
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Terugblik 2015  
In mijn bedrijf “Engels met plezier” geef ik bijles Engels en ook regelmatig de cursus “Snel leren = leuk 
leren”. Bijles Engels geef ik één op één en de cursus “Snel leren = leuk leren” in kleine groepjes. Als ik 
terugkijk op het jaar 2015 was het leukste dat ik les heb gegeven aan verschillende groepjes leerlingen 
van heel verschillende leeftijden. Aan het begin van het jaar had ik een groepje van 3 dames van 17/18 
jaar, VWO-ers in 5 en 6 VWO op 3 verschillende scholen in de omgeving. Het was een uitdaging om 
een tijdstip te vinden waarop ze alle drie konden, naast school, sport en baantjes. We kwamen in 
overleg uit op zondagmiddag om 13:00 uur. Ze waren heel benieuwd naar het snellezen en bij het 
invullen van de weekindeling vroegen ze of het echt wel nodig was om “Tijd om te chillen” in te vullen. 
Ook gingen ze serieus aan de slag met het opruimen van werkplekken en gingen ze de uitdaging aan 
om 1 leerblok zonder mobiele telefoon te gaan leren. Na de 6 lessen zijn ze alle 3 geëindigd met een 
prachtig resultaat van snellezen. Deze 3 dames willen gaan studeren en ze zagen al mogelijkheden om 
de technieken toe te passen tijdens hun studie.  
 
Vervolg  
Het vervolg van mijn cursus aan deze 3 dames was een cursus met een jonger broertje en een neef. 
Dat kwam omdat de dames gezegd hadden dat dit “een cursus was die je echt gehad had moeten 
hebben in de onderbouw!”. Wat een mooie reclame! Er kwam nog een vriendje bij en een losse 
aanmelding en ik had een groepje van 4 jongens van de tweede/derde klas. 4 jongens van 14/15 jaar 
oud is weer een totaal andere dynamiek en ook een heel andere uitdaging. Dit waren “doeners” dus 
daar hield ik ook rekening mee.  
 
Ervaring 
Het jaar 2015 heeft me ervaring gebracht in het geven van de cursus “Snel leren = leuk leren” aan 
groepjes met heel verschillende leeftijden. Het geeft veel voldoening om na 6 lessen de certificaten uit 
te delen aan leerlingen met blije gezichten. Ik  eindig mijn terugblik met vooruitkijken naar 2016. Ik 
hoop weer regelmatig de cursus te kunnen geven aan zoveel mogelijk verschillende leerlingen. Ik  
wens trainers en leerlingen al het beste voor het nieuwe jaar toe en veel “Snel leren = Leuk leren” 
plezier! 
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