Uitgangspunt
Ieder mens bezit een unieke combinatie van
kwaliteiten. Ieder mens moet haar of zijn
kwaliteiten optimaal kunnen ontplooien
en inzetten op school, in de studie en op
de werkvloer.

Wat is neurodiversiteit ?
Mensen verschillen en hun breinen verschillen
ook. De evolutie heeft het zo geregeld, dat
de mensheid een aantal vaste breinvarianten
kent die nodig zijn om als soort te kunnen
overleven.
Met andere woorden: onze samenleving
heeft mensen met dyslexie, dyscalculie, ADD,
ADHD, hoogsensitiviteit, autisme en/of
hoogbegaafdheid hard nodig.

U kunt de visie van Verborgen Schatten volgen:
• www.nelhofmeester.nl
• www.verborgenschatten.eu

•
•
•
•
•

scholing onderwijsmedewerkers
individuele coaching studenten en docenten
workshops
lezingen, ook keynote speaker
advisering beleid inclusief onderwijs

Let op: ADAP accreditatie voor logopedisten

Nel Hofmeester gelooft in de Verborgen Schatten
van de studenten.
‘Ik behandel geen stoornissen, maar ik laat
mensen hun kwaliteiten zien, waarderen en
inzetten.’

Voor onderwijsmedewerkers die zien
dat er meer in
sommige studenten
zit dan eruit komt

Auteur van o.a. Studeren met dyslexie, Medici
met dyslexie, Ontwikkel je eigen leerstijl en
Dyslexie en studievaardigheid.
Nel Hofmeester heeft een jarenlange ervaring
als docent, trainer en coach van studenten
en onderwijsmedewerkers. Haar specialisatie
is dyslexie en neurodiversiteit.

Contact
info@verborgenschatten.eu
T 06 51 28 0375

Een aanpak gebaseerd
op 25 jaar specialisatie
in het coachen en scholen
van studenten met dyslexie
en andere leer-of studieproblemen

Informatie over:
• De Leerroutes Dyslexie
• Training, scholing en coaching
• Visie van Verborgen Schatten
Nieuwsbrief Update Dyslexie met actuele
dyslexie-informatie, weetjes, artikelen en blogs.
Meld je aan via www.verborgenschatten.eu

De Leerroutes Dyslexie zijn vanaf 2000 ontwikkeld
in samenwerking met studenten met dyslexie.
Uitgangspunt was de vraag: wat hebben jullie
nodig om de studie efficiënter en effectiever aan
te pakken?

Onderwerpen module 1
Ontwikkel je eigen leerstijl
• Wat betekent dyslexie voor jou, in het
onderwijs en de wetenschap?
• Meervoudige intelligentie en beelddenken
• Studeren met dyslexie, de regelingen
• Hulpmiddelen
• Dyslexie en ‘life style’, dyslexie en werk
• De kunst van het lezen
• De kunst van het schrijven

‘De scholing heeft me veel
inzicht gegeven in wat dyslexie
nu precies betekent voor
de studenten zelf. Daar heb
je zelf toch eigenlijk geen
idee van.’

Onderwerpen module 2
Dyslexie en studievaardigheid
• Geheugentraining, mindmappen 1,
snellezen 1
• Taalirritaties
• Blokkades deprogrammeren, dyslexie en werk
• Toolbox taalvalkuilen
• Mindmappen en snellezen 2
• Conflictdiagram

De praktijk wijst uit, dat
onderwijsmedewerkers vrij snel
aan de slag gaan met wat ze leren
in de scholing. De één als zorgcoördinator met een klein groepje,
de ander als docent Nederlands
met een grotere groep, weer een
ander doet individuele
scriptiebegeleiding.’

De boeken van de Leerroutes Dyslexie zijn te
bestellen bij:
• Iedere boekhandel
• www.garant-uitgevers.nl
• bol.com

Verborgen Schatten werkt samen met
• Impuls & Woortblind
• Expertisecentrum handicap en studie
Incompany training bij:
• Haagse Hogeschool
• Hogeschool Rotterdam
• Avans Hogechool
• ROC Leiden
Onderwijsmedewerkers komen de problemen van
studenten met dyslexie tegen in de klas, bij toetsen
en bij de beoordeling. Hoe ga je daarmee om?
Niet iedere onderwijsmedewerker hoeft
dyslexie-specialist te worden, maar wel moet
iedere docent enige kennis van zaken hebben.
Daarom zijn er de volgende mogelijkheden:
• Korte introductie workshop
• Introductietraining dyslexie (2 dagdelen)
• Training dyslexie voor docenten Nederlands
en Engels (2 dagdelen)
• Scholing Leerroutes Dyslexie (4 dagen)
‘Het is voor studenten
echt een eye-opener
wanneer ze zich realiseren
hoe ze hun sterke kanten
kunnen inzetten bij het
studeren. Een dyslectische
studente zei zelfs:
‘Ja, maar zó gemakkelijk
kan het toch niet
zijn…?’

Alle activiteiten
hebben een
interactief karakter
waarbij uiteraard
ruimte is voor
inbreng van eigen
vragen. Eventuele vragen
vooraf zijn altijd welkom.

