
 

Op het moment dat ik dit schrijf, zit ik tussen de twee bijeenkomsten in van de 
trainersopleiding “Snel leren = leuk leren”. Naast het bedrukken van de gekregen flyers, ben ik 

vooral aan het oefenen met snellezen. Nu ervaar ik ook eens hoe het is om een nieuwe 
vaardigheid als snellezen te leren!  
 

In 2013 heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, omdat ik een eigen bedrijfje 

wilde starten. Ik heb jarenlang basisschoolleerlingen in het speciaal onderwijs van het ene jaar 
naar het andere begeleid, maar toen wou ik iets anders gaan doen. Voorzichtig ben ik 

begonnen met drie dagen voor de klas en twee dagen huiswerkbegeleiding in het door mijzelf 
opgerichte instituut in Roosendaal.  
 

Er bestaan al huiswerkklassen, maar ik wil meer dan alleen maar de kinderen aan het werk 

zetten. Ik wil ze nog steeds van het ene jaar naar het andere helpen, maar nu minder gericht 
op wat de leerlingen moeten leren, maar meer op hoe zij iets moeten leren. Het liefst doe ik 
dat in kleine groepjes, zodat ik de aandacht in tegenstelling tot de grote klassen binnen het 

basisonderwijs en voorgezet onderwijs meer op de individuele leerling kan richten, zodat ze 
toch iets leren van elkaar en/of elkaar kunnen versterken. 
 

Begin dit kalenderjaar heb ik besloten om nog een dag minder voor mijn baas te gaan werken, 

en me meer te gaan richten op trainingen die ik de kinderen zou kunnen geven. Ondertussen 
groeit het aantal leerlingen in de huiswerkbegeleiding, dus de vraag naar extra ondersteuning 

bij het huiswerk maken kan ik mooi in die extra dag opvangen die ik minder ben gaan werken. 
En wat een voldoening geeft het me, als een kind ook daadwerkelijk het mindmappen in gaat 
zetten om zijn proefwerken aardrijkskunde en geschiedenis te maken en trots met goede 

resultaten naar mij toe komt! 
 

Om de kinderen meer vaardigheden en technieken aan te leren, ga ik nu zelf terug naar school! 
Annemieke Groeneveld van Time 2 Control is mijn juf en ze is heel gepassioneerd om mij en 

mijn medecursisten iets te leren over effectief huiswerk maken.  
 

Volgend jaar februari bestaat het huiswerkinstituut Jong geleerd vijf jaar. Dan hoop ik dat ik 
een heleboel kinderen, en misschien tegen die tijd ook wel enkele volwassenen, de goede kant 

op heb kunnen sturen bij het vinden van een goede aanpak van hun studeerwerk, op weg naar 
hun doel! 
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