
 

In juli 2012 ben ik met mijn eigen praktijk gestart. Daarvoor werkte ik al heel wat jaren als 

leerkracht en intern begeleider als leerkracht en IB er op een basisschool.  Tijdens mijn 
werk als IB er dacht ik regelmatig; ‘ik wil de kinderen graag zelf een stap verder helpen’… 

en zo ontstond het idee voor mijn eigen praktijk LeerWijs. De kinderen die ik begeleidde 
gingen meestal naar de basisschool, soms zaten ze op het voortgezet onderwijs. De leeftijd 
van tieners sprak me altijd al erg aan en ik zie dat de sprong van basisonderwijs naar 

voortgezet onderwijs op het gebied van huiswerk erg groot is. En op dat moment  zag ik 
informatie over de cursus “Snel leren = Leuk leren”…. Dat is wat de kids nodig hebben!  

 
Met veel enthousiasme ben ik de training gaan volgen en ik bleef enthousiast. Ik vind het in 
mijn werk als trainer en begeleider belangrijk dat ik bij kinderen en jongeren kan bijdragen 

aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en dat ik een tijdje met iemand meekijk, begeleid 
en handvatten geef, met als doel dat iemand het daarna weer zelf kan. Zodra het mogelijk 

is wil ik weer een stap terug doen. Deze visie uit ik door middel van verschillende 
trainingen, waaronder vanaf 4 juni 2016 ook “Snel leren=Leuk leren”. Ik zie in de praktijk 
veel kinderen die onvoldoende studievaardigheden hebben. Ze hebben het gewoon nog niet 

geleerd…. En vooral NOG niet geleerd…. Iedereen kan het leren.   
 

Ik zie ook bij leerlingen die nu nog in het basisonderwijs zitten dat ouders verwachten dat 
hun kind de planning zelf wel zal oppakken. En in het voortgezet onderwijs is dit dan toch 
zeker het geval?  Als je weet hoe de ontwikkeling van de hersenen plaatsvindt, dan is het 

ook helder dat je niet zomaar kunt verwachten dat kinderen/tieners dit kunnen. Het is dus 
ook logisch dat zij oefening nodig hebben om studievaardigheden te oefenen. Het zou mooi 

zijn om dit niet te laat op te pakken, maar aan te leren op het moment dat ze het nodig 
hebben. In de cursus kan het geleerde direct worden toegepast bij het eigen huiswerk. Een 
mooie opstart voor de basisschool is dan OP MWEG NAAR “Snel leren is leuk leren”.  

 
Voordat ik de training deed begeleidde ik ook wel leerlingen bij studievaardigheden. Maar 

deze training geeft meer; een compleet pakket waarbij verschillende aspecten van het leren 
leren aan de orde komen. Ik ga komend schooljaar zelf starten met de opleiding Master SEN 
– gedrag en leren… en ook al zijn mijn planningsvaardigheden wel goed, toch zal ik ook 

verschillende onderdelen zelf gaan gebruiken, zoals het snellezen, de specifieke manier van 
het werken met mindmaps en de tijdplanning in blokken.  

 
Meer informatie kun je lezen op www.leerwijs.nu   
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http://www.leerwijs.nu/

