
  

KvK-nummer: 75459116 

 

Prijzen: 

- Intake vrijblijvend. 

- €45 per sessie(1 uur) 

- Trainingen professionals 

in overleg. 

- Training voor groepen 

kinderen/pubers in 

overleg. 

- Ouderavonden in 

overleg. 
 

Nieuwsgierig? 

Neem contact op! 
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Werken aan: 

- Zelfvertrouwen  

- Talenten  

- Groei denken 

- Veerkracht  

 

 



 

 

Wie ben ik? 

Ik ben Lotte Kraaijenzank, getrouwd, 

moeder van 3 kinderen. Al 12,5 jaar 

werkzaam in het praktijkonderwijs, 

als mentor, stagedocent, intern 

begeleider en talent-coördinator.  

Daarnaast ben ik talent gedreven 

kindercoach!  

En Blij met mij & Be more Me trainer. 

 

Mijn droom: 

Iedereen verdient het om te weten 

wat zijn of haar talenten zijn.  

Waar wordt je blij van?  

Wanneer vergeet je de tijd?  

Wanneer gaat iets vanzelf? Hier heb 

je te maken met talent. Maar hoe 

ontdek je dit…. 

 

 
Bij veel pubers en kinderen zijn deze 

talenten zoek geraakt, ze missen 

zelfvertrouwen, ze denken vast. 

Hierdoor komen kinderen en pubers 

niet tot groei of leren. 

Wat kan ik voor jullie 

betekenen? 

Kinderen en pubers: 

- Op zoek naar je talenten. 

- Wanneer zet je talent te veel of te 

weinig in? 

- Hoe kun je leren groei-denken? 

- Wie staan er in je kring en hoe 

kunnen zij je talenten versterken? 

Ouders/verzorgers: 

- Hoe kun je talenten van je kinderen 

en jezelf zien/ontdekken? 

- Hoe kun je kijken achter gedrag? 

- Groeitaal, hoe doe je dit? 

- Welke handvatten kun je inzetten om 

talent te versterken? 

Professionals: 

- Welke talenten heb jij? 

- Hoe kun jij deze talenten 

versterken en inzetten? 

- Hoe kun je talent ontdekken bij je 

leerlingen? 

- Hoe kun je de talenten van je 

leerlingen versterken? 

- Hoe kun je kijken achter gedrag? 

- Groeitaal, hoe doe je dit? 

- En welke methodes kun je inzetten 

om talent te ontdekken? 

 

Wat heb ik te bieden? 
 

• Coaching voor kinderen en 

pubers en ouders/verzorgers. 

• Training voor professionals. 

• Training voor groepen 

kinderen/pubers. 

• Ouderavonden. 

Klaar om je talent te ontdekken? 

 

Oer! Coaching & Training 

06-22266576 

lotte@oer-coaching.nl 

www.oer-coaching.nl 

 
 


