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Het leven vqn Eline Terryn (42) kwom plots in een stroom-
versnelling toen ze in september 2Ol5 begon met ïabula rasa.

ln hoor huis begeleidt ze jongeren en logereschoolkinderen

die het om een of ondere reden wqt moeilijker hebben op
school. Dqorvoor brocht een privé-loopboon niet wot ze

zocht. Ze vond hoqr ding in wot ze nu doet. Meer nog ... ze is

helemool doordrongen von hoor possie. Ze bouwt oon
meerdere involshoeken: studiemethodiek, life-cooching,
beelddenken, met het kind,/de jongere qls hoofdrolspeler.

T[bula
rasa

De zoektocht naar waarom kinderen het soms

moeilijkerhebben, is een drijfueer.In 2015 startte

Eline Terryn Tabula rasa, met enerziids'huiswerk-

huis Roeselare' voor studiecoaching, en anderzijds

'beeld&brein', het verhaal van de beelddenker,

life-coaching en faaiangsttraining.

"lkhad nooit durven dromen dat ikvanaf hetbegin

al meteen jongeren kon coachen in mijn huiswerk-

huis. De nood was bijzonder groot. Belangrilk is

om kinderen/j ongeren opnieuw succeservaringen

te geven. Als ze om bepaalde redenen even niet
lrunnen voldoen aan de studie-eisen, wordt de

druk vaak te groot. Ze verliezen hun interesse en

geraken achterop. Faalangst komt daarbii ook
sterl< om de hoel< kilken.

Planmatig werken, vaak met simpele ingre-
pen, brengt orde in het hoofd. De iuiste srudie-

aanpak van de vakken, zorgt ervoor dat de leer-

ling grote sprongen voorwaarts zet. Nog belang-

rijker is het om uit te zoeken waarom het fout
gaat.ln Tabula rasa begeleid ik twee maal per

week maximum zes ieerlingen uit het secundair.

Ook lagereschoolkinderen vinden hier hun plaats-

ie. Afgelopen twee jaarmochtikookop wegmet

twee hoogbegaafde meis j es."

Eline stelt geen studiezaal ter beschiki<ing en geeft

ook geen bijles. De begeleiding gebeurt op maat

en vanuit een rustige setting. Niet iedereen aardt

echter in het huiswerkhuis; sommige kinderenl
jongeren hebben een één op één aanpaknodig.
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"Een gelukkig
kind is een kind dat

kan groeien"

"Op woensdag en zaterdagis erdaarom individuele

coaching voor wie een specifieke aanpak nodig

heeft , bi jvoorbeeld voor faalangst, ontwikkelings-

en leerstoornissen, beelddenken, ...

"Hetbelangrijkste is de druk weg te nemen. Samen

opzoekgaan naareen aanpakdiewélwerkt. Geen

focus op studieresultaat, maar op hoe we weer

een positieve (levens)weg kunnen bewandelen."

In clialoo.g met ouders

"Ouders kunnen vaak moeilij k inschatten wat er

met hun kind aan de hand is. Is het een tijdelijk
fenomeen? Zijn erandere factoren, is erbijvoor-

beeld nood aan anders denken en leren? In de

.::'ze zone van moeilijk leren kaderen ook alle

: --:::r'. AD(H)D,... metalsgemeenschappelijke
- . , : - : :. cei re met aandacht, chaotisch denken,

. - =.: :electie is nodig! En daar start mijn
:-::.:i:::::r'-r'erhaal. Ik vraag aan de ouders

: :-- :. :::! :: :egeleidingaan dezijlijntestaan.

.'.i:r-.. i :.::: dit is een absolute voorwaarde

::r ::: ,-... :: 'ongere het beste uit zichzelfte

.e:e: :.:..:- , : i _:eef ik ouders handvatten om

ie focusse:. :: :. afeelegde weg, niet op het re-

sultaar. \a a:l : ;: ','ar de begeleiding kunnen ze

daar ook riiuis'.'e:;ei mee werken."

I)e zoektocht niriu' het waaronr

Vanuit de moeiliike siuadesgingikop zoeknaar

',','aarom kinderen/jongeren tóch bli jven sukkelen,

ondanl<s werldust, grote inzeL en hun fantastische

bi jzondere eigenschappen... Mijn zoektocht leidde

me naar Den Helder in Nederland. Daarstudeerik

in november af als beeld&brein-coach. Hierdoor

kan ik nog dieper ingaan op de anders lerenden,

al vanafhet eerste leerjaar.

Via individuele diagnose en begeleiding, samen-

werken met scholen, lezingen, ... wil ik het begrip

beelddenken (visueel-cognitievestijl) aan hetgrote

publiek kenbaar maken. Ik wil vooral beelddenkers

zelfinzichtgeven in hun sterktes en uitdagingen.

Op die manier help ik hen op weg zodat ze hun

eigen groeiproces iets minder moeilijk ervaren."

Moncl-tot-mond recliune

"lk besteed veel aandacht aan het uitbouwen

van een goede relatie met medewerkers van het

CLB, leerlingenbegeleiders en schooldirecties.

Zil verwiizen door. Op goed uitgekozen plaatsen

mag ik mijn publiciteitskaart leggen; bii artsen,

apothekers, in winkels om de hoek. De ouderwetse

mond-tot-mond reclame doet nog het meest haar

werk. De gecoachte jongeren en hun ouders zijn

mijn beste ambassadeurs."

Toel<omstdroonr

"Voor elk kind/jongere, maar in het bijzonder de

anders lerenden, een succesverhaal helpen schrij-

vendatgestoeld isopwie hij is, nietop hetresultaat

datwordt neergezet. De weg naar een doel is daarin

het belangrijlate. Een geluld<ig kind is een kind

dat kan uitgroeien tot een boeiende volwassene."

-Wtlw rAó^.
eline lerryn
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