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De Cogmed-training heeft zich al 
uitgebreid bewezen en is zeer effectief 
bij onder andere ADHD, ADD, hoogbe-
gaafdheid en andere werkhoudings-, 
geheugen- en concentratieproblemen. 

Kei-JIJ is een praktijk voor kindercoa-
ching, speltherapie, rouw- en verliesbe-
geleiding, en is gespecialiseerd in de 
ondersteuning en begeleiding van 
kinderen, jongeren en hun gezin op het 
moment dat ze geconfronteerd worden 
met verlies van gezondheid, sterven en 
rouw. Kei-JIJ biedt ook begeleiding op 
andere momenten dat het kind het 
moeilijk heeft, bijvoorbeeld bij pesten, 
een verhuizing, scheiding of adoptie. 
Daarnaast organiseert Kei-JIJ work-
shops voor professionals binnen scholen 
en (zorg)instellingen.

Bij Kei-JIJ tref je niet alleen begrip en 
erkenning voor gevoelens, maar ook de 
expertise om samen met het gezin een 
proces te doorlopen, zodat de ontwik-
keling van het kind op een gezonde 

Bureau Avant helpt bij leerproblemen
Sinds 2012 verzorgt Bureau Avant Arnhem de, wetenschappelijk 
 onderbouwde, Cogmed-training. Deze zeer intensieve training van 
5 weken heeft afzonderlijke programma’s voor leerlingen van 3-7 jaar, 
van 7-17 jaar en vanaf 18 jaar. 

Cogmed draagt bij aan betere presta-
ties op school (kinderen), thuis en op 
het werk. Naast Cogmed hebben wij 
ons gespecialiseerd in drie begelei-
dingsgebieden: remedial teaching, 
huiswerkbegeleiding/studiecoaching 
en beelddenken.

Bij remedial teaching gaat het om 
leerlingen met een leerprobleem. U 
kunt denken aan lees-/schrijfproblemen 
(waaronder dyslexie), rekenproblemen 
(zoals dyscalculie), concentratieproble-
men (door bijvoorbeeld ADHD), moeite 
met plannen, studievaardigheden en 
dergelijke.

Huiswerkbegeleiding/studiecoaching is 
bedoeld om te 'leren leren'. In de 
begeleidingstijd wordt er gekeken naar 
de manier van huiswerk leren, maken 
en plannen. Er worden nieuwe 
manieren aangeleerd, die bij uw kind 
passen. Voor beelddenkers verzorgen 

wij de basistraining 'Ik leer anders'. 
Beelddenken is een gave: een crea-
tieve, driedimensionale manier van 
denken. Helaas kan deze manier van 
denken wel problemen opleveren in het 
huidige onderwijs, onder andere met 
taal (dyslexie), rekenen, planning en 
organisatie. De training ‘Ik leer anders’ 
gaat uit van de capaciteiten. In vier 
sessies, met een gecertifi ceerd coach, 
leert de leerling informatie te vertalen 
naar zijn informatiesysteem: visueel. 

Wij zorgen ervoor dat er altijd een 
remedial teacher beschikbaar is, dus 
wij hebben géén wachtlijsten. In de 
zomer verzorgen wij ook zomertrainin-
gen. U kunt vrijblijvend bellen voor 
informatie of een gesprek! ●

Bureau Avant Arnhem
Krista Rigtering-Hendriks
Marga Klompélaan 6
6836 BH Arnhem
T  06-41040953
E  k.hendriks@bureau-avant.nl
I  www.bureau-avant.nl

Kei-J IJ  ondersteunt  k inderen,  jongeren en hun gez in

Samen krachtig op pad 
Verlies en tegenslag raken je in het hart. In datzelfde hart vind je 
de kracht om door te gaan. Omgang met tegenslag, rouw en verlies 
is keihard werken. Het vraagt aandacht, inspanning en tijd. In mijn 
praktijk ga ik uit van de kracht van het kind en het gezin. Ieder kind is 
een kei, en daar staat Kei-JIJ voor.

wijze doorgaat. Achter Kei-JIJ staat 
Agmar Butcher. Agmar is opgeleid als 
pedagoog, speltherapeute en rouw- en 
verliestherapeut, en heeft meer dan 
10 jaar werkervaring in academische 
ziekenhuizen in de begeleiding van 
kinderen en gezinnen bij de omgang 
met ziekte, verlies en rouwprocessen. 

Agmar is aangesloten bij de beroeps-
verenigingen NVPA en RBNG. Kei-JIJ 
wordt door veel zorgverzekeraars 
zonder doorverwijzing (deels) vergoed. 
De zorg kan eventueel ook via het PGB 
(Persoon Gebonden Budget) ingekocht 
worden. ●

Voor meer informatie kun je terecht op 
de website van Kei-JIJ of telefonisch 
contact opnemen. 

Kei-JIJ kinder- en jeugdtherapie
Izaak Evertslaan 5
6814 JH Arnhem
T  06-14385564
E  info@kei-jij.nl
I www.kei-jij.nl


