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ECHA Specialist in Gifted Education, coach,
trainer, spreker, auteur

Veel mensen omschrijven Renata Hamsikova als betrokken, een vechter voor hoogbegaafde
kinderen, iemand met veel kennis over hoogbegaafdheid en een uitgesproken mening. Renata heeft
begin 2009 IEKU Advies opgericht, een adviesbureau gericht op begeleiding van hoogbegaafde en
uitzonderlijk begaafde kinderen. Renata kan zich zowel in de kinderen als in hun ouders goed
verplaatsen. Ze is coach, trainer, spreker, mentor en auteur.
 
Op haar naam staan o.a. de training Zorg zelf voor jouw succes! en de publicatie Hoogbegaafde
kinderen versnellen niet en het boek Omgaan met hoogbegaafdheid in het onderwijs.
 
Specialisme van Renata is counseling van uitzonderlijk begaafde kinderen (145-210 IQ). 
 

IeKu Advies, De Factorij 1B, 1689 AK Zwaag, 
e-mail: renta@ieku.nl, telefoon: 06-22511886

When a flower does not bloom, you f ix the enviroment, not the flower.
 - Alexander den Hei jer



When we long for l ife wi thout diff icul t ies, remind us that oaks grow strong in
contrary winds and diamonds are made under pressure. – Peter Marshall

Renata’s passie en betrokkenheid kun je zien in alles wat ze doet – en dat is haar werkelijke
waarde. Of ze nu een lezing geeft aan leerkrachten of een training verzorgt voor ouders, Renata
kan zich verplaatsen in de mensen die ze voor zich heeft en altijd vanuit hun perspectief kijken en
advies geven. Daarom wordt Renata regelmatig gevraagd als spreker of als trainer voor
schoolteams.
 
Over Renata en IEKU Advies zijn artikelen verschenen in onder meer Het Parool, Talent, Oei ik
groei en het Onderwijsblad.

WWW.IEKU.NL  - VOOR  EEN  UNIEK  INDIVIDU  IN  DE  INCLUSIEVE  WERELD

Volg events voor ouders en
leerkrachten om meer te leren
over hoogbegaafdheid. Kijk op
de website voor actuele data.

Events Coaching
Groepscoaching of één-op-één
coaching zal je helpen meer grip te
krijgen op hoogbegaafd opvoeden.
Renata biedt ook counseling aan
voor kinderen.

Zelfstudie
Met de zelfstudiecursussen leer jij of
je kind meer over hoogbegaafdheid.
Op de website vind je alle informatie.


