
 

Executieve vaardigheden 

ondersteunen in onderwijs en 

opvoeding 
 

Elke dag gebruiken we onze executieve functies. Bij 

leerlingen zijn ze volop in ontwikkeling.  Ik vertel je 

graag over executieve functies en hoe je deze kunt 

versterken bij jouw leerlingen. Naast theoretische 

achtergronden is er veel aandacht voor                         

de praktische invulling. 

Ondersteuning bieden bij 

leerproblemen en leerstoornissen 
 

Hoe ga je om met verschillende onderwijsbehoeften van 

leerlingen als er sprake is van een leerprobleem of 

leerstoornis? In deze training komt het WAT                  

en vooral het HOE aan de orde. 

Mijn trainingen! 

Rekenproblemen en tafels leren 
 

Wat is de impact van rekenproblemen? Hoe kunnen we 

leerlingen met rekenproblemen helpen? Ik leg je graag 

uit wat er nodig is om hen te begeleiden. Ook leg ik je 

uit waarom het leren van de tafels voor sommige 

leerlingen lastig is. Uiteraard maak ik daarbij graag een 

uitstapje naar hoe mijn tafelmethode kan               

helpen. 



 
Omgaan met begaafdheid 
 

In het onderwijs is er steeds meer behoefte om vorm te 

geven aan een gedegen aanbod voor begaafde kinderen. 

Maar wat is een goede aanpak? En wat werkt? In deze 

training vertel ik meer over begaafdheid. Ik behoed 

jullie voor dwaalwegen en vertel wat wél                      

werkt. Je verlaat de training met nieuwe              

inzichten en ideeën.  

BreinBloeiers: Zicht op het 

neuropsychologische functioneren 

van kinderen 
 

We hebben 7 neuropsychologische functies. Deze 

bepalen ons handelen. Allemaal spelen ze een 

belangrijke rol bij het schoolse leren. Goed dus om 

eens stil te staan bij welke functies dit zijn en               

hoe je daar in het onderwijs op in kunt spelen. 

Mijn trainingen! Voor jouw team! 
Zin in een leuke, inspirerende training? Ik ben je graag van 

dienst! Mijn kennis en ervaring deel ik graag. Theoretische 

principes weet ik aan betekenisvolle praktische voorbeelden te 

koppelen, zodat je er direct mee uit de voeten kunt. 

Bij elke training speel ik in op wat er speelt op jouw school. 

Liever onderwerpen combineren? Ook dat is mogelijk! 

 

www.esthereducatief.nl 

info@esthereductief.nl 

06 28 92 55 11 

 

Wil je meer informatie of 

meer weten over prijzen? 

Neem contact op. 

 

http://www.esthereducatief.nl/
mailto:info@esthereductief.nl

