene dat jou kan 
helpen wanneer iets moeizaam gaat. 
Steeds vaker sprak ik ouders of jongeren die moeite hebben met school of huiswerk en tegenvallende 
resultaten. Ik leer zo veel maar toch haal ik een onvoldoende, de leraar mag mij niet, er worden dingen 
gevraagd die niet in het boek stonden, toetsen worden te laat opgegeven, ik snap de uitleg niet, ik heb 
geen tijd, ik ben al zo druk, ik heb geen zin meer in school, ze geloven mij niet, ruzie thuis over 
huiswerk. Allemaal uitspraken die ik, nog steeds, regelmatig hoor. 
Als het niet lukt op school zit je al gauw niet lekker in je vel, andersom; als je niet lekker in je vel zit 
lukt het ook minder goed op school. Wat nou als het niet lukt op school? Hoe verander je dat? Waar 
begin je? 
Ik ben mij daarin gaan verdiepen en heb uiteindelijk een methode gevonden waar ik in geloof als  
waardevolle toevoeging voor leerlingen en studenten. De training van Time 2 Control. Een concept 
waarbij er uitgegaan wordt van de kracht van huiswerkvaardigheden aanleren. Een fijne methode om 
toe te voegen aan mijn kennis en visie.  
 
Vaak blijkt inzet in gedachten en werkelijkheid te verschillen en dat de manier van leren niet altijd de 
gewenste resultaten biedt. Er bestaat wel ondersteuning; Tutoren of bijles op school, 
huiswerkbegeleiding, etc. Maar wat als de leerling zelf meer (leer)vaardigheden krijgt? Een leerling kan 
in minder tijd meer leren en doen als hij of zij beter snapt hoe te leren en doen. Eigen leerstrategieën 
ontdekken, jouw manier! Daar help ik graag bij. 
 
Ik hoor en ik vergeet ● Ik zie en ik onthoud ●  Ik doe en ik begrijp ● @Confusius 
 
Bij mij kun je terecht voor: “Snel leren = leuk leren” & OP WEG NAAR, individuele coaching en 
(school)workshops en voorlichting. Door mijn achtergrond als jongerencoach zie ik waar iemand vast 
loopt en kan ik daar makkelijk op inspringen. 
 
Meer informatie over mij en mogelijkheden:  
www.believejou.nl 
 


