
Hoe laat je talent van (hoog)begaafde 
jongeren van 10-18 jaar tot bloei 
komen is een vraag die jou bezig-
houdt. Van aangepast lesmateriaal 
tot beleidsvorming kan Bureau Talent 
jou met haar expertise, training en 
begeleiding adviseren en ondersteu-
nen. Wij combineren wetenschappe-
lijke inzichten met praktijkkennis. 
We di�erentiëren, geloven niet in 
standaardoplossingen en werken op 
maat met groepen en individuen. 
Iedere jongere, leerling, ouder, school 
en organisatie is tenslotte uniek. 
Wij werken online en op locatie. 

Breng 
talent
tot bloei

Welk concept van talent 
past bij jullie visie op onder-

wijs? Dat vormt de basis van het 
beleid voor talentontwikkeling.

 Ontwerp 
visie en beleid

Hoe vertaal je je 
talentbeleid naar de 

praktijk? Waar zitten 
de oplossingen voor 

pijnpunten en noodzakelijke 
veranderingen? 

Ontwikkel 
talent

Wat betekent onderwijs 
op maat? Hoe geef je 

onderwijs op maat vorm in de 
dagelijkse praktijk van leerdoelen 

en lesvoorbereiding.

  Organiseer 
 onderwijs 
op maat

Bij onderwijs 
lopen leerlingen 

vaak tegen 
moeilijkheden aan. 

Begeleiding 
op maat is daarom 

onontbeerlijk.

Ondersteun 
leerlingen

Onze Talentprojecten zijn digitaal 
kant-en-klaar materiaal om te 

di�erentiëren. De grote hoeveel-
heid aan projecten maakt dat 

leerlingen uitgebreide keuze hebben. 

Check het volledige overzicht op: 
www.talentprojecten.nl

  Verrijk met 
Talentprojecten



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

Kijk voor meer informatie op 

www.bureautalent.nl 

of bel/mail naar Lineke, Akke of Suzanne.

Akke
Strategie - Communicatie - Samenwerking
ECHA Specialist in Gifted Education

Kan niet, gaat niet, lukt niet, alles is al 
geprobeerd. Deze uitspraken activeren 
mijn energie en oplossingsgedrevenheid.

Samenwerkingspartners
CRKBO   •   EDventure   •   ECHA

ETSN   •   KRHB   •   WCGTC   
Erasmus+   •   ZijSpreekt

Lineke
Directeur, ECHA Specialist 
in Gifted Education

Ik geniet ervan om mensen 
inzicht, handvatten en 
materialen te geven die 
bijdragen aan hun eigen 
talentontwikkeling en/of 
die van anderen.

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden – Nederland
+31 71 7850850
info@bureautalent.nl

www.bureautalent.nl

‘Wat fijn! Dit is echt 
practise what you 

preach!’

Docent
Kennemer College, 

Beverwijk

Suzanne
Administratie - Communicatie - Algemene ondersteuning

Met mijn talent als duizendpoot zet ik me in voor een wereld 
waarin iedereen eigen talenten kan ontwikkelen.


