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25-01-1974
Nederlandse
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dubbelplus@home.nl
B

Werkervaring

08-1998

Heden

leerkracht basisonderw ijs en
specialist hoogbegaafdheid

OBS 't Schrijverke

Goirle

Leerkracht voornamelijk in de bovenbouw
Leerkracht Plusgroepen groep 1/2 tot en met groep 8
Interne begeleider op het gebied van (hoog)begaafdheid
03-2011

Heden

eigenaar advies- en
begeleidingsbureau Dubbel Plus

Dubbel Plus

Goirle

Dubbel Plus biedt begeleiding aan meer- en hoogbegaafde kinderen door een specialist
hoogbegaafdheid. Daarnaast verzorgt Dubbel Plus w orkshops en trainingen voor
leerkrachten, interne begeleiders en ouders,
Begeleiding kind en ouder(s):
• Individuele begeleiding aan meer- en hoogbegaafde kinderen.
• Leren leren door te plannen en te organiseren.
• Versterken van executieve functies
• Faalangstreductie-training
• Begeleiding in het durven aangaan van uitdagingen
• Omgaan met 'zich anders voelen'
• Omgaan met beelddenken
• (Hoog)begaafde kinderen 'in hun kracht zetten'
• Handelingsplan op maat naar aanleiding van hulpvraag
• Advies en tips aan ouders, school en kind.

Begeleiding scholen:
•Voorlichting over hoogbegaafdheid voor teams.
•Voorlichting over signaleren en het inzetten van het Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid (DHH)
•Advisering en begeleiding in het opzetten van een plusgroep.
•Advisering materialen en beleid betreffende compacten, verrijken en verdiepen.
•Verzorgen van ouderavonden
•Meerdaagse trainingen afgestemd op uw behoeften / hulpvragen
01-2016

Heden

Steunpunt Hoogbegaafde
Leerlingen

Onderw ijsZorgTeam

Tilburg

Onderw ijsZorgTeam biedt in opdracht van het samenw erkingsverband Primair
Onderw ijs Plein 013 hulp op school in de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
Binnen het steunpunt hoogbegaafde leerlingen w orden intern begeleiders, leerkrachten
en ouders geadviseerd in het onderw ijs en de opvoeding van hun hoogbegaafde kind.
In het verlengde van het steunpunt hoogbegaafde leerlingen w ordt de
orthopedagogische plusklas Intermezzo aangeboden, voor leerlingen die ondanks de
geboden hulp vast blijven lopen op school.

01-2016

Heden

coach leerkrachten Talentklas

Plein 013

Tilburg

Coachen/begeleiden van de leerkrachten van de Talentklas. De Talentklas is een fulltime
onderw ijsvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen vanuit het samenw erkingsverband
Plein 013.
05-2016

Heden

Trainer kenniscollege

Novilo

Utrecht

Verzorgen van kenniscolleges voor studenten en geïnteresseerden over diverse
facetten van hoogbegaafdheid
2016

Heden

Auteur en trainer Lucky7!

Dubbel Plus

Goirle

Auteur van Lucky7! Werkboek voor coaches
Lucky7! is een begeleidingstraject met als doel kinderen en jongeren te helpen om
blijvend te veranderen. Een combinatie van coachingstechnieken, therapiew erkvormen
en kennis van de mens zijn in Lucky 7! samengebracht. Met Lucky7! heeft u een
begeleidingstraject in handen w aarmee coaches, leerkrachten en (interne) begeleiders
op een effectieve manier kinderen en jongeren kunnen helpen. Het is erop gericht de
levenshouding van kinderen en jongeren positief te beïnvloeden.
Deze training is gebaseerd op de 7 stappen in coaching van Tony Robbins.
Robbins noemt dit 7 steps to creating lasting change.

Opleidingen

1986

1992

Opleiding

HAVO

Behaald

RSG Koning Willem II
in Tilburg

1992

1996

Opleiding

PABO

Behaald

Fontus Hogeschool
Katholieke
Leergangen
in Tilburg

2009

2011

Opleiding

MSEN specialist
Hoogbegaafdheid

Behaald

Fontys Hogescholen
in Tilburg

2013

2015

Opleiding

Gevorderde
Talentbegeleider

Behaald

Novilo
in Utrecht

