
 

EVEN VOORSTELLEN: 
Ik ben Elly, getrouwd en moeder van 3 schoolgaande kinderen. Ik ben mijn 
onderwijs loopbaan begonnen als leerkracht Engels in het voortgezet onderwijs. 
Vervolgens ben ik me gaan verdiepen in leerproblematiek. Hoe komt het toch 
dat sommige kinderen alles in huis lijken te hebben, maar toch niet goed kunnen 
meekomen op school? Die vraag blijft me bezig houden en drijft me om als 
remedial teacher steeds weer nieuwe methodes eigen te maken. Vervolgens 
realiseerde ik me dat ik kinderen vooral veel liet nadenken; ik was vooral met 
hun hoofd bezig. Maar veel kinderen met leerproblemen hebben ook te kampen 
met een moeilijk handschrift of hebben moeite om stil te zitten, lopen soms wat 
houterig of werken chaotisch. Ik werd me ervan bewust dat leerproblemen niet 
alleen in het hoofd zitten, maar dat ook de rest van het lichaam een rol speelt in 
het leren. Is er dan soms een achterliggende oorzaak? Gaandeweg werd me 
duidelijk dat een neuromotorische onrijpheid ten grondslag kan liggen aan veel 
leer- en gedragsproblematiek. Als remedial teacher en als therapeut mag ik 
kinderen nu tot hun recht zien komen, hetzij door te helpen met schoolse 
vaardigheden, hetzij door neuromotorische rijping te bewerkstelligen m.b.v. het 
INPP oefenprogramma. Het is geweldig om van zo dichtbij mee te mogen maken 
dat kinderen in staat zijn om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. 

ERVARING 
Sinds 1993 als leerkracht Engels op diverse middelbare scholen 
Sinds 1999 als moeder 
Sinds 2004 als remedial teacher  
Sinds 2009 als remedial teacher in eigen praktijk en dyslexie behandelaar 
Sinds 2016 als INPP-NDT therapeut 

 
OPLEIDING EN DIPLOMA’S 
Leraren Opleiding Engels 2e graad – 1993 
Hogeschool Midden Nederland – Utrecht  
Remedial Teaching (leerkracht speciaal onderwijs) – 2003 
Fontys Hogeschool – Utrecht  
Jaarcursus tot INPP-NDT therapeut – Weert – 2016 

 
WAT MAG U VAN MIJ VERWACHTEN? 
Betrokkenheid en interesse in u en uw kind. Ik hoor vaak dat kinderen en 
jongeren zich snel op hun gemak voelen bij mij in de praktijk. Zij ervaren mijn 
begeleiding als helpend. Ik betrek kinderen en jongeren in hun leerproces en 
ontwikkeling. Ik praat niet alleen over ze, maar juist ook met ze, omdat kinderen 
vaak heel goed weten wat ze nodig hebben.  

WAT VERWACHT IK VAN U? 
Bereidheid en geduld om te oefenen met uw kind. Open communicatie. 

DOELGROEP 
Kinderen en jongeren. Maar ook als volwassene bent u welkom. 
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