
 

Van oorsprong communicatieadviseur, begon een aantal jaar geleden het gevoel te kriebelen dat ik 
meer met kinderen en jongeren wilde werken. Werken vanuit m’n ‘hart’. Ik heb in 2014 de Post-HBO 
Register opleiding tot Pubercoach afgerond en in 2015 startte ik mijn praktijk. Ik heb een dochter van 
15 jaar. Ik bied oplossingsgerichte coaching, begeleiding en training voor pubers en adolescenten in 
Haarlem en omgeving. 
 
Een breed aanbod. Naast algemene coaching  bied ik de faalangsttraining STERKerSTAAN, ben ik 
KIES-coach (Kinderen in Echtscheiding Situatie) en voor studievaardigheden bied ik de trainingen “Snel 
leren = leuk leren”, OP WEG NAAR “Snel leren = leuk leren” en voor ouders de workshop Snellezen & 
mindmappen. 
 
Een 8 voor Frans! Ik merk dat veel jongeren op de middelbare school worstelen met ‘hoe’ moet ik nu 
precies leren? Zo kreeg ik een telefoontje van een vader. Hij maakte zich zorgen over zijn zoon van 13 
die elke dag uren aan zijn huiswerk zit. De cijfers zien er bij de kernvakken nog niet goed uit. Hij heeft 
dyslexie. Of ik iets voor hen kan betekenen? Na een kennismakingsgesprek gingen we aan de slag te g. 
In een huiselijke sfeer, aan een grote tafel, doorloop ik met hem het ‘Snel leren = leuk leren’ 
programma. Mét kopje thee en iets lekkers natuurlijk. Ik zie hem opbloeien van de inzichten die hij 
krijgt. De resultaten met het snellezen: hij leest nu al 2x sneller. Het mindmappen past bij hem. De 
leerkaartjes gebruikt hij bij het leren én het overhoren door zijn vader. De eerste resultaten zijn al 
binnen: een 8 voor Frans! We hebben nog 2 lessen te gaan.  
 
Starten aan het eind van de basisschool. Juist om leerlingen goed voor te bereiden op de 
middelbare school is het goed om al in groep 8 te beginnen. Zo gaf ik een groepje leerlingen van een 
basisschool hier in Haarlem 3x 1 uur de cursus ‘OP WEG NAAR  Snel leren = leuk leren’. Leren met 
leerkaartjes gaf direct al een positief resultaat en glunderende gezichten. En allemaal wilden ze ‘docent 
spelen’ die huiswerk opgeeft voor in de agenda. De start met mindmappen vormt een goede basis voor 
‘Snel leren = leuk leren’. 
 
Een moeder leest nu 3x sneller. Laatst volgde een moeder de Workshop ‘Snellezen en mindmappen. 
Ook zij leest nu sneller en ging met hernieuwde inzichten de deur uit! 
 
Zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfexpressie voor elk kind, is de basis van waaruit ik werk. ‘Anything 
is possible’. Via luisteren zonder oordeel. Veilig. Denken in mogelijkheden. Zelf ontdekken en doen. 
Mijn begeleiding is kortdurend, onafhankelijk, oplossingsgericht, warm en open. Kinderen en ouders 
waarderen de persoonlijke aanpak en huiselijke sfeer. Een gratis kennismakingsgesprek is altijd 
mogelijk. Ik zet een kopje thee voor je klaar! Op mijn website kun je je aanmelden voor mijn 
nieuwsbrief. Dan houd ik je op de hoogte van startdata voor de diverse trainingen. 
 
Hartelijke groet, Annemarie Bijnsdorp 
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