
Alles wat ik doe, doe ik voor de volle 100% … en een beetje meer. 
 

Als docent Aardrijkskunde op verschillende VO scholen in Zwolle en omstreken kwam ik in 
aanraking met leerlingen van verschillende achtergronden, verschillend niveau en, misschien 

wel veel belangrijker, met heel veel manieren van leren en prachtige persoonlijkheden. 
 

Dat beetje meer bestond er vaak uit dat ik, binnen de gegeven kaders van het onderwijs, de 
leerling leerde zichzelf te zijn en probeerde aan te sluiten bij wat hij nodig had. Toch kwam dit 

niet helemaal uit de verf zoals ik dat graag wilde. Dit was voor mij een reden, om naast mijn 
baan als docent, op zoek te gaan naar een uitdaging voor mijzelf, waarbij ik beter aan kon 

sluiten bij de kinderen die dat zo nodig hadden. 
Sinds januari 2015 heb ik een eigen praktijk als kindercoach en opvoedcoach: IKsamensterk 
Kindercoaching. Fantastisch werk, waarbij ik kinderen en hun ouders bij mag staan in veel 

verschillende situaties. 
 

Bij mijn eigen leerlingen zag ik vaak de worsteling. Leren zoals de docent aangaf werkte vaak 
niet voor hen, maar hoe dan wel… Op zoek naar een oplossing en om toch de link met het 

onderwijs te houden ben ik me gaan verdiepen in het leren leren.  
Zo kwam ik uit bij de training “Snel leren = leuk leren” van Time 2 Control. 

Tijdens de training “Snel leren = leuk leren” geef ik de leerlingen handvatten om te leren leren 
en laat ik ze ervaren hoe ze om kunnen gaan met grote hoeveelheden stof.  
Met de geheugentechnieken, het snellezen en het mindmappen komt er weer snelheid in en 

wordt leren weer leuk! 
 

Uit de praktijk blijkt dat ook studenten en volwassenen baat hebben bij deze verschillende 
technieken. De training “Snel leren = leuk leren is dan ook geschikt voor “leerlingen” van 

ongeveer 14 (2e klas VO) tot 100… ;)  
 

Komend (school)jaar staan er in Zwolle en omstreken weer verschillende cursussen en 
trainingen op de planning. Zowel over leren leren als over het omgaan met emoties. 
 

Ben je opzoek naar motivatie en lol tijdens het leren? Of zoek je antwoorden op een ander 
vlak? Neem eens een kijkje op de website, of neem contact met mij op. 
 

Wietske Siffels 

Kindercoach en leren leren trainer bij IKsamensterk Kindercoaching 
 
“Soms is het fijn als iemand 

even met je meekijkt. 
Als kindercoach geef ik  

richting en steun om het kind  
en zijn ouders weer  
in hun kracht te zetten” 

 

 


