
 

‘Ik ga iets heel anders doen’, dacht ik toen ik in 2014 stopte met lesgeven, maar bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. Al heel gauw kwam ik erachter dat mijn hart toch in het onderwijs 
ligt. Ik geniet ervan als ik kinderen iets kan leren en dan het liefst zo dat ik ieder kind 

voldoende aandacht en tijd kan geven. De vraag was: ‘Waar vind ik de manier om dat ideaal 
te bereiken?’ 

 
Mijn zoektocht bracht me bij de cursus “Snel Leren = Leuk Leren”. Het resultaat van deze 
methode is meer en makkelijker leren in minder tijd; dat sprak me aan. Daar wilde ik mijn 

nieuwe werk van maken! Hoeveel kinderen zijn hun plezier in leren niet kwijt geraakt omdat 
het hun teveel tijd en moeite kost? 

Het werd de start van mijn eigen praktijk: Kinderen helpen bij het ontwikkelen van goede 
studievaardigheden. Als naam koos ik ‘De Omslag - huiswerkbegeleiding’. Allereerst was het 
een omslag in mijn eigen leven, van lerares naar zelfstandig ondernemer.  

Maar ik wil kinderen inspireren hetzelfde te doen, een omslag maken; met meer plezier en 
minder tegenzin huiswerk maken en ontdekken dat leren leuk is. 

 
De trainersopleiding maakte me echt enthousiast. Wat had ik dit graag geweten - en nodig 
gehad - in mijn eigen studietijd! Ik leerde handige vaardigheden als snellezen, mindmappen, 

plannen en geheugentechnieken, die vooral in combinatie met elkaar van grote waarde zijn. 
Samen zorgen ze ervoor dat je makkelijker leert in minder tijd. En wat makkelijker gaat, 

wordt op zijn minst minder erg en al gauw leuker. 
 
In de tijd dat ik groep 8 les gaf, merkte ik wel dat de leerlingen toe waren aan de volgende 

stap: de middelbare school. Maar dat dat ook een spannende stap was, want huiswerk 
plannen voor meer dan een week, al die verschillende vakken, hoe pak je dat aan? 

Tijdens de cursus OP WEG NAAR “Snel leren = leuk leren” kunnen ze er met elkaar over 
praten om op die en andere vragen antwoord te krijgen en kunnen ze alvast wat slimme 
vaardigheden leren (agendagebruik, focuslezen, mindmappen ) om een goede start te maken 

in de brugklas. OP WEG NAAR “Snel leren = leuk leren”  voor groep 8 is een waardevolle 
voorloper op “Snel Leren = Leuk Leren”.  

 
De cursussen en workshops die ik gegeven heb, laten mooie resultaten zien: rust in huis, grip 
op huiswerk, (terugkerend) zelfvertrouwen én meer plezier in het leren. Succes ontstaat dan 

vanzelf. Iedere keer weer ben ik een trotse en blije trainster ! 
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