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Ons aanbod

• Trainingprogramma’s executieve functies
• Trainingprogramma’s Leren leren
• Leesbegeleiding
• Rekenbegeleiding
• Huiswerkbegeleiding
• Trainingsprogramma cognitieve

faalangst/mindset 



Trainingsprogramma’s executieve functies

• Voor leerlingen in het basisonderwijs van groep 1 t/m 8.
• Gericht op het versterken van de executieve functies.
• Individueel of in een groep.
• Op locatie (praktijk/school).
• Op maat trajecten/aansluiten bij de methode van school. 



Breinhelden

Een van de trainingsprogramma’s waar wij veel gebruik
van maken.

Leerlingen van groep 1 t/m 8.



Beter bij de les 

• NJI erkende training.
• Leerlingen van 8 t/m 12 jaar.
• Betrokkenheid ouders en leerkracht.



Trainingsprogramma’s op 
het gebied van Leren leren.

• OP WEG NAAR de brugklas
• Snel Leren = Leuk Leren
• Zelf plannen met ADHD



OP WEG NAAR de 
brugklas

Voor leerlingen van groep 8 van de 
basisschool.

Om goed voorbereid en zelfverzekerd de 
overstap naar het voortgezet onderwijs te 
maken:

• Drie bijeenkomsten van één uur.
• Verschillende studievaardigheden en

leerstrategieën.



OP WEG NAAR de 
brugklas

Onderwerpen

• Leerfasen (valkuilen & tips).
• Agendahantering.
• Soorten huiswerk een aanpak.
• Focuslezen.
• Sleutelwoorden/ hoofd- en bijzaken uit een

stuk tekst halen.
• Kennismaken met mindmappen en het 

tekenen van pictogrammen.
• Woordjes en begrippen leren.



OP WEG NAAR de 
brugklas

• Individueel of in kleine groepjes of klassikaal.
• Op locatie (praktijk of op een school).
• Online.



Snel Leren = Leuk Leren

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Tijdens het trainingsprogramma SNEL LEREN = LEUK 
LEREN leren leerlingen hoe je snel, slimmer en leuk kunt 
leren.

• Zes bijeenkomsten van één uur.
• Verschillende studievaardigheden en leerstrategieën.
• Direct toepasbaar.



Snel Leren = Leuk Leren

Onderwerpen

• Leerfasen (valkuilen & tips).
• Aanpak verschillende vormen van huiswerk en vakken.
• Hoe leert je brein?
• Sleutelwoorden/ hoofd- en bijzaken uit een stuk tekst halen.
• Geheugentechnieken.
• Aantekeningen en samenvattingen maken.
• Snel lezen.
• Ideale leeromgeving,  leerblokken en leertijddoelen.
• Zelfstandig huiswerk maken en toetsweek/examens plannen 

en organiseren.
• Wat is de leermethode die het beste bij een leerling past?



Snel Leren = Leuk Leren

• Individueel of in kleine groepjes. 
• Op locatie (praktijk/school).
• Online.



Zelf plannen met 
ADHD
• Trainingsprogramma voor jongeren met 

ADHD die problemen ervaren met het 
maken of plannen van huiswerk en/of 
andere taken gericht op het leren. 

• Leeftijdscategorie: 12- 17  jaar.
• Gericht op plannen en organiseren van 

school- en  huiswerk.
• NJI erkende training.



Zelf plannen met 
ADHD

• Individuele gedragstherapie.
• 9 bijeenkomsten voor de leerling.
• 3 ouderbijeenkomsten.
• Boostsessie (additioneel).



Zelf plannen met 
ADHD

Onderwerpen leerlingbijeenkomsten:

• Wat is ADHD en uitleg programma.
• Nieuwe oplossingen en organiseren: een agenda.
• Organiseren: een to do list.
• Hulpmiddelen om huiswerkproblemen op te 

lossen.
• Concentratie tijdens het huiswerk en in de klas.
• Huiswerkplanning.
• Hulp van familie/vrienden.
• Het plan om vol te houden.
• Ik en anderen.



Zelf plannen met 
ADHD

Onderwerpen ouderbijeenkomsten:

• Inhoud en verwachtingen van de training.
• Opvoedingsdoelen en basisregels.
• Communiceren met jouw kind met ADHD.

• Op locatie (praktijk/school)
• Online



• Leesbegeleiding basisschool
• Rekenbegeleiding basisschool
• Huiswerkbegeleiding basisschool en  

voortgezet onderwijs



• Trainingsprogramma’s gericht op cognitieve
faalangst en mindset

• Individueel of in een groep
• Op locatie (praktijk/school)
• Online



Mogelijkheden en bekostiging

Samenwerking tussen school en Smart Studiecoaching
Verwijzen naar particulier traject
Scholen kopen trainingsprogramma’s in

Via zorgarrangementsgelden
(Corona)subsidie
Particuliere bekostiging



Voor meer informatie:

www.smartstudiecoaching.nl

info@smartstudiecoaching.nl

085-0407625

06-29079456

mailto:info@smartstudiecoaching.nl

