Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie
Website: www.ellentitre.nl - E-mail: info@ellentitre.nl
Europalaan 25 - 2641 RX Pijnacker - Telefoon: 015 7370282
IBAN: NL93INGB0004717396 t.n.v. Ellen Titre Orthopedagogie
KvK Haaglanden 27321891 - AGB-codes 94056963, 17081668

HET E-TEAM
Behandeling
Ellen Titre-Vroom MSc
Praktijkhouder, NVO Orthopedagoog-Generalist, Dyslexiedeskundige NIP/NVO, Dyslexiebehandelaar NKD,
Dyscalculie diagnosticus/behandelaar KiD, EMDR Practitioner VEN, Certified Cogmed Coach
Onze praktijk werkt met een enthousiast team, dat ouders en opvoeders helpt om kinderen en jongeren betere
ontplooiingskansen te bieden. Collegialiteit in een plezierige werksfeer is in ons team erg belangrijk. Het is mij een
genoegen om dit team aan u voor te stellen.
Drs. Arwen Westerhoff
NVO Orthopedagoog-Generalist, NVO BBR-Diagnostiek
Sinds 2013 werk ik bij ETO als dyslexiebehandelaar. Dit is een functie die ik eerder ruim 10 jaar met veel plezier
heb bekleed in mijn eigen praktijk, aangesloten bij Stichting Taalhulp. Die praktijk was mijn droom toen ik de
studie Pedagogische Wetenschappen, met specialisatie leerproblemen deed aan de Universiteit van Leiden. In
2010 ben ik gestopt met mijn eigen praktijk omdat ik meer tijd aan mijn eigen kinderen wilde besteden. Toen mijn
jongste naar school ging wilde ik weer een nieuwe uitdaging en die heb ik bij ETO gevonden. In mijn
behandelingen vind ik het belangrijk om kinderen zelf verantwoordelijk te maken voor de manier waarop ze met
hun dyslexie omgaan en ik vind het heerlijk om te zien dat je elk kind toch weer enthousiast kan krijgen om met
taal bezig te zijn. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te wandelen, tuinieren en taarten te bakken en versieren.
Petra Nijs MSc
Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog, Certified Cogmed Coach
Sinds 2016 werk ik bij ETO als kinder- en jeugdpsycholoog in de basis GGZ. Na een paar jaar voor de klas, ben ik
door gaan studeren voor orthopedagoog en kinder- en jeugdpsycholoog. In de basis GGZ heb ik ervaring
opgedaan in diagnostiek en behandeling van psychologische problematiek. Het uitzoeken en afstemmen van wat
helpt zie ik als een uitdaging en doe ik met erg veel plezier! Mijn visie is om kinderen en hun omgeving te helpen
door echt te luisteren, begrijpen en samen te werken door enthousiasme, leergierigheid en een open blik. Ik ben
moeder van twee kinderen en hou ervan om in mijn vrije tijd creatief bezig te zijn, te wandelen of lekker te lezen.
Jasmijn Jeltema MSc
Psycholoog NIP i.o.t. Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP, Basisaantekening Diagnostiek NIP, Beter bij de Les Coach
In 2009 ben ik afgestudeerd aan de Leidse Universiteit als Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologe. Ik hou me
bezig met onderzoek en behandeling van specifieke leerproblemen en psychologische problemen en heb mij
gespecialiseerd in dyslexie. Inmiddels heb ik al heel wat kinderen hiermee geholpen. Het is zo mooi om te zien
hoe kinderen opbloeien als zij merken dat het beter gaat! Daar krijg ik dan weer energie van en zo ga ik elke dag
met plezier naar mijn werk. Ik hoop dat nog lang te mogen doen. In mijn vrije tijd ben ik vooral veel bezig met mijn
kinderen, tekenen, het maken van kleding en stoffen/houten speelgoed.
Dorrith Laboyrie MSc
Psycholoog NIP i.o.t. Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP, Basisaantekening Diagnostiek NIP
In 2012 ben ik aan de Leidse Universiteit afgestudeerd als Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologe en heb ik een
minor Pedagogiek afgerond. Na mijn studie heb ik gewerkt als huiswerkbegeleider van middelbare scholieren, en
kinderen met- en zonder gedragsproblematiek geholpen met de ontwikkeling van executieve functies als leren
leren, structureren en plannen. Ook heb ik aan kinderen van de basisschool dyslexiebehandeling gegeven en
psychodiagnostisch- en orthodidactische onderzoeken afgenomen. Sinds 2016 werk ik bij ETO als behandelaar,
neem diagnostische onderzoeken af en begeleid kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Ik
vind het een uitdaging om kinderen en jongeren in hun ontwikkeling te helpen op een manier die het beste bij hen
past. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te koken/bakken, films te kijken en af te spreken met vrienden en familie.
Drs. Elly van der Ende-van der Vet
Psycholoog NIP, Basisaantekening Diagnostiek NIP
Ik ben zowel leerkracht in het basisonderwijs als gezondheidspsycholoog. Als leerkracht heb ik langdurige
ervaring in het basisonderwijs en met problemen die zich bij jongere kinderen kunnen voordoen. Mijn stage heb ik
afgerond in het speciaal basisonderwijs. Als psycholoog ben ik afgestudeerd op het onderwerp “Burnout bij
docenten in het voortgezet onderwijs”. Bij ETO richt ik mij op diagnostiek en behandeling van kinderen met
dyslexie. Ik ben getrouwd en moeder van twee dochters en vertrouwd met de zorgen, angsten en onzekerheden
die je in de opvoeding van een kind kan tegenkomen.
