
 

Mijn naam is Wilma Vroombout. 

Ik ben 27 jaar werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs.  
Het passend onderwijs heeft ervoor gezorgd dat de groepen groter zijn geworden en de druk 

voor de leerkracht is toegenomen. Het gevolg is dat kinderen tussen wal en het schip dreigen 
te vallen. Ik had al langer het verlangen om mij te verdiepen in de kunst van het begeleiden 

van leerlingen die het moeilijk hebben op school, met leren maar ook met ‘goed in je vel 
zitten’.  
Nadat ik ben gestopt met lesgeven heb ik daarom een Master SEN opleiding gevolgd waardoor 

ik mijzelf nu leerspecialist mag noemen. Hierna volgde een specialisatie wat betreft het 
begeleiden van kinderen met rekenproblemen. Met als hoofddoel ‘het terugzetten van een 

kind in zijn kracht’ heb ik aansluitend hierop een tweejarige opleiding gevolgd tot 
kindercoach. Momenteel werk ik parttime als rekendocent op een ROC. 
 

Op het ROC maak ik kennis met pubers en jong volwassenen, een nieuwe doelgroep. 
Met hun eigen-aardigheden en obstakels waar ze tegen aan lopen. Zoals het lezen van (al die) 

boeken, het maken van een samenvatting, het plannen van hun leerwerk in de aanloop naar 
een toetsweek om maar een paar voorbeelden te noemen. Ongeveer gelijk met het starten 
van mijn nieuwe baan maakte ik kennis met het concept van Time 2 Control, bestaande uit 

een volledig aanbod wat betreft studiebegeleiding. Het was nog maar een kleine stap voor mij 
om me op te geven voor de bijeenkomsten waarin ik de training mocht ondergaan waarna ik 

mijzelf een All-in-one trainer mocht noemen. Door deze vaardigheden kan ik mijn begeleiding 
nu ook bieden aan leerlingen van groep 8 tot en met bijvoorbeeld studenten van het MBO.  
 

Ik bied trainingen aan voor drie doelgroepen: 
* Op weg naar ... speciaal voor leerlingen van groep 7/8 en brugklas. 

* Snel leren = leuk leren VMBO 
* Snel leren = leuk leren voor middelbare scholieren van VMBO-TL tot en met gymnasium en 
voor studenten van zowel MBO, HBO als universiteit. 

In 6 lessen leer je: 2 tot 4 keer sneller lezen, meer en makkelijker onthouden, beter plannen 
en organiseren, samenvatten met mindmaps, geheugentechnieken en leren leren. 

 
Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina Snel leren = leuk leren Maassluis.  
Het is ook mogelijk om telefonisch of per mail informatie in te winnen 

 
www.remedialteachingkindercoachmaassluis.nl 

www.remedialteachingkindercoachmaassluis@hotmail.com 

06 - 23543935 


