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In mijn praktijk “Fijnbrein in actie” help ik 
kinderen en jongeren die problemen ervaren 
op school (en vaak daardoor ook thuis) op 
het gebied van leerontwikkeling.  
 
Het aanbod van “Fijnbrein in actie” is divers 
en altijd gericht op de individuele behoefte 
van uw kind.  
 
Er wordt o.a. aangeboden: 
 

• LEREN LEREN methode 
• IOOB (Individueel Onderwijskundig 

Onderzoek Beelddenken) 
• Strong Kids 8-12 en 12-18 jaar 
• Strong Kids examentraining 
• Begeleiding door Jeugd Brein Coach 

 
Mijn website https://www.fijnbreininactie.nl 
geeft veel informatie en ik ben graag bereid 
middels een telefonisch gesprek of 
persoonlijk bij u thuis één en ander toe te 
lichten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

Onderzoek beelddenken (IOOB): 
 
Bij dit diagnostisch onderzoek, ga ik door 
middel van o.a. het Wereldspel na, wat het 
cognitieve niveau van het kind is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast neem ik verschillende testen af, 
waarbij ik na ga hoe het kind een taak 
aanpakt, wat de strategieën zijn, hoe 
leerbaar het kind is, hoe het tekstbegrip is op 
micro, meso en macroniveau, hoe de leerling 
technisch leest, of de letters en klanken 
geautomatiseerd zijn, hoe de spelling is, hoe 
het met het schrijven gaat, of het rekenen 
voldoende geautomatiseerd is en wat de 
rekenstrategieën zijn, welke geheugeningang 
het best ontwikkeld is, hoe het ruimtelijk 
inzicht is, wat de leerstijl is en of er mogelijk 
oogvolg-problemen zijn. Hier maak ik een 
verslag kan met tips en adviezen voor 
ouder(s) en leerkracht(en).  
 
Doordat het een non-verbaal onderzoek is, 
hebben leerlingen veel meer kans op een 
eerlijk resultaat, want ze worden niet 
afgerekend op hun eventueel minder talige 
kant (die niets hoeft te zeggen over 
intelligentie). 
 
                  
 
           
 
 
 
 

LEREN LEREN methode: 
 
Hierbij maak ik veel gebruik van de capaciteiten 
die de verschillende hersenhelften hebben, 
waarbij de rechterhersenhelft een belangrijke 
rol speelt bij beelddenkers, die ik dan ook 
bewust leer in te zetten. Niet alleen die 
rechterhelft is belangrijk, ik leer de leerlingen 
beide helften optimaal te gebruiken.   
 
 
 
 
 
 
Dit kunnen leerlingen op de basisschool zijn, 
maar ook voortgezet onderwijs, MBO of zelfs 
volwassenonderwijs.  
De training is bij mij aan huis, maar kan, indien 
gewenst, in overleg ook op school plaats vinden.  
 
 
 
 
 
 
 
Wat leert een kind/jongere bij de LEREN LEREN 
methode:  
 

• Hoe zijn/haar brein in elkaar zit en 
wat het nodig heeft 

• Welke leeringang bij hem/haar het 
best werkt 

• Een structurele manier om teksten te 
leren begrijpen en te onthouden 

• Hoe je beide hersenhelften gebruikt 
• Wat beelddenken is en hoe je dit inzet 
• En nog veel meer! 

 
      
 

 



 

Strong Kids 8-12 en 12-18 jaar: 
 
In deze training leer ik kinderen en 
jongeren weerbaarder en assertiever 
te worden en faalangst te reduceren.  
 
Jeugd die zich aanmeldt bij 'Strong 
Kids' kan last hebben van faalangst.  
Of zij durft geen keuzes te maken of 
niet voor zichzelf op te komen. Ze 
worden gepest of pesten juist anderen. 
Kinderen kunnen sociaal emotioneel 
kwetsbaar zijn of zich onveilig voelen.  
 
 
 
 

           
 
 
 
Strong Kids examentraining: 
 
Deze training geef ik aan 
examenleerlingen die erg last van 
examenvrees hebben.  
We werken hier met RET (Rationeel 
Emotieve Therapie), we onderzoeken 
wat beweging met je doet, we gebruiken 
oefeningen die beide hersenhelften goed 
laten samenwerken, we besteden 
aandacht aan het belang van plannen, 
hóe je dit doet en nog veel meer.  
 
 
      

Begeleiding door Jeugd Brein Coach: 
 
Als Jeugd Brein Coach (JBC) help ik jeugd 
bij het ontwikkelen van executieve 
vaardigheden. Dit doe ik door middel van 
het goed stellen van doelen en het opstellen 
van een actieplan, het doen van oefeningen 
om de lateralisatie te bevorderen en door het 
geven van psycho-educatie aan ouder, 
leerkracht en leerling.  
 
Als Jeugd Brein Coach zie je vaak grote 
uitdagingen op school met het 
werkgeheugen, plannen, automatiseren en 
concentreren. Als je ASS, AD(H)D of 
dyslexie hebt, of hoogbegaafd bent, kan dit 
nog lastiger zijn.  

                       
Eerst kom ik thuis voor een intakegesprek. 
Tijdens dit gesprek wordt er een eerste test 
afgenomen. Er wordt gekeken wat we willen 
bereiken en wat haalbaar is binnen welke 
tijd.  
Vervolgens schrijf ik een begeleidingsplan 
waarin mijn bevindingen staan. Als het 
nodig is, kan ik de leerling observeren in de 
klas. Overleg met school is daarom van 
belang.  
Daarna ga ik met het kind of de jongere aan 
de slag. Dit kan op school of bij mij in de 
praktijk zijn.  
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