Arzu Aydogdu MSc
NVO Orthopedagoog, NVO Basisaantekening Diagnostiek, Jungle memory Coach
Ik heb in 2015 mijn afstudeerstage gelopen in de praktijk van Ellen Titre voor mijn Master of Science opleiding
orthopedagogiek – leerproblemen aan de universiteit Leiden. Na mijn stage ben bij de praktijk verder gegaan met
diagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen. Ik vond het erg interessant om te leren hoe kinderen en
jongeren het beste geholpen kunnen worden en pas dit nu in de praktijk toe. In mijn vrije tijd lees en sport ik
graag en onderneem ik gezellige activiteiten met familie en vrienden.
H.B.R. Titre-Vroom MSc, NVO Orthopedagoog-Generalist, NIP/NVO Dyslexiedeskundige, Dyscalculie Diagnosticus-Behandelaar KiD, Cogmed Coach, EMDR Practitioner, AGB code 94008717
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Anne van Dijk MSc
NVO Orthopedagoog, NVO Basisaantekening Diagnostiek, Beter bij de Les Coach, Jungle memory Coach
Na mijn afstudeerstage bij de praktijk van Ellen Titre voor mijn Master of Science opleiding orthopedagogiek leerproblemen aan de universiteit Leiden, ben ik bij de praktijk verder gegaan. Ik vind het erg interessant om mijn
theoretische kennis over de verschillende leer- en gedragsproblemen bij kinderen in de praktijk toe te passen. Ik
heb een aantal jaar met veel enthousiasme bijles en huiswerkbegeleiding aan leerlingen uit het voortgezet
onderwijs gegeven. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te schaatsen, lezen en af te spreken met vrienden.

HET E-TEAM
Bedrijfsvoering
ir. Louis Titre MBA Managing Partner
Bij de praktijk ben ik belast met de bedrijfsvoering. In deze managementfunctie streef ik ernaar om de
voorwaarden te scheppen voor de collega’s om met plezier en inzet hun dankbare werk te doen: bij te dragen aan
de toekomst van kinderen en jongeren. Ik heb een wetenschappelijke achtergrond in informatie en
communicatietechnologie (Technische Universiteit Delft) en in bedrijfswetenschappen (EuroMBA). In
verschillende managementfuncties heb ik ICT producten en diensten ontwikkeld, en als beleidscoordinator,
onderzoeker en adviseur gewerkt voor de rijksoverheid, de Europese Commissie en bedrijven in binnen en
buitenland. Mijn hobby’s zijn muziek, kunst & cultuur en ik mag graag zwemmen en wielrennen.
Karin van Ingen – Ruigrok van de Werve Secretaresse
Sinds 2018 werk ik bij ETO als secretaresse. In het verleden was ik werkzaam als administratief medewerkster.
Vanuit mijn wens om werk te doen dat meer om mensen draait, ben ik op de arbodienst gaan werken en
omgeschoold tot doktersassistente. Sinds 2008 heb ik gewerkt als doktersassistente binnen de huisartsenzorg.
Omdat mijn persoonlijke interesse ligt in sociale aspecten van de mens ben ik erg blij met mijn werk bij ETO waar
alles draait om het begeleiden van kinderen en jongeren. Het is voor mij een leuke combinatie van administratief
werk en een ondersteunende rol in het E-team. In mijn vrije tijd geniet ik samen met mijn man van het kijken naar
de voetbalwedstrijden van onze zoon, tekenen, sudoko’s oplossen en genieten van de buitenlucht.
Marjolein Hawken Westerhuis Administratief medewerkster
Sinds 2014 werk ik bij ETO als financieel administratief medewerkster en receptioniste. In het verleden ben ik
werkzaam geweest als managementassistente en als juridisch secretaresse. In 2008 ben ik naar Australië
geëmigreerd en heb ik me omgeschoold tot assistente baby- en kleuteropvang. Dat ik het zo leuk zou vinden met
kinderen te werken heb ik tot dat moment nooit geweten. Terug in Nederland heb ik mij als vrijwilligster ingezet bij
de overblijf van kleuters in Pijnacker. Van daaruit ben ik terecht gekomen bij ETO en kan ik op een geweldig leuke
manier mijn werkervaring van vroeger combineren met mijn voorliefde voor werken met kinderen.
Karin Wijtenburg Secretaresse
Mijn naam is Karin Wijtenburg en sinds 2018 werk ik als secretaresse in de praktijk van Ellen en Louis Titre.
Bij ETO zal ik mij als secretaresse bezighouden met dyslexiezorg en communicatie naar scholen. Hiervoor heb ik
vele jaren op diverse afdelingen in het ziekenhuis gewerkt. Naast mijn werk ben ik veel bezig met mijn gezin en
momenteel ook met het opknappen van het huis. Ik ben altijd graag bezig en kijk er naar uit als ik weer in de tuin
iets kan doen.

