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Om jou verder op weg te brengen tijdens 
jouw eigen intense reis waarin je ontdekt 
wat hoogbegaafdheid voor jou of je kind  
betekent, heb ik een gratis ebook  
geschreven.

Ik hoop dat het zal fungeren als een  
spiegeltje, zodat jullie zelf kunnen  
onderzoeken wat jullie herkennen. Je zult 
merken dat je sommige dingen in jezelf of 
je kind terugziet en andere zaken een stuk 
minder. Dat is logisch. Dé hoogbegaafde 
bestaat immers niet!

Om te weten wat jullie nodig hebben om 
gelukkig te worden, is het belangrijk dat 
jullie ontdekken hoe jullie in elkaar steken 
en wat jullie nodig hebben om energie uit 
het leven te halen!

Een betekenisvol, warm en gelukkig leven 
waar jullie energie van krijgen - dat gun ik 
jullie!

Veel leesplezier!

Marije
DOWNLOAD HET BOEK VIA:

WWW.EENINTENSEREIS.NL/EBOOK

SCAN DE QR-CODE OM EEN GRATIS 
EN VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK

IN TE PLANNEN.

Een intense reis
Tiendweg-Oost 1c

2941 BV  LEKKERKERK
www.eenintensereis.nl

06-22122559  
(Spreek bij geen gehoor een boodschap in. 

Ik bel je zo snel mogelijk terug!)



BEGELEIDING VAN OUDERS VAN 
(VERMOEDELIJK) BEGAAFDE  

KINDEREN
Ouder zijn van een (vermoedelijk) begaafd 
kind is niet altijd even makkelijk. Hoe voed 
je jouw autonome kind het beste op? Hoe ga 
je om met (voor)oordelen uit je omgeving en 
zorg je ervoor dat je kind het onderwijs en de 
zorg krijgt die het nodig heeft om in zijn of 
haar kracht te staan. Maar (net zo  
belangrijk) hoe zorg je ook tegelijkertijd goed 
voor jezelf? Een intense reis ondersteunt 
ouders van begaafde kinderen en jongeren 
bij de opvoeding en bij uitdagingen in relatie 
tot school.

HERKEN JE DIT? 
• Je maakt je zorgen over je kind en het 

gebrek aan aansluiting op school;
• Je voelt je soms wanhopig en hebt het 

gevoel dat je het ook even niet meer 
weet;

• Je hebt het gevoel dat je met je rug tegen 
de muur staat en er niet meer uitkomt;

• Je hebt het gevoel dat je omgeving niet 
begrijpt waar jullie doorheen gaan;

• Je hebt het gevoel dat alle standaard  
‘opvoedtips’ voor jouw kind niet werken;

• Het is soms moeilijk om te genieten...  
Je wilt zo graag dat jullie als gezin weer 
in jullie kracht komen te staan.

WAT KAN EEN INTENSE REIS VOOR JULLIE 
BETEKENEN? 

• Je leert je kind beter begrijpen
• Je leert je eigen patronen herkennen
• Je krijgt meer grip op de situatie
• Je gezinsleven verbetert
• Er komt minder strijd thuis
• Praktische hulp bij vraagstukken rondom 

school, thuiszittersproblematiek, kindzorg, 
etc.

• Ondersteuning bij (het voorbereiden van) 
schoolgesprekken

Begeleiding 
van ouders van  

begaafde kinderen

Peers4Parents
Ouderprogramma van 8  
bijeenkomsten waar je  
vanuit eigen kracht van 

betekenis leert te zijn tijdens 
de emotionele begeleiding 

van je begaafde kind

Praktische hulp & 
ondersteuning

Hulp bij zaken rondom 
passend onderwijs en 

jeugdhulp

COACHING VOOR BEGAAFDE
VOLWASSENEN EN JONGEREN 

Als coach begeleid ik jou als (vermoedelijk)  
begaafde jongere of volwassene bij jouw  
coachingsvragen en vergroot de kennis en  
vaardigheden die je in kunt zetten om helemaal 
in je kracht te staan. Bijvoorbeeld met betrekking 
tot persoonlijke ontwikkeling of uitdagingen  
binnen school, studie of werk. 

Als coach hanteer ik een holistische visie. Ik 
kijk naar jou als mens in z’n totaliteit. Volgens 
de holistische visie ben je een eenheid: fysiek, 
mentaal, emotioneel en spiritueel. Omdat al deze 
onderdelen met elkaar verbonden zijn, betekent 
het ook dat deze elkaar kunnen beïnvloeden. 
Een simpel voorbeeld hiervan is, dat als je geen 
ruimte maakt voor je emoties, dit kan leiden tot 
lichamelijke klachten. Je kunt bijvoorbeeld pijn 
in je buik krijgen, last van je darmen, eczeem 
ontwikkelen of krijgt last van pijn in je schouders 
of rug. 

Dit geldt voor ieder mens, maar het is mijn  
ervaring dat hoogbegaafden, door de manier 
waarop ze in het leven staan en de intensiteit 
waarmee prikkels binnenkomen, nóg meer baat 
kunnen hebben bij een holistische aanpak. 

Workshops & trainingen
Kennisdeling voor ouders, 

begaafden en
onderwijsprofessionals


