
 

Leren…dat is iets dat veel kinderen die in mijn praktijk komen eigenlijk nooit hebben hoeven 
doen en dus ook niet geleerd hebben. Even een keer iets doorkijken en ze wisten het 

wel….Je inspannen, doorzetten en fouten maken dat kennen ze vaak niet. Uiteindelijk komt 
er een punt, waarop toch het leren leren belangrijk wordt en dan is het heel handig dat de 
cursussen OP WEG NAAR “Snel leren = leuk leren” en “Snel leren = leuk leren” er zijn. 

 
Als orthopedagoog ben ik gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Een aantal jaren geleden ben 

ik mijn eigen praktijk gestart (Zien in Eigenheid), waarin ik advies en begeleiding geef aan 
hoogbegaafde kinderen, hun ouders en de omgeving (zoals school en kinderopvang). 
Daarnaast begeleid ik voor een samenwerkingsverband een aantal Plusklassen. Ook in deze 

Plusklassen zijn we veel bezig met leren leren.  
 

Groep 8-ers kunnen goed voorbereid aan de brugklas beginnen met de cursus OP WEG 
NAAR “Snel leren = leuk leren”. Kinderen maken hierbij onder andere al een begin met 
“mindmappen”: een techniek die veel kinderen leuk vinden om toe te passen en waardoor 

ze het geleerde ook nog eens beter kunnen onthouden. 
Voor middelbare scholieren en studenten bied ik de cursus “Snel leren = leuk leren” aan. 

Voor (vermoedelijk) hoogbegaafde jongeren zijn er desgewenst aparte groepjes. De 
combinatie van de verschillende vaardigheden zoals het beter leren plannen en organiseren 
van het huiswerk zorgt ervoor dat jongeren minder stress gaan ervaren en er overzicht 

komt in die berg huiswerk waar ze zo tegenop zien. 
 

Het snellezen en het gebruiken van geheugentechnieken maakt dat ze meer vrije tijd 
overhouden voor andere dingen. Iets dat zeker voor jongeren natuurlijk heel belangrijk is.  
Doordat jongeren het geleerde direct kunnen toepassen op hun eigen schoolwerk, ervaren 

ze ook gelijk de voordelen die de cursus ze oplevert. 
Hun zelfvertrouwen neemt toe en dit zal ook een positief effect hebben op hun motivatie! 
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