
 

De leerlingen leren dat ze zelf hun resultaten kunnen sturen. Ik help ze om de koers te bepalen. 
 
Ik merk na 25 jaar onderwijservaring dat er in de klas steeds minder ruimte is om op de 

werkelijke behoeftes van kinderen in te spelen. Als leerkracht doe je ieder jaar weer je best om 
jouw groep kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. En ieder jaar weer is er een aantal kinderen 

waarvan je weet dat ze eigenlijk meer nodig hebben dan wat je ze kunt bieden. Er wordt vaak 
gekeken naar wat een kind niet kan, terwijl het zoveel talenten heeft. 

Als Remedial teacher heb ik veel kinderen met ass (autisme) en ad(h)d individueel begeleid en 
richt ik mij in het bijzonder op het werken met kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat.  
Naast mijn werk merkte ik ook dat mijn pubertweeling met vragen naar mij toekwamen als “We 

hebben toetsweek en we krijgen het niet ingepland!” 
 

Het was tijd voor een omslag: Naast mijn werk in het onderwijs, ben ik in augustus 2017 mijn 
eigen praktijk Huiswerkbegeleiding Op Koers begonnen. 

Het is voor mij een uitdaging om samen met de kinderen  te kijken wat wel werkt, waarbij ik uitga 
van hun talenten en kansen. Leren doe je vanuit je hoofd, je hart en je handen, passend bij een 

eigen leerstijl. Het is mijn doel en motivatie om individuele kinderen te inspireren om het 
maximale uit zichzelf te halen.  
Ik geloof dat er altijd een mogelijkheid is om een stapje vooruit te zetten. En vele stapjes samen 

zorgen voor een grote verandering 
Ik ben sinds oktober 2017 gecertificeerd trainer “Snel leren=leuk leren”.  Vaardigheden als 

snellezen, mindmappen, plannen en geheugentechnieken zijn zo belangrijk! En als je doel helder is 
op lange en korte termijn, dan is er ook de motivatie om huiswerk te maken. 
Ik ben er echt van overtuigd dat kinderen wel huiswerk willen maken, maar vaak niet weten hoe 

ze iets moeten aanpakken. Het pakket met ‘tools' van “Snel leren=leuk leren” zorgt ervoor dat 
kinderen makkelijker leren in minder tijd. En wat makkelijker gaat, wordt minder erg en al gauw 

leuker.  
 

Ook ben ik gecertificeerd trainer voor OP WEG NAAR…Snel leren=leuk leren.       
Bij de groep 8 kinderen, krijg ik vragen over de stap naar het Middelbaar onderwijs:  “Al die 

verschillende vakken, hoe pak ik dat aan?” Tijdens de cursus OP WEG NAAR “Snel leren = leuk 
leren” leren de kinderen vaardigheden als agendagebruik, focuslezen en mindmappen. Daarmee 
kunnen ze een goede start maken in de brugklas. OP WEG NAAR “Snel leren = leuk leren”, 

speciaal ontwikkeld voor groep 8, is een goede voorloper op “Snel Leren = Leuk Leren”. 
Plannen, organiseren en structureren is iets waar ik zelf, ook door mijn thuissituatie, erg veel mee 

bezig ben. “Snel leren = leuk leren” is dus ‘mijn ding’ geworden. Ik ben blij dat ik door deze 
training een waardevolle manier heb gevonden om kinderen te helpen. 
Kijk voor meer informatie op de website http://www.huiswerkbegeleidingopkoers.nl/ 
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