
 

 Stel je even voor: Mijn naam is Marinka de Haan- Hendriksma.  

Ik ben getrouwd en heb een zoon van 3 en wij wonen in Oud-Beijerland. 
Toen ik op de basisschool zat wist ik eigenlijk al dat ik juf wilde worden. Na de HAVO was de 

keuze voor de PABO daarom makkelijk. Na mijn afstuderen ben ik begonnen met lesgeven in het 

regulier onderwijs. Daarna ben ik overgestapt naar het onderwijs voor zeer moeilijk lerende 

kinderen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het speciaal basisonderwijs en ambulant 
begeleider in het cluster 3 onderwijs (voor zeer moeilijk lerende, gehandicapte en langdurig 

zieke kinderen). Dit werk heb ik altijd met veel plezier gedaan, maar het werken met individuele 

en groepjes kinderen bleef trekken. Daarom heb ik mijn eigen praktijk Begeleiding Bijdehand 
opgericht in 2011. Ik geef o.a. dyslexiebegeleiding, coach kinderen, jongeren en volwassenen 

via de Matrixmethode en vanaf nu biedt ik ook “Snel leren = leuk leren” en OP WEG NAAR “Snel 

leren = leuk leren” aan.  
 

 Hoe ben je met de cursus “Snel leren = leuk leren” in aanraking gekomen?   

Via een netwerk van andere zelfstandigen heb ik veel positieve verhalen gehoord. Daardoor is 

mijn interesse gewekt om de opleiding tot trainer “Snel leren = leuk leren” te gaan volgen. Door 

de uitleg op de website, berichten op Facebook en een mail van Annemieke met verdere 

praktische uitleg over de cursus ben ik uiteindelijk overstag gegaan. En daar heb ik geen spijt 

van! 
  

 Wat spreekt je aan in de cursus “Snel leren = leuk leren”? 

 Toen ik zelf op de middelbare school zat heeft niemand mij ooit verteld hoe ik mijn werk goed 

moest plannen, hoe ik mindmaps zou kunnen gebruiken en hoe ik sneller zou kunnen lezen. Wat 

had ik dat graag toen al gebruikt! Kinderen meer zelfvertrouwen geven vind ik erg belangrijk en 

ik denk dat ze door deze methode meer zelfvertrouwen krijgen om te leren en daardoor meer 

plezier krijgen om te leren.  
  

 Hoe sluit de cursus aan bij het overige aanbod in jouw praktijk? 
 OP WEG NAAR “Snel leren = leuk leren” en “Snel leren = leuk leren” sluiten goed aan bij het 

overige aanbod binnen Begeleiding Bijdehand. Ik werk veel met kinderen waarbij het leren niet 

helemaal gaat zoals zij willen. Met deze cursus kan ik ze in drie en zes weken weer op weg 
helpen. De cursussen sluiten ook goed aan bij het motto van Begeleiding Bijdehand: Van 

begeleiding bij de hand, naar zelfstandig en bijdehand! 
  

 Wanneer begin je met de eerste cursus? 

Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan met “Snel leren = leuk leren”. De eerste OP WEG 

NAAR “Snel leren = leuk leren” cursus start na de zomervakantie in Oud-Beijerland op 

vrijdagmiddag 11 september en de cursus “Snel leren = leuk leren” start op maandagavond 14 

september in Barendrecht.  

Meer informatie is te vinden op:  
www.begeleidingbijdehand.nl of  

https://www.facebook.com/BegeleidingBijdehand 

 

 

http://www.begeleidingbijdehand.nl/
https://www.facebook.com/BegeleidingBijdehand

