
 

Ik ben Ellen Laurensse en vanuit mijn praktijk “Ellen” coaching en therapie voor kind en puber heb ik 

inmiddels al een heel aantal leerlingen mogen helpen via een “Snel leren=Leuk leren” traject.  
 

Vanuit mijn onderwijservaring  ( basisschoolleerlingen, middelbare scholieren, en leerlingen op het 

MBO) liep en loop ik regelmatig aan tegen kinderen die zich niet prettig voelen binnen het huidige 

onderwijssysteem. Wij benaderen kinderen op school (te) vaak op een groepsgerichte, klassikale 

manier waarbij we vaak maar 1 of 2 leer strategieën aanbieden.  
 

Vanuit mijn praktijk begeleid ik deze leerlingen in het zoeken naar hun eigen leerstijl en leer 

strategie. Het is prachtig om te zien hoe een kind opbloeit als hij of zij  zijn of haar eigen stijl mag 

vinden en toepassen.  
 

“Snel leren= leuk leren” biedt een aantal handige strategieën die leerlingen kunnen helpen bij het 

effectiever leren in minder tijd. Ik bied de strategieën aan met de afspraken dat de leerlingen ze 

allemaal in ieder geval proberen. Daarna kunnen ze voor zichzelf bepalen welke ze wel blijven 

gebruiken en welke niet werken voor hen.  

“Snel leren = Leuk leren” is een perfecte manier om het plannen en organiseren van zowel je 

huiswerk plek als je huiswerk onder de knie te krijgen. Ook besteed ik veel aandacht aan 

verschillende geheugentechnieken om bijvoorbeeld woordjes, jaartallen, of definities te onthouden.  
 

Onder het mom van “Als het maar gezellig is”  oefenen we deze strategieën. Humor is iets wat zeker 

bij pubers goed aanslaat om ze te motiveren. Waar ze tijdens de eerste bijeenkomst nog wat 

onwennig en soms sceptisch bij elkaar zitten, zie ik vaak bij de laatste bijeenkomst super 

gemotiveerde leerlingen die geloof in zichzelf hebben gekregen door de positieve resultaten die ze 

hebben geboekt. Cijfers zijn verbeterd, leestempo is omhoog gegaan en de tijd die ze aan hun 

huiswerk besteden is minder geworden en in ieder geval effectiever.  
 

Het gebeurt vaak dat leerlingen na een aantal weken of maanden nog even contact met me opnemen 

voor een “opfris bijeenkomst” ik help ze dan bijvoorbeeld met  het plannen van hun tentamen- of 

proefwerk week.   
 

Wat ik ook super leuk vind is het voorbereiden van groep 8 leerlingen op de stap naar de middelbare 

school. Dit is een grote, spannende stap en het is fijn als je al een klein beetje weet wat je te 

wachten staat, hoe je je huiswerk het beste kan noteren en hoe je aantekeningen en samenvattingen  

maakt op school en thuis.  In de cursus “op weg naar Snel leren = leuk leren” besteed ik hier 

aandacht aan. Ik hoop binnenkort deze cursus ook klassikaal aan groepen 8 te mogen gaan geven. 

Als je deze cursus gevolgd hebt ga je goed voorbereid naar de middelbare school en kan je in de 

brugklas de vervolg cursus  “Snel leren= Leuk leren” moeiteloos volgen.  

Ik hoop in de toekomst nog vele leerlingen te mogen verwelkomen in mijn praktijk om in een 

ongedwongen, gezellige sfeer te werken aan effectief leren in zo min mogelijk tijd.  
 

Voor meer info en contact: 

www.voorkindenpuber.nl 

info@voorkindenpuber.nl 
 

 

 

 


