
 

 

 

 

In Gouda heb ik in mei en juni twee groepjes de cursus Op weg naar Snel leren=leuk leren 
gegeven. Het waren twee heel verschillende groepjes. In het ene groepje zaten kinderen die 
vanuit zichzelf zeer gemotiveerd waren om alvast met leren leren en plannen bezig te zijn, 
zodat ze straks een goede start zouden maken op de middelbare school. 
In het andere groepje zaten kinderen die ‘gestuurd’ waren door hun ouders en de eerste keer 
nogal sceptisch waren. 
Wat heel leuk was om te zien, was dat beide groepen enthousiast aan de slag gingen. De 
opbouw van de les en het materiaal sprak iedereen aan. Ze gingen allemaal op zoek naar een 
geschikte agenda. De één maakte foto’s live in de winkel, de ander kwam met plaatjes van 
internet. Prima, het ging erom dat ze goed nadachten welke agenda handig en toch leuk was. 
Vooral het gesprek dat we de tweede les met elkaar hadden was leuk en gaf inzicht. Ze 
konden allemaal goed uitleggen waarom ze net die ene agenda hadden gekozen en gaven 
elkaar nog tips voor ‘het echie’. 
Bij het oefenen met een handige leerstrategie zag ik weer dat het uitwisselen in de les erna 
het echte leermoment voor de kinderen was. Het ging er niet om, hoeveel woorden ze goed 
hadden. Het ging erom dat ze met elkaar erachter kwamen of ze handig hadden geleerd en 
of er verbetering mogelijk was in hun aanpak. Sommigen kwamen er nu al achter dat de 
kracht van herhaling werkt en dat een uurtje voor de les pas beginnen onvoldoende is om de 
woordjes écht te onthouden.... leermomentje! 
Mij viel vooral het respect onderling op. Niemand lachte elkaar uit. Alle kinderen durfden 
kritisch te zijn naar zichzelf en konden na de derde en laatste bijeenkomst voor zichzelf 
benoemen waarop ze wilden letten in de brugklas.  
 
Dit waren de voornemens van de verschillende kinderen: 
‘ik ga groepjes maken van woorden en ze niet allemaal tegelijk leren’ 
‘ik ga focuslezen toepassen, want dat gaat sneller en ik begrijp de tekst beter’ 
‘ik vind die sleutelwoorden wel handig’ 
‘ik ga vaak herhalen, want dat werkt!’ 
‘ik ga in de brugklas wél mijn agenda gebruiken, dan is het harder nodig dan in groep 8’ 
‘ik ga mindmappen uitproberen, want dat lijkt me minder werk dan een hele samenvatting 
schrijven’ 
‘ik ga herhalen, herhalen, herhