
 
 
 
 

In april 2015 hebben wij, Mark en Jodie, Explain to You bijlessen en studiebegeleiding 
opgericht. Wij geven samen met ons tutorenteam bijlessen en studiebegeleiding aan alle 
middelbare scholieren in de regio Spijkenisse. Mark heeft zijn hbo-studie Maritiem Officier 

bijna afgerond en is dit jaar begonnen aan zijn studie Rechten. Jodie heeft net haar hbo-
opleiding logopedie afgerond en is werkzaam als logopedist.  
 

Explain to You werkt met tutoren die een hbo of een universitaire studie volgen. Zij geven 

bijles in de vakken waarin zij zelf examen hebben gedaan en welke aansluiten bij hun 
studie. Leerlingen zijn bij ons welkom voor ieder vak van ieder niveau. Tijdens het geven 

van de bijlessen werken we met drie kernprincipes: zelfvertrouwen, motivatie en 
positiviteit. We hebben deze principes opgesteld om de leerling zo goed mogelijk te kunnen 
begeleiden en om de leerling het beste uit zichzelf te laten halen! Daarnaast vinden we het 

ook belangrijk dat de tutor geregeld evalueert over de bijlessen met de leerlingen. Zo weten 
de leerling en zijn of haar ouders hoe het ervoor staat en blijft het uiteindelijke doel in 

beeld. 
 

We hebben na een jaar bijlessen en studiebegeleiding gemerkt dat leerlingen vaak niet 
alleen problemen hebben met leerstof maar ook met het inplannen hiervan. We zijn daarom 

op zoek gegaan naar een methode om leerlingen met planproblemen te kunnen helpen. In 
onze zoektocht zijn we terecht gekomen op de website van Time 2 Control. De cursus “Snel 
leren = leuk leren” sloot perfect aan op onze wensen en de behoeften van onze leerlingen. 

Het sneller leren door het gebruik maken van snellezen, mindmappen, planningen en het 
aanleren van geheugentechnieken, is precies de ondersteuning waar wij en onze leerlingen 

naar op zoek waren! 
 

Al onze tutoren zijn door ons getraind volgens de “Snel leren = leuk leren” methode. Zo 
kunnen leerlingen die bijles en/of studiebegeleiding hebben van een van onze tutoren en de 

cursus “Snel leren = leuk leren” hebben gevolgd, door onze tutoren verder worden 
begeleid! Wij willen op deze manier zo’n goed mogelijke ondersteuning voor onze leerlingen 
bieden.  
 

Naast de cursus “Snel leren = leuk leren” geven wij ook de vmbo-variant van deze cursus 
en de cursus ‘OP WEG NAAR…’. Zo kunnen wij niet alleen middelbare scholieren 
ondersteunen, maar ook basisschoolleerlingen en studenten!  
 

Meer informatie over Explain to You bijlessen en studiebegeleiding en informatie over de 
cursus “Snel leren = leuk leren” is te vinden op onze website www.explaintoyou.nl. 
 

 

Met vriendelijke groet,  
 

Mark Broekhuisen & Jodie van der Horst 
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