
 

Talent op het gebied van: 
 Diagnostiek en begeleiding (ernstige) 

rekenproblemen 

 Diagnostiek en begeleiding lees- en 

spellingproblemen 

 Diagnostiek dyslexie (i.s.m. Pedagogisch 

Perspectief) 

 Faalangstreductie  training in een groep 

 Cogmed training (werkgeheugen) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Leni ten Eikelder 

Wie ben ik? 
Leni ten Eikelder: 
Ik ben werkzaam op basisschool de Albatros en heb daarnaast  een RT - praktijk in Goor 
(LeeRTuin Twente).  
De afgelopen jaren heb ik verscheidene opleidingen en cursussen gevolgd om  leerlingen 
een goed begeleidingsaanbod te kunnen doen. Ook nu volg ik de ontwikkelingen op de 
voet. 

Wat heb ik te bieden en welke werkwijze gebruik ik? 

 Diagnostiek en begeleiding (ernstige) rekenproblemen; 

D.m.v. verschillende onderzoeksmethoden en -middelen kan ik de rekenproblemen 

duidelijk in kaart brengen en een uitvoerbaar handelingsplan maken. 

 Diagnostiek en begeleiding lees- en spellingproblemen 

D.m.v. diverse onderzoeksmethoden en -middelen kan ik de lees- en 

spellingproblemen in kaart brengen en een uitvoerbaar handelingsplan maken. 

Bovendien kan ik een verwijzing opstellen voor een (vergoed) dyslexieonderzoek. 

 Diagnostiek van Dyslexie (i.s.m. Pedagogisch Perspectief) 

In samenwerking met Pedagogisch Perspectief in Goor kan ik een dyslexieonderzoek 

uitvoeren. De GZ-psycholoog van Pedagogisch Perspectief kan op deze basis een 

dyslexieverklaring afgeven, indien nodig (gereduceerd tarief). 

 Faalangstreductie training in een groep 

Met behulp van de methode ‘Ik ben een kei` en de RET- methode kan ik bij een 

minimale deelname van 6 leerlingen een faalangstreductie training geven.  

 Cogmed training (een computer gestuurde training t.b.v. het werkgeheugen) 

Bij de training heb ik een coachende rol. 
Doelgroep 
 Diagnostiek en begeleiding (ernstige)rekenproblemen 

voor leerlingen met IV of V (D en E) scores op rekenen en minimaal III (C) scores op 
andere vakken en voor leerling met een specifieke uitval op categorieën.  

 Diagnostiek en begeleiding lees- en spellingproblemen 
voor leerlingen met IV en V (D en E) scores op spelling, DMT en een te laag of 
stagnerend AVI niveau 

 Diagnostiek Dyslexie (i.s.m. Pedagogisch Perspectief) 
zie voorgaand punt 

 Faalangstreductie training in een groep 
voor leerlingen, die op cognitief en sociaal gebied hinder ondervinden van faalangst 

 
 



 Cogmed training (werkgeheugen) 
Deze training is bedoeld voor kinderen met problemen bij o.a.: 
Het onthouden van lange instructies of een opeenvolging van instructies, 
concentreren, het beginnen van een taak, het onthouden van een geschreven tekst,  
het oplossen van rekenopgaven waarbij het nodig is om veel informatie te onthouden, 
het plannen en organiseren van zijn/haar werk. 
Voor meer info zie: www.cogmed.com 

 
Duur 

De faalangstreductie training heeft een looptijd van 8 weken, de andere aangeboden 
diensten hebben een variabele looptijd. Dit is in overleg. 

Contactgegevens (school) 

Leni ten Eikelder 
Bs De Albatros 
T:0547-273806 
E: l.teneikelder@bsalbatros.nl 

Contactgegevens (privé) 

Leni ten Eikelder 
T: 0547-263730 
M:06-11726425 
E: lenivansambeek@gmail.com 

www.leertuintwente.nl 
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