
 

YES-trainingen 

 
Mijn naam is Jessica ten Hove-Simens. Ik ben getrouwd en moeder van twee lieve zoons.  
Toen ik nog een klein meisje was, wist ik al wat ik later wou worden: juf. En dat is gelukt!  

Ik ben inmiddels al vanaf 2010 werkzaam in het basisonderwijs. Ik ben begonnen in een 
combinatiegroep 3-5, maar heb daarna vooral bovenbouw groepen gedraaid waaronder vijf 

jaar groep 8.  
 
Omdat ik erg leergierig ben ingesteld, heb ik naast mijn baan een master opleiding tot 

gedragsspecialist gevolgd (MSEN: master special education needs). Ik vind het gedrag van 
kinderen erg interessant en wil graag kijken hoe ik kinderen, ouders en leerkrachten kan 

begeleiden. Ieder kind is immers uniek en verdient het om gehoord en begrepen te worden.  
 

In de zomer van 2017 begon het toch weer een beetje te kriebelen. Ik was toe aan een 
nieuwe uitdaging. Nadat ik verschillende gesprekken met mensen om mij heen had gevoerd, 
kwam ik tot de conclusie  dat ik graag mijn kennis en ervaring wil delen in mijn eigen praktijk.  

 
Via ouders van leerlingen die ik in groep 8 bij mij in de klas zaten, kreeg ik de feedback dat 

de stap naar het middelbare onderwijs erg groot was. Leerlingen moeten ineens lange 
studieteksten leren in een kort tijdsbestek. Ook het plannen van het huiswerk was iets waar 
ze moeite mee hadden. Ik kreeg de vraag hoe ze dit konden aanpakken en of ik hierbij kon 

helpen. Mede hierdoor is dan ook het idee van mijn eigen praktijk ontstaan.  
 

Ik ben op training gegaan bij Time 2 Control om mij de cursus “Snel leren=leuk leren” eigen 
te maken. Tijdens deze training heb ik zelf mogen ervaren hoe je in een korter tijdsbestek 
sneller kunt leren lezen, je beter leert focussen en hoe je op een slimme wijze je 

huiswerk/toetsen kunt plannen. Ik heb tijdens deze training vaak gedacht: “had ik dit destijds 
zelf maar geweten. Dat had me veel tijd en energie bespaard!” En dat is juist hetgeen wat ik 

de jongeren van nu gun; effectief leren zodat er ook tijd overblijft voor leuke dingen! 
 
Voor meer informatie kun u altijd contact met mij opnemen.  

Ook op mijn website kunt u verdere informatie vinden. 
 

Naam: Jessica ten Hove 
Telefoon: 06-18 48 90 60 
Mail: info@yes-trainingen.nl 

Website: www.yes-trainingen.nl 
Facebook: yes-trainingen 

 
 


