
Talent op het gebied van: 

 Kindercoach 

 cursus geven van “Ik leer leren” 

 beelddenkers helpen 

 opvoedingscoach 

 

 

 

 

         

 

 

 

              Pierrette Kluivers 

Wie ben ik? 
Ik ben Pierrette Kluivers en werk als juf op de Kardinaal Alfrink  school in Neede. Ik doe mijn werk 

met veel plezier en ben me steeds meer gaan interesseren in het individuele kind zelf. Ik wil kinderen 

graag helpen met van alles, dus ook wanneer ze een probleem hebben. Het maakt niet uit wat voor 

probleem, we zullen er samen voor gaan om een oplossing te vinden. Dat kan op allerlei gebieden 

zijn, zowel sociaal emotioneel, als cognitief. Ik zal uitgaan van het kind zelf. Naast mijn 

werkzaamheden voor school ben ik bezig met het oprichten van mijn eigen praktijk.  

 

Wat heb ik te bieden? 
Mijn kijk op het leven is breed. Doordat ik zelf veel heb meegemaakt en gezien in het leven, heb ik 

geleerd dat er van alles mogelijk is. Ook in de hulp die ik kan bieden en de methodes die ik zal 

gebruiken. Er zullen kinderen zijn die zich prettiger voelen wanneer je buiten praat, of met een dier 

kan spelen, of samen muziek maakt. En daar gaat het om: wat vindt het kind prettig, waardoor het 

gemotiveerd raakt en de stappen naar de oplossing wil nemen. 

Voor de kinderen die moeite hebben met het leren, geef ik de cursus “Ik leer leren”. Deze is vrij nieuw 

en van groot belang voor kinderen vanaf groep 7, die moeite hebben met het leren. 

En ik ben zo blij, dat ik er ook voor de beelddenkers ben. 

Het maakt dus niet uit: wij komen er samen uit!   

 

Welke werkwijze gebruik ik? Hoe wil ik dit bereiken? 
Als kindercoach werk ik samen met het kind via een stappenplan, dat we samen hebben opgesteld. 

De eerste gesprekken zijn alleen met het kind. Daarna vind ik het belangrijk ook de ouders erbij te 

betrekken, omdat zij het uiteindelijk samen moeten doen.    

Bij het “Ik leer leren” programma volg ik de “Ik leer leren” methode. Deze bestaat uit 5 bijeenkomsten 

van 1½ uur in kleine groepjes op een dicht bijzijnde school. 

Het kind leert voor zichzelf de best bijpassende leermanier: op welke wijze, waar, wanneer, hoe, wat 

past bij mij? Zodat het kind weet hoe te moeten leren wanneer het naar het voortgezet onderwijs 

gaat.  

Doelgroep 
Kinderen/jeugdigen en volwassenen. 

 

Duur 
Bij kindercoaching: vanaf 1 x.  

De praktijk leert, dat 5 sessies over het algemeen voldoende zijn. 

Bij “Ik leer leren” zijn het 5 bijeenkomsten van 1 ½ uur. 

 



Contact gegevens school 
Basisschool Kardinaal Alfrink, Neede.  

T: 0545-292686 

Contactgegevens privé 
Pierrette Kluivers 

T: 0545-287996 

W: www.jijzelf.eu 

E: info@jijzelf.eu 

 

http://www.jijzelf.eu/

