
 

 

 

Workshop ‘Orde in de Chaos’ 

Hoe zou het zijn als je zelf in staat bent ruimte te creëren in je hoofd en daar 

weer de regie over te krijgen? En wil je ontdekken hoe je ook anderen kunt 

begeleiden de regie te krijgen over hun eigen denken en handelen?  

Leer dan de techniek van het hoofd opruimen in één dag! 

Inhoud en werkwijze 

 Je krijgt inzicht in de processen die zich in het hoofd allemaal afspelen. 

 Je leert hoe je zelf over die eigen processen de regie krijgt, door je eigen hoofd op te 

ruimen én te leren begeleiden in het proces bij een ander, zodat er weer ruimte is 

voor rust en nieuwe keuzes en mogelijkheden. 

 Je leert wat er verandert bij stressvolle omstandigheden. 

 Doordat je grip krijgt op je eigen systeem voorkom je verzuim en werk je aan vitaliteit. 

 Je oefent met elkaar, zodat je er direct mee kunt gaan werken. 

 Je ontdekt welke strategieën iedereen, van jong tot oud, hanteert. Wat maakt dat ze 

een vol hoofd krijgen. 

 Je leert hoe je met een kind of groep kinderen het 

hoofd op kan ruimen.  

Hoe ziet de training eruit? 

Door de duidelijke en concrete uitleg over hoe de methode 

werkt, leer je hoe jij hem kunt toepassen en hoe je de vragen 

stelt die centraal staan in de gesprekstechniek. Alles wat je 

leert, breng je direct in praktijk door te oefenen met de collega-

cursisten. 

Ook komt impliciet aan bod hoe jouw leerstrategie werkt en hoe je dat kunt verbeteren. Hoe 

je de aangeboden informatie die je dagelijks tegen komt beter kunt verwerken en opslaan 

om deze altijd weer terug te vinden als je het nodig hebt. 

Voor wie? 

(Teams van) leerkrachten, intern begeleiders, coördinatoren, remedial teachers en 

directeuren. Voor een ieder die wil leren hoe je informatie effectief en handig ordent in je 

hoofd. 

 

Praktische informatie 

Duur:   De training bestaat uit 1 dag.  

Deelnemers: vanaf 8 tot max. 16 personen per groep. 

Data en locatie worden in overleg bepaald.  

Investering: De kosten zijn op aanvraag. 

 

Meer informatie: info@wonderwijs-coaching.nl 

Trainer Annemieke Hoogeboom 



 

 

 

Trainer 

Annemieke Hoogeboom is werkzaam als zelfstandig coach en trainer voor kinderen 

en hun begeleiders (ouders en leerkrachten).  

Tien jaar ervaring in het onderwijs en tien jaar ervaring als trainer/ coach hebben zich 

gebundeld tot een rijke, unieke expertise: Annemieke heeft kennis en kunde op het 

gebied van communicatie, coaching, leren leren, beelddenken, hartcoherentie en 

de matrixMethode.    

Wat klanten zeggen: 

 ‘Annemieke heeft echt iets te vertellen. Wat een schat aan kennis en een helder 

verhaal. Onze vragen werden krachtig beantwoord’   

‘Door de kennis en ervaring van Annemieke heeft ze ons weer op het goede spoor 

gezet!’ 

‘Na deze training voel ik het weer bruisen van binnen. Ik ga morgen meteen in de 

praktijk brengen wat ik hier heb geleerd.’ 

De passie van Annemieke is om haar ervaringen en kennis middels trainingen over te 

brengen op volwassenen die een rol spelen bij de opvoeding en het onderwijs aan 

kinderen, zodat zij op hun eigen manier ook weer kinderen kunnen ondersteunen. 

 


