
 

Onlangs ben ik opgeleid door Annemieke Groeneveld om zelf de cursus “Snel leren = leuk 
leren” te mogen geven. De cursus is een mooie aanvulling op het aanbod van mijn praktijk: 
WIJS Jongerencoaching & Studiekeuzebegeleiding. In mijn ruime ervaring met jongeren die 

vast lopen tijdens hun studie, kom ik vaak tegen dat ze eigenlijk nooit geleerd hebben hoe 
ze moeten leren of hoe ze een planning kunnen maken. Jongeren doen vaak maar wat, in de 

hoop dat het wel goed zal komen. Soms komt het ook goed, maar helaas vaak ook niet. 
Deze jongeren komen dan bij mij terecht. Deze praktische cursus, waarin jongeren leren hoe 
te plannen, organiseren en efficiënter te leren, zal voor velen een uitkomst bieden.  

 
Het snellezen en mindmappen zijn technieken die helemaal aansluiten bij deze tijd, waarin 

jongeren het vaak ontzettend druk hebben en vele prikkels tegelijk te verwerken hebben. Bij 
het snellezen leren ze beter te focussen en het mindmappen helpt om de linker en rechter 
hersenhelft beter samen te laten werken, waardoor de informatie veel beter opgeslagen 

wordt. Dit maakt het leren veel leuker en makkelijker. Omdat ik voor mijn werk regelmatig 
boeken bestudeer, heb ik zelf direct kunnen ondervinden hoe goed deze technieken werken. 

Ik lees inmiddels meer dan twee keer zo snel dan voorheen en door een mindmap te maken, 
onthoud ik alles veel beter. Zelfs het plansysteem gebruik ik ook voor mijn eigen werk. Wist 
ik dit allemaal maar toen in zelf nog aan het studeren was! Dat zou me veel tijd en stress 

bespaard hebben.  
 

Ik vind het een grote meerwaarde dat ik deze training nu aan kan bieden in mijn praktijk. De 
verschillende gebieden waarin ik begeleid (studiekeuze, motivatie, zelfbeeld en 

studievaardigheden) hangen vaak nauw met elkaar samen en daar sluit deze training perfect 
op aan. 
 

Inmiddels heb ik de eerste training “Snel leren = leuk leren” ingepland in september 2015. 
Ik heb er erg veel zin in om ook jongeren uit Wijchen hier mee vooruit te helpen! 

 
Meer weten over WIJS? Neem een kijkje op mijn website. 
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