
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sinds ik anderhalf jaar geleden de opleiding tot trainer “Snel leren = leuk leren” gedaan heb, is er in mijn leven 
veel veranderd. Voor mij is het de opstap geweest naar het opzetten van mijn eigen orthopedagogische 
praktijk!  
 
In eerste instantie gaf ik de cursus “Snel leren = leuk leren” in de avonduren, naast mijn baan als orthopedagoog 
bij een praktijk voor orthopedagogiek, psychologisch advies en studiebegeleiding. Het was mijn eerste ervaring 
in het werken met groepen leerlingen en bovendien een hele andere doelgroep dan de basisscholieren die ik 
normaal gesproken zag. Ik ontdekte dat ik veel plezier haalde uit het coachen van middelbare scholieren en dat 
ook het werken in kleine groepen me goed afging. Daardoor durfde ik het aan om ook andere groepstrainingen 
te gaan aanbieden.  
 
Zelf had ik gewild dat deze cursus er in mijn middelbare schooltijd geweest was. Op de basisschool had ik nooit 
meer hoeven doen dan opletten in de klas om een rapport vol achten en negens te halen. De start op de 
middelbare school verliep heel wat minder succesvol. Ik startte met onvoldoendes. Geen idee hoe ik moest 
leren. Hier werd ook, afgezonderd van  een oefening in woordjes leren, geen aandacht aan besteed. Ellenlange 
samenvattingen schreef ik, vaak nog dikker dan het boek. En ik begon ook altijd te laat. Gelukkig was ik goed in 
onthouden en daar heb ik mijn eindexamen VWO mee gehaald. Na mijn eindexamen ging ik orthopedagogiek 
studeren. Als specialisatie koos ik leerproblemen en na mijn studie ging ik aan de slag als orthopedagoog bij een 
praktijk voor leerstoornissen.   
 
Het 'leren leren' staat gelukkig vandaag de dag veel meer in de belangstelling, zowel bij ouders als op scholen. 
Er komen steeds meer leerlingen voor de cursus via mond-op-mond-reclame en afgelopen week werd ik zelfs 
benaderd door de zorgcoördinator van een middelbare school om meer te komen vertellen over de cursus en 
mijn praktijk.  
 
Naast de cursus “Snel leren = leuk leren” geef ik de cursus OP WEG NAAR “Snel leren = leuk leren” en 
workshops over snellezen, mindmappen en geheugentechnieken aan volwassenen. In mijn praktijk komen 
tevens kinderen voor onderzoek naar hoogbegaafdheid, hun sociaal-emotionele ontwikkeling of dyslexie. 
Daarnaast bied ik individuele kindercoaching, remedial teaching en andere groepstrainingen aan, zoals de 
weerbaarheidstraining 'Kook!kracht voor Kids' en de brugklastraining 'Brugklas Bikkels'.       
 
De kleinschaligheid, huiselijke sfeer en persoonlijke aanpak worden bijzonder gewaardeerd door de kinderen en 
ouders die bij Praktijk Jade komen. Er wordt veel gebruik gemaakt van het gratis kennismakingsgesprek.  Mijn 
doel is om kinderen en ouders een steuntje in de rug te geven, zodat ze zelf weer verder kunnen. Door de 
oplossingsgerichte aanpak zijn de trajecten kort, afgestemd op de hulpvraag  en praktisch. Hoewel de praktijk 
heel goed loopt, zal deze van half januari tot begin mei gesloten zijn. Wel om een hele bijzondere reden: we 
verwachten namelijk eind februari ons tweede kindje! 
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