
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Werken met jongeren, elke dag een feestje. 
 

Naast het feit dat ik moeder ben van twee gezellige pubers, heb ik als docent op een VMBO school en leerkracht 
van een bovenschoolse plusklas, dagelijks veel jongeren om mij heen. Dat jongeren niet zo positief denken over 
school en hoeveel tijd dat in beslag neemt, kan ik me indenken. Voor veel leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs bestaat een groot deel van hun leven uit school. Naast de ruim dertig lesuren die zij elke week op 
school volgen en de reistijd van en naar school, zijn zij thuis veel tijd kwijt aan hun huiswerk. Daarnaast moeten 
ze verslagen maken en boeken lezen. Dit alles zorgt ervoor dat leerlingen weinig tijd over hebben om naast hun 
schoolwerk andere dingen te doen. Trainingen en andere ontspannende activiteiten worden afgezegd omdat 
het huiswerk niet klaar is.  
 

In mijn eigen praktijk geef ik de cursus “Snel leren = leuk leren” en leer ik leerlingen studievaardigheden aan die 
ervoor zorgen dat leerlingen grip krijgen op hun huiswerk en meer kunnen leren in minder tijd. Met dat 
vooruitzicht zijn inmiddels ruim dertig leerlingen in mijn praktijk geweest om de studievaardigheden te leren. 
De meeste leerlingen komen omdat ze dit zelf willen, maar er zijn ook leerlingen die door ouders worden 
gestuurd. Zo ook de jongen die ik vanaf nu Jochem zal noemen.  
 

Jochem komt samen met zijn ouders langs voor een intakegesprek. De ouders zijn benieuwd wat ik te bieden 
heb en wat de cursus inhoudt. Jochem komt binnen met een gezicht dat op onweer staat en hij laat in zijn hele 
houding merken dat hij er totaal geen heil in ziet. Het gesprek verloopt stroef. Jochem kijkt me nauwelijks aan 
als ik tegen hem praat.  
Een week later krijg ik van zijn ouders het inschrijfformulier. Jochem gaat de cursus volgen. Ik ben natuurlijk 
heel benieuwd hoe hij zover gekomen is. Tijdens de eerste les wordt dit al snel duidelijk. Hij had geen keus. Of 
de cursus volgen, of niet meer sporten en uitgaan. Alle vormen van intrinsieke motivatie ontbreken. Naast 
Jochem zijn er nog twee cursisten. Deze twee cursisten zijn gemotiveerd en met elkaar hebben we een gezellige 
en leerzame eerste les. Aan het einde vertrekt Jochem. Zijn hele houding is duidelijk anders dan toen hij kwam.  
In de tweede les hebben we het over hun huiswerkplek en wat schetst mijn verbazing, Jochem is de eerste die 
een foto stuurt van zijn opgeruimde werkplek. Ook in de groepsapp doet Jochem gezellig mee. Hij vraagt trouw 
wat hij mee moet nemen en heeft zijn spullen steeds in orde.  
 

Tijdens de lessen merk ik dat hij er plezier aan beleeft. Zijn leessnelheid gaat vooruit en er wordt serieus 
gewerkt in een ontspannen sfeer. De norse Jochem is verdwenen en ik krijg de echte Jochem te zien: een leuke, 
sociale en sportieve jongen met veel interesses.  
 

Bij de evaluatie ben ik niet verbaasd dat hij invult dat hij de cursus zinvol vindt en deze aan zou raden aan 
andere jongeren. Hij geeft de cursus een 9. 
Bij het afscheid krijg ik van Jochem chocola en geeft hij toe dat het allemaal best meeviel. Hij heeft er veel van 
geleerd. 
Voor komend jaar hoop ik nog veel meer leerlingen de vaardigheden aan te leren, waardoor zij weer grip krijgen 
op hun schoolwerk en zo meer tijd overhouden voor andere dingen. 
Ik wens iedereen een leerzaam, succesvol en vooral gezond 2016. 
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