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zaterdag 18 juli 2015   12-16 uur 
Programma 

!
12.00 - 12.15 uur - Inleiding"

12.15 - 13.00 uur - Executieve Functies: Hersenontwikkeling, ontwikkelingstaken, beoordelingscriteria 
en diagnostiek. Darshana Ganatra, Klinisch Ontwikkelingspsycholoog "

13.00 - 13.30 uur - Experimenten en voorbeelden"

13.30 - 14.00 uur - Welke rol speelt onze kennis over hoe wij presteren en wat wij kunnen in ons 
handelen? Piarella Peralta, Sociale Psycholoog"

14.00 - 14.30 uur - Pauze"

14.30 - 15.00 uur - Omgevingsfactoren en gedragsverandering. Darshana Ganatra, Klinisch 
Ontwikkelingspsycholoog"

15.00 - 15.30 uur - Mogelijkheid voor interventie vanuit de sociale context. Piarella Peralta, Sociale 
Psycholoog"

15.30 - 16.00 uur - Formulieren, checklijsten en schema’s. Tips voor het verbeteren van Executieve 
Functies thuis en in het onderwijs. "

16.00 nagesprek voor geïnteresseerden"

+++  Plannen+++ Emotieregulatie+++ 

gedragsinhibitie+++ organisatie+++ zelfsturing+++  ..."
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SYMPOSIUM  
EXECUTIEVE FUNCTIES 
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+++ over de sprekers +++ 
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Darshana Ganatra 

Darshana Ganatra is afgestudeerd als klinisch 
ontwikkelingspsycholoog en werkt als psycholoog in haar eigen 
praktijk met kinderen en adolescenten. Hier komt zij allerlei 
ontwikkelings-, school en opvoedproblematiek tegen en ook 
mensen die vragen hebben over kinderen. Twee van haar 
kenmerken zijn met veel ervaring het werken met hoogbegaafden 

en door haar kennis en meertaligheid ook met kinderen van Expats. Hiernaast geeft ze onder de paraplu 
van haar eigen bedrijf workshops en cursussen voor kinderen, ouders en leerkrachten, maakt onderdeel 
uit van een thinktank voor innovatieprojecten van ecoscholen en publiceert in vaktijdschriften. In het 
verleden is zij afgestudeerd in Journalistiek en Musicologie met een promotie en op deze gebieden 
besteed ze nog steeds haar vrije tijd. Zij heeft een dochter van 6 met haar eigen bijzonderheden en ziet 
haar met liefde en zorg opgroeien. 
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Piarella Peralta 

Piarella Peralta is afgestudeerd in Sociale en Organisatie psychologie aan de 
Universiteit Leiden. Verder heeft ze post-master opleidingen afgerond aan het 
Instituut voor Interventiekunde in Amsterdam. Tevens heeft zij cursussen 
gedaan in filosofie en psychologie aan de Universidad de Costa Rica. Zij werkt 
als zelfstandige trainer, coach en adviseur. Hiernaast is ze voorzitter op 
congressen. Dit doet ze in het Engels, Nederlands of Spaans. De afgelopen 5 
jaar zet ze zich in om in internationale context het leven met kanker te 
verbeteren; dit jaar als voorzitter van Stichting Poas8 en Patient Advocate bij 
Inspire2live. Piarella is moeder van twee kinderen, 2 en 7 jaar. Veel 
enthousiasme, overtuiging en zicht op mogelijkheden bewegen haar zowel op 
privé als op professioneel  terrein.  

!
!



!
Inschrijven 

!
We horen er veel over maar wat zijn executieve functies? Hoe meet je deze? Hoe beïnvloeden ze ons 
denken, handelen en sociaal gedrag? Kunnen we deze verbeteren? "

Wilt u meer weten over executieve functies? Hoe en of we gedragsinhibitie kunnen beïnvloeden? Hoe 
je kinderen kunt leren plannen? Wat kan wel en wat kan niet verwacht worden? "

Zijn er ook mensen met sterke executieve functies die toch moeilijk kunnen plannen, vergeetachtig 
zijn en afgeleid? "

!
Voor wie? Geschikt voor ouders, leerkrachten, coaches en andere begeleiders. "

!
Kosten: € 120 incl. lesmateriaal, koffie, thee, hapjes. Na afloop krijgt u een spel of boek cadeau. "

!
Lokatie: Den Haag - lokatie is a%ankelijk van het aantal aanmeldingen en wordt zo snel mogelijk 
bekend gemaakt. "

!
Aanmelden nog mogelijk"

Stuur hiervoor een e-mail naar darshanaganatra@icloud.com"

Na bevestiging van betaling bent u ingeschreven. "

Website: www.darshana-ganatra.com
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