
 

“De trainersopleiding “Snel leren = leuk leren” van Time2Control is echt iets  

voor jou!” Zo werd ik in november 2014 enthousiast en nieuwsgierig gemaakt  

door een vriendin die net trainer was geworden. 
 

Ik ben Birgitte Loorbach uit Zoetermeer. Sinds 1994 werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Ik 

heb les gegeven aan alle leerjaren. Daarnaast heb ik als auteur/redacteur gewerkt voor uitgeverijen.  

In 2012 ben ik de ‘Master SEN LEREN’ opleiding gaan volgen. Na het behalen van mijn Master SEN 

diploma in augustus 2014 vond ik het tijd om die opgedane kennis te laten bezinken en toe te passen 

binnen mijn werk als leerkracht en taal-leesspecialist in het basisonderwijs. Daarnaast wilde ik mijn 

dochter goed begeleiden met de overstap naar het voortgezet onderwijs. Ik had me voorgenomen om 

een jaar geen cursussen of opleidingen te volgen. 
 

Echter … het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Mijn nieuwsgierigheid won. Ik heb de site van Time 2 

Control bekeken en werd steeds enthousiaster. “Snel leren = leuk leren” was voor mij de ontbrekende 

schakel die ik belangrijk vind bij het leerproces. In april heb ik de motiverende, inspirerende en 

enthousiasmerende trainersopleiding “Snel leren = leuk leren” gevolgd. Hierbij heb ik mensen ontmoet 

met een eigen praktijk, wat mij nog meer heeft geïnspireerd voor het zetten van een volgende stap; 

het opzetten van een eigen remedial teaching praktijk. Dit heeft geresulteerd in het feit dat ik sinds 

september 2015 trotse eigenaar ben van ‘Beter Voorbereid Leren’ waar ik de gelegenheid heb om 

leerlingen te ondersteunen en begeleiden om hun leerproces zo optimaal mogelijk te verbeteren. 
 

Bij ‘Beter Voorbereid Leren’ werk ik samen met de leerling, ouders, scholen en instanties met als doel 

optimaal te leren presteren, hierbij rekening houdend met de mogelijkheden van de individuele leerling.  

Leerlingen van het basisonderwijs kunnen bij mij terecht voor ondersteuning en begeleiding van 

technisch lezen, spelling en rekenen. Hierdoor zal het kind door het opdoen van succeservaringen en 

het geven van vertrouwen de leerresultaten zien verbeteren, waardoor de motivatie zal toenemen. 

Naast mijn eigen praktijk sta ik nog twee dagen voor de klas. Deze combinatie zorgt ervoor dat ik goed 

op de hoogte blijf van de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Daarnaast zorgt het voor meer begrip 

waar ouders met hun kinderen tegen aan lopen in het onderwijs. 
 

Afgelopen jaren heb ik gemerkt dat de kloof tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs 

groot is. De overgang voor de leerlingen is groot. De leerlingen hebben moeite met de hoeveelheid 

leerstof in het voortgezet onderwijs: de leerstof wordt moeilijker, ze ervaren een enorme werkdruk en 

er wordt zowel vanuit school als de thuissituatie een groot beroep gedaan op  zelfstandigheid. Goede 

begeleiding op dit gebied is noodzakelijk om uitval te voorkomen. Goede begeleiding bestaat uit: 

agenda voering, plannen, leermethoden, fysieke en sociale leeromgeving, structuur, zelfkennis, 

verantwoordelijkheid nemen en geven. Al deze aspecten komen aan bod tijdens de cursus “Snel leren = 

leuk leren”, waarbij de leerling eigenaar wordt van het eigen leerproces en de motivatie terugkrijgt. 
 

Als u meer informatie wilt, kunt u kijken op mijn LinkedIn pagina, mijn website 

www.betervoorbereidleren.nl, bellen naar 06-30 72 43 72 (voicemails volg ik zo snel mogelijk op, dus 

laat uw naam en nummer achter!)  

of mailen  naar info@betervoorbereidleren.nl

 
 


