
krachtig kint 
anders denken anders leren 

 

                                               

 

 

 

 

                                                   
 

 

Praktijk voor: 
 
* reflexintegratie 
* visuele screening en -training 
* coaching in leermogelijkheden 

Ben je opzoek naar extra 
begeleiding voor je kind of wil je 
dat er eens iemand met jullie 
meekijkt? Wees welkom! 
 
Maak gerust een keer een 
afspraak voor een vrijblijvend en 
kosteloos gesprek. 
 

 

Jacqueline Kint 
 
w: www.krachtigkint.nl 
e:  jacqueline@krachtigkint.nl 
t:   06 - 18 72 84 79 
 

 

 

Kinderen in hun kracht zetten betekent: zien wie het kind is. 
Je kunt aan een kind zien of het gezien, gehoord en aangeraakt is. 

Het zonnetje breekt door, het gaat vrolijk lachen, want het voelt zich erkend. 
Eigenlijk is het maar een heel klein dingetjes, maar het is zo bijzonder! 

            Bron: onbekend 

Mijn naam is Jacqueline Kint. 
Ik ben getrouwd, woonachtig in Etten-Leur en samen 
hebben we drie kinderen.  
  
De laatste jaren heb ik zelf ervaren hoe het is om ouder te 
zijn van een kind met leerproblemen. Ik ken de frustratie, 
de teleurstelling. Maar vooral ook ken ik de zoektocht 
naar een oplossing. We hebben heel wat dingen 
geprobeerd en heel wat hulpverleners gezien. Dé 
oplossing vinden was echter niet zo gemakkelijk. Vaak 
geeft school aan dat een kind het niet kan, terwijl je zelf 
als ouder ziet en merkt dat je kind behoorlijk slim is.  
Wat is hier nu aan de hand? 
Dat was voor mij de reden om de afgelopen jaren diverse 
opleidingen en cursussen te volgen. En vervolgens een 
praktijk te beginnen om zo kinderen te mogen helpen. 
 
Ik ben altijd bezig geweest met de vraag: WAAROM komt 
een kind, ondanks extra inspanning en begeleiding, maar 
niet verder? En wat is de oorzaak van het feit dat het kind 
een leerprobleem heeft? Alleen als je daar achter komt, 
kun je verder… remediëren heeft weinig zin als je de 
oorzaak niet aanpakt. Een leer- of gedragsprobleem is 
een symptoom, geen oorzaak. 
 
Reflexintegratie is bij leer- en gedragsproblemen vaak het 
missende stukje! Je kind doet zo goed zijn best, maar het 
lukt gewoon niet. De hele dag is er op school heel hard 
gewerkt en als je kind thuiskomt, komt de frustratie eruit… 
Vaak blijkt dat deze problemen worden veroorzaakt door 
nog onvolgroeide reflexen. 
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