
 

Kinderen die leren moeilijk vinden, vinden het vaak niet leuk. Ik hoop dat ze bij mij ervaren 

dat leren, ook al is het moeilijk, toch leuk kan zijn. Na 20 jaar werken in allerlei scholen 

voor Speciaal- en Basisonderwijs (als logopediste, groepsleerkracht, remedial teacher 

(leeskliniek), LGF-begeleider én oudercoördinator), ben ik in 2009 gestart met mijn Praktijk 

Leren is Leuk. Naast begeleiden van leerlingen, begeleid ik scholen en leerkrachten in het 

vormgeven van het Passend Onderwijs, geef workshops voor professionals en organiseer 

netwerkactiviteiten en regiobijeenkomsten voor professionals. 

Op LinkedIn beheer ik een groep met de naam van mijn praktijk, een platform om 

netwerken te versterken, informatie uit te wisselen en misschien af en toe wat reclame te 

maken. Alles binnen het kader natuurlijk van onderwijs en onderwijsondersteuning. De 

offline netwerkdagen in Leiden waren succesvol en het is daar waar ik Annemieke 

ontmoette en ze haar plannen voor “Snel Leren is Leuk Leren” met ons deelde, met dezelfde 

overtuiging en enthousiasme voor het zoeken van manieren om leren leuk te maken als ik.   

Kansen creëren en verschil maken, dat is mijn uitdaging. Wat kinderen en jongeren betreft, 

worden die kansen geboren door het leren leuk te maken. Ik geniet iedere dag, als ik zie 

dat dat lukt. Als kinderen weer plezier in leren krijgen, ouders en leerkrachten zich 

gesteund voelen en de gecreëerde kansen hebben genomen om zelf het verschil te maken.  

Veel kinderen starten met individuele lessen bij mij en stromen in groep 7 en 8 door naar 

de groepslessen. Eerst richten we ons op de leerstof, daarna een stukje toetsvoorbereiding 

en aan het eind van groep 8 is er brugklastraining.  

Vanaf dit schooljaar ga ik vanaf april met de bijna brugklassers aan de slag met “Op Weg 

naar Snel Leren=Leuk Leren” en start ook op basisscholen in de regio de cursus, in kleine 

groepjes tijdens of na schooltijd. Daarna gaan we door met “Snel Leren=Leuk Leren”! 

Ik heb al enthousiaste reacties gehoord en heb er veel zin in!  

Sophie Dekker 

Leren is leuk 
 
www.lerenisleuk.net 

lerenisleuk@live.nl 
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