
 
 
 
 

“Hélp,  ‘t lukt niet (meer) …” 

Gaat het huiswerk maken en leren niet meer vanzelf en moet er nu écht gepland en geleerd 
worden? Ervaart uw kind uw bemoeienissen met het schoolwerk als negatief en gaat dit ten 

koste van de sfeer in huis? Wil uw kind wel leren, maar weet hij/zij niet hoe? Of wilt u dit 
alles gewoon vóór zijn? (LinkedIn, profiel Daniëlle Klompé) 
 

Na bijna 20 jaar in het basisonderwijs te hebben gewerkt ben ik een paar jaar geleden in 

het werk van bijlesleerkracht gerold. Sommige oud-leerlingen hadden veel moeite met de 
vreemde talen en vooral leerlingen met Dyslexie waren op zoek naar extra ondersteuning. 
Ik ging bijles geven en volgde een post-bachelor Remedial Teaching en diverse cursussen 

(o.a. Dyslexie en Engels). Omdat veel van mijn bijlesleerlingen ook moeite hadden met het 
plannen van hun huis- en leerwerk werd dat onderdeel van de bijles. Ik ontwikkelde 

daarvoor mijn eigen werkwijze, met goede resultaten. 
 

Toch kreeg ik het gevoel dat er méér uit te halen was: ik zocht een ‘concept’, waarin 
studerend lezen, samenvatten, ‘leren leren’ en goed plannen een elkaar versterkend geheel 

vormden. Intussen was ik ook geïnteresseerd geraakt in Mindmappen, maar ik wilde het 
eerst zélf goed leren voordat ik dat aan mijn leerlingen ging uitleggen.  

De kennismaking met het concept van Annemieke was een schot in de roos. “Snel 
leren=leuk leren” is een kortdurende cursus waarbij kinderen ‘alles’ in één keer leren, met 
nadrukkelijke aandacht voor hun belangrijkste doelstelling: tijd overhouden voor leuke 

dingen. Want “Het moet wél leuk blijven!” natuurlijk. 
 

Mijn motto is samen leren om het zélf te doen. Hiermee bedoel ik dat de leerling samen 

met mij leert (door extra en aangepaste instructie, door veel oefenen en vanuit de positieve 
gedachte “Jij kan het wél!”) en daarna laat zien dat hij/zij het zelf kan. Maar dit motto is 
óók van toepassing op de cursus “Snel leren=leuk leren”. Immers, juist mijn jarenlange 

ervaring als leerkracht maakt het mogelijk om de cursus aan te bieden in een groep: de 
interactie tussen de leerlingen draagt bij aan het leerrendement en, nog belangrijker, aan 

het plezier en de gezelligheid! 
Er blijft veel ruimte voor individuele verschillen: niet iedereen gaat even snel vooruit met 
het Snellezen, niet iedereen begrijpt meteen hoe hij/zij een mindmap moet maken en het 

maken van een grote Planner (de planning van alle vakken voor de Proefwerkweek) is een 
klus waarbij sommigen een extra steuntje in de rug nodig hebben. Er is dan ook altijd 

ruimte voor extra uitleg en ondersteuning! 
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