
 

Sinds ik in 1986 ben afgestudeerd als logopedist, heb ik vooral begeleiding gegeven aan 
leerlingen van de basisschool. Nadat ik mij ging verdiepen in taal en dyslexie en in 2007 de 

masteropleiding had afgerond, kwamen er ook steeds meer leerlingen van het voortgezet 
onderwijs naar de praktijk voor extra begeleiding. Het ging hen dan niet alleen om beter te 
leren lezen, maar ook wilden zij hun studievaardigheden verbeteren. Ik besloot om daar 

meer van te weten te komen en na een aantal losse cursussen en workshops, kwam ik in 
2013 op het pad van Time 2 Control. Ik was op internet zoek naar een methode, die goed 

aansloot bij pubers en het puberbrein en die de verschillende studievaardigheden oefende. 
Ik stuitte op het boek ‘Snel leren = leuk leren’. Niet in één adem, maar wel snel, had ik het 
boek uitgelezen. Dit was nu precies wat ik zocht. Er waren nog cursusplekken beschikbaar 

dus kon ik in maart 2014 beginnen aan de trainersopleiding. 
 

Al gauw na de trainersopleiding ben ik begonnen met de eerste groepjes leerlingen. 
En wat is dat leuk! Ik merkte al snel dat de methode niet alleen goed aansloot bij mijn 

eigen werkwijze, maar ook bij het puberbrein. De teksten in het boek, de voorbeelden en 
oplossingen, komen vaak bekend voor bij de leerlingen. Niet dat het dan makkelijk is om de 

tips ook te gaan gebruiken, maar de leerlingen doen zeker hun best. Dat komt vooral 
doordat gewerkt wordt in kleine groepjes. Ik weet nog dat mijn eigen kinderen ook les 
kregen in de brugklas in studievaardigheden. Hun werkboek ligt nog steeds oningevuld 

ergens in de kast. Niemand merkt dat je niet meedoet in een klas van 30 leerlingen. 
Natuurlijk is dat ook de eigen verantwoordelijkheid van de leerling, maar in een kleine 

groep komen ze veel meer aan bod en kunnen ze ook hun eigen vragen stellen. Het is er 
veilig en niemand kijkt je gek aan of lacht als je zegt dat plannen best wel lastig is. Ook is 
er de ruimte dat elke leerling kan werken op de manier die het beste aansluit, ieder heeft 

tenslotte toch een eigen favoriete leerstijl. Dat is zo voor leerlingen met dyslexie, met 
concentratieproblemen of leerlingen die willen leren een goede samenvatting te maken. 
 

In 2015 ben ik ook de cursus “Op weg naar” gaan geven. Een opstapcursus voor leerlingen 

van groep 8 van de basisschool, op weg naar de brugklas. Deze cursus is minder uitgebreid, 
leerlingen komen 3 keer een uur naar de cursus, maar laat ze alvast kennismaken met 

focuslezen en een aantal studievaardigheden. 
 

De cursussen starten elke twee maanden, dus een leerling kan vaak al snel aan de slag! 
Blijven tobben op je kamer en uren zitten aan je huiswerk hoeft niet meer! 
 

Meer informatie kun je opvragen via info@leestotaal.nl 

Op de website staat nog meer informatie over de cursusdata en de cursusplaatsen: 
www.leestotaal.nl 
 

Misschien tot ziens?! 

Joan Melgers 
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