
Wie zijn wij?

Wij zijn Bureau Talent, 
experts in de ontwikkeling 
van cognitief talent (10-18 
jaar). Standaardoplossingen 
bestaan volgens ons niet. We 
hebben een breed pakket aan 
methoden, vaardigheden, 
kennis en ervaring. Daar 
halen we samen met jou 
uit wat het beste past.

Op de basisschool hoefde je zelden of nooit moeite 
te doen. Je bent nu heel veel tijd kwijt of toch niet. 
Hoe dan ook, je motivatie kun je niet meer vinden. 
Je bent bang dat je het niet gaat halen.

Wat gaan we doen?
Eerst gaan we naar jou luisteren. Wat lukt er wel? 
Waar zit je mee? Samen kijken we naar jouw 
interesses en zoeken we oplossingen.

Kijk voor meer informatie op 
www.bureautalent.nl of 
bel/mail naar Lineke.

Ben jij school 
soms ook zo zat? 

‘Ik had nooit leren 
leren en durfde niet 

naar een toetsblaadje te 
kijken. Door hulp van 

Lineke begreep ik de stof 
veel beter, had ik over-
zicht en durfde weer 
toetsen te maken.’

Leerling 4vwo
Ashram College, 

Alphen aan de Rijn
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jaar). Standaardoplossingen 
bestaan volgens ons niet. We 
hebben een breed pakket aan 
methoden, vaardigheden, 
kennis en ervaring. Daar 
halen we uit wat voor jouw 
zoon/dochter het beste past.

Waar is mijn 
leergierige 
kind gebleven?
Op de basisschool kwamen de resultaten van 
je dochter of zoon vanzelf. Nu is de motivatie 
ver te zoeken en dreigt schoolmoeheid. 
Vraag je je af waar is dat leergierige kind 
toch gebleven?

Wat gaan we doen?
We gaan eerst eens naar je zoon/dochter 
luisteren. Wat lukt er wel, wat lukt er niet?
Ook luisteren we naar jou. Hoe zie jij 
de situatie?

‘Vorig jaar heb je 
onze zoon in 4vwo 

begeleid. Het gaat nu 
heel erg goed met 

hem. Hij heeft zojuist 
succesvol 5vwo 

afgerond.’ 
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