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Wie ben je?
Ik ben Richelle de Deugd. Ik ben 42 jaar. Zeer gelukkig 

getrouwd met een mede-Mensaal, Martijn de Deugd. We 

hebben samen een zoontje Timo, hij is net 1 jaar gewor-

den. Ik ben ook ‘stiefmoeder’ van 3 kinderen. Verder ben 

ik leerkracht en ZZP-er, dol op techniek, meer van de 

cijfertjes dan van de lettertjes, heb ik lang te weinig out-

of-the-box durven denken, houd ik ervan me te ontwik-

kelen, ben ik een perfectionist, behoorlijk rationeel en 

ook empathisch. 

Wat doe je?
Al 18 jaar lang sta ik, vol enthousiasme, voor de klas op 

een basisschool in Amsterdam. Dit nadat ik eerst een 

HTS-opleiding had gevolgd om laborant te worden. Toen 

die HTS-opleiding afgerond was en ik nog steeds het 

liefst juf wilde worden heb ik de verkorte PABO-oplei-

ding gedaan. Dat was mijn passie, zo merkte ik al snel. 

En zo had ik ook heel snel een baan. Ik sta nu 3 dagen 

per week voor de klas,waarvan ik er ééntje de Plusklas 

draai. De andere 2 werkdagen in de week ben ik lekker 

thuis om Timo te laten opgroeien tot een mooi man-

netje. Maar die dagen gebruik ik sinds een paar jaar ook 

voor mijn eigen HB-bureau (www.Hobega.nl): ik geef  

HB-trainingen door heel het land en begeleid c.q. coach 

kinderen en volwassenen individueel. 

Waar denk je aan bij ontwikkeling?
Bij ontwikkeling denk ik aan het maar blijven opne-

men van nieuwe informatie. Waarbij onderwijs en HB, 

en dat hoeft niet persé de combinatie daarvan te zijn, 

mijn grote passie is. Van passie naar kennishonger naar 

ontwikkeling. Het laatste jaar denk ik bij het woord ‘ont-

wikkeling’ ook direct aan Timo; het is zo leuk en mooi 

om te zien hoe snel en ongeremd de ontwikkeling van 

een klein kind gaat en hoe blij dat het kind maakt. Dat 

maakt het nog duidelijker voor mij hoe belangrijk het is 

dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. 

Waarom gaan Mensa en ontwikkeling samen?
Dat binnen Mensa iedereen een hoog IQ heeft maakt 

dat ik me daar heel veilig voel; ik durf er aan te geven 

als ik dingen niet weet. Dat maakt dat je veel meer open 

staat om nieuwe dingen te leren en je je dus verder kunt 

ontwikkelen. Mensa is een stimulans voor mij om me 

verder te ontwikkelen, en ik hoop dat Mensa dat voor 

anderen ook kan zijn. 

Wanneer houd jij je bezig met ontwikkeling?
Wanneer niet, zou ik zeggen. Op de school waar ik werk 

krijg ik voor mijn ontwikkeling heel veel ruimte. Zo heb 

ik verschillende opleidingen gevolgd vanuit school. Maar 

ik heb ook het technisch onderwijs een plek in de school 

mogen geven. En nu ook het HB-onderwijs: van signa-

leringstraject tot en met Plusklas. Ik heb daarvoor de 

teamleden mogen informeren over HB en hoe je er in 

de klas mee om kunt gaan; zo hebben we het werken in 

de klas prettiger gemaakt voor de slimme kinderen. En 

uiteindelijk heb ik ook een Plusklas opgezet en die draai 

ik elke vrijdag.

Richelle de Deugd


