
 

Mijn naam is Lucienne van Ede en ik ben sinds 11 jaar eigenaar van Het OefenHuys: een eigen 
praktijk voor remedial teaching en persoonlijke ontwikkeling in Amersfoort. De praktijk is 

gevestigd in Kattenbroek, de architectuurwijk van Amersfoort. Ik ben een onderwijsmens in hart 
en nieren: al 30 jaar onderwijservaring in voortgezet onderwijs, basisonderwijs en mbo.  

Nog steeds combineer ik Het OefenHuys met lesgeven, de laatste 6 jaar als docent rekenen op 
een school voor mbo.  
 

Bij Het OefenHuys staat de persoonlijke ontwikkeling centraal, daarom is iedere begeleiding 
maatwerk. Tijdens een intake wordt de hulpvraag besproken en de meest geschikte manier van 
begeleiden vastgesteld. Belangrijk is om helder te krijgen waar de leerling behoefte aan heeft. 

Het gaat tenslotte om de leerling, deze weet vaak heel goed aan te geven op welke manier hij/zij 
hulp zou willen. 
 

Met veel plezier begeleid ik kinderen, jongeren en volwassenen met diverse leerproblemen.  
De begeleiding kan bestaan uit ondersteuning bij vakken, zoals rekenen, wiskunde, spelling, 
begrijpend en technisch lezen, maar ook het leren van studievaardigheden of het volgen van een 

faalangstreductie training. 
 

In 2013 ben ik in contact gekomen met Annemieke. Aangezien de cursus “Snel leren = leuk 

leren” voor het aanbod van de praktijk een goede en zinvolle aanvulling was, heb ik in 2013 de 
training gevolgd. Geen moment spijt van gehad! Deze cursus biedt voor scholieren en studenten 
duidelijke handvatten om overzicht en grip te krijgen op school en studie: immers het plannen 

van huiswerk en het leren voor toetsen zijn belangrijke en noodzakelijke vaardigheden voor een 
succesvolle schoolcarrière. 
 

De cursus “Snel leren = leuk leren” geef ik een aantal keren per jaar, al dan niet gecombineerd 
met bv. Nederlands, wiskunde of een faalangstreductie training. Ook heb ik een aantal keren de 
cursus gegeven aan studenten die de overstap van mbo naar hbo maken. Dat vraagt een andere 

manier van studeren en plannen; door de cursus te volgen hebben zij deze overstap op een 
goede en succesvolle  manier kunnen maken. 
 

Vanaf november 2017 is het mogelijk om bij ook Het OefenHuys  de workshop Snellezen en 
Mindmappen voor volwassenen te volgen.  
 

Kortom Het OefenHuys is een veelzijdige praktijk waar de leerling, jong of oud, centraal staat! 
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