
Hoe laat je talent 
tot bloei komen?
Dat is de vraag waarmee we 
ons bij Bureau Talent al 10 
jaar bezighouden en de vraag 
waarbij wij u expertise bieden. 
Van beleidsvorming tot en met 
het onderwijs: wij bieden u 
ondersteuning en advies. 

Uitgangspunt bij onze werkwijze 
is: practise what you preach.  
Dat betekent dat als we een 
training over Onderwijs op Maat 
geven, wij zelf in de cursus 
differentiëren.  
 
Daarnaast zorgen we voor 
maatwerk. Geen twee scholen  
zijn hetzelfde, dus maken wij voor 
elke school een eigen programma.

Lineke van Tricht
Oprichter/eigenaar Bureau 
Talent, ECHA-specialist in 

gifted education

Mariëtte Eijkelestam
Trainer/begeleider, 

ECHA-specialist in gifted 
education

Ontmoet ons team
Neem een kijkje op  

www.bureautalent.nl

Digitale  
Verrijkingsprojecten

Onze verrijkingsprojecten maken het voor 
leraren makkelijker om te differentiëren. 
En de leerlingen hebben veel mogelijk-
heden om hun eigen keuzes te maken.

5 Check het volledige overzicht  

van de verrijkingsprojecten op  

onze website:

www.bureautalent.nl > school >  

lesmateriaal > verrijkingsprojecten

lesmateriaal voor docenten en leerlingen

Training  
Onderwijs op Maat

Als je Onderwijs op Maat geeft, 
gaan leerlingen tegen moeilijk-
heden aanlopen. Begeleiding op 
Maat is daarom onontbeerlijk.

‘Practice what you preach’ is ons 
uitgangspunt bij deze training. Uw 
docententeam ervaart wat Onder-
wijs op Maat betekent en ontwikkelt 
al doende het eigen onderwijs.

‘Ik heb niet alleen veel geleerd over de leerlingen, maar minstens 
evenveel over mijzelf!’ Rico Seerden Hofstad Lyceum, Den Haag

Meer kennis en vaardigheden Praktische tools

3 4 Training  
Begeleiding op Maat

scholing voor docenten, mentoren, tutoren

Traject  
Visie+Beleid

Traject  
Talentontwikkeling

Het fundament is gelegd. En hoe 
gaan we dat vertalen naar de  
praktijk? Daarbij begeleiden we u 
met onze jarenlange ervaring.

Terug naar het fundament: welk  
concept van talent past bij onze 
visie/missie? Van daaruit bouwen  
we beleid op.

‘We zetten wegens bewezen kwaliteiten de ingeslagen weg door met  
dezelfde coach, Lineke van Tricht’ Ronald Wezenbeek Reynaert College, Hulst

Van visie/missie naar beleid Van beleid naar praktijk

1 2
beleidsontwikkeling voor docenten en schoolleiding

Vragen? Meer informatie nodig?  
Bel of mail Linda van Balen 
071 - 78 50 850 
info@bureautalent.nl

Bureau Talent  
Middelstegracht 87-F 
2312 TT Leiden  
www.bureautalent.nl

Wat kunnen wij voor u betekenen?

https://bureautalent.nl/nl/docent-school/lesmateriaal2/verrijkingsprojecten
https://bureautalent.nl/nl/docent-school/lesmateriaal2/verrijkingsprojecten

