
Recensies 

 

Hanneke Reitsma – praktijk Extralent Ede 
Nancy is een bevlogen vrouw met hart voor haar vak. Ze heeft veel kennis en ervaring op 
allerlei gebieden. En ook van ons vakgebied (hoogbegaafdheid). Dit integreert ze allemaal in 
haar training. De combinatie met haar fijngevoeligheid, humor en no-nonsens houding 
maakt dat we zeer positief terugkijken op de studiedag die Nancy gaf over de 
gevoelsverkenner. 
 
Fanny Möhlmann – pedagoog 
De gevoelsverkenner is een mooie methodiek, maar ik had het gevoel dat ik er meer uit kon 
halen. Deze workshop heeft ervoor gezorgd dat ik nu écht aan de slag kan en meer 
diepgang kan vinden d.m.v. de gevoelsverkenner. Daarnaast is Nancy een vriendelijk, 
zorgzaam, open en inspirerend persoon. Het was een top-dag! 
 
Marlyn de Kort – master pedagoog 
Je weet op alle vragen antwoord te geven. Kennis van het materiaal en toepassing ervan 
gecombineerd met je eigen ervaringen. Je straalt rust uit en geeft de deelnemers de ruimte 
om 'hun' ding te doen. De 'setting' van de workshop was fijn. Binnen en buiten en ook een 
stukje wandelen in het park. Heerlijke lunch, toffe dag! Dank je wel! 
 
Wendy da Silva - zorgcoach 
Gezellig, zakelijke opzet, informatief, leerzaam 
 
Alexandra – leerkracht bovenbouw 
De gevoelsverkenner was voor mij onbekend. De workshop heeft mij handvaten gegeven om 
meer met het gevoel aan de slag te willen en kunnen in de klas. Nancy en Rianne hebben als 
coaches ook echt de ruimte gegeven aan ons gevoel. Dus in theorie en praktijk de 
gevoelsverkenner mogen ervaren en beleven.  
 
Ginny – leerkracht onderbouw en kindercoach 
Bedankt dat jullie met iedere cursist meedachten hoe je dit voor jouw doelgroep kan 
toepassen. Al jullie praktijkvoorbeelden werkten heel goed om het beeldend te krijgen.  
 

Sandra Groot – jongerencoach                                                                                    

Fijne interactieve workshop. Veel geleerd en stevig genoeg om met de Gevoelsverkenner aan 

de slag te gaan. 

Judith – kindercoach                                                                                                    

Fijne workshop, lekker out of the box met de methode aan de slag. 

 


