
 

R.T. Praktijk De Ronde Venen 
 

Mijn naam is Gery van den Bruinhorst- Jongerden en ben 54 jaar, getrouwd, 3 zonen, 2 
schoondochters en 1 kleinkind. Ik ben woonachtig in de gemeente De Ronde Venen.  
Deze gemeente bestaat uit 8 dorpskernen waarvan Wilnis en Mijdrecht er 2 zijn. 
 

Na veel jaren voor de klas te hebben gestaan met heel veel plezier ben ik een studie Special 
Educational Needs begonnen in de uitstroomrichting Remedial Reaching. Deze heb ik vorig 

jaar mei met succes afgerond en heb tegelijkertijd mijn langs gekoesterde wens om een 
eigen R.T. praktijk te starten waargemaakt. Om een zo breed mogelijk aanbod aan 
activiteiten aan te kunnen bieden, ben ik in mei/ juni 2015 de cursus Snel Leren= Leuk 

Leren gaan volgen. 
 

Medio september 2015 kwamen de eerste leerlingen ( 2 VWO) die de cursus hebben 

gevolgd met heel veel enthousiasme. Via mond-op-mond reclame kwamen zo verschillende 
studenten van de universiteit / HBO uit Amsterdam, Utrecht,  Eindhoven en Amersfoort zich 
melden voor het zich eigen maken van snel lezen, mindmappen en plannen. De voorwaarde 

bij al de studenten was dat ze de cursus wel één-op-één wilden volgen. Dit vereiste qua 
inhoud van de cursus wel enige aanpassingen. De eerste hoofdstukken behandel ik hierbij 

wat korter maar sla ze niet over; net als de laatste hoofdstukken. Daar komen soms toch 
verrassende gesprekken uit voort.  
 

Prachtig voorbeeld is een studente Rechten (VU) die reeds 3e-jaars is, maar vastloopt qua 
tijd. Samen zijn we gestart met de vaardigheden op het gebied van snellezen. Haar scores 
stijgen geleidelijk. De inhoud van de eerste mindmaps  waren gevuld met heel veel tekst, 

maar geleidelijk kwamen er meer verwijzingen, pijltjes en icoontjes in te staan. De planning 
gaf een verrassend inzicht.  Er wordt trouw aan alles gewerkt door haar, maar het 

daadwerkelijke leren, dus de stof van het korte termijn geheugen naar het lange termijn 
geheugen verplaatsen, kwam niet in de planning voor.  Er moest dus naast alle trouwe 
werkzaamheden gestudeerd gaan worden. Dat was een eye-opener… toen ze dat ging doen, 

maakte ze een proeftoets met positief resultaat en ontving daarvoor bonuspunten. Dit was 
haar de afgelopen 3 jaar nog niet eerder gelukt en nu behoorde ze bij de 15% studenten die 

dit wel gelukt was! Wat een overwinning!! 
 

Wat geeft dit werk enorm veel voldoening en positieve resultaten waardoor het leren een 
nieuwe impuls krijgt en ik zelf de ‘drive’ om nog meer leerlingen te motiveren!! 

 
Nieuwsgierig? Kijk op www.rtpraktijkdrv.nl 

Of mail naar gery@rtpraktijkdrv.nl 
    
 
 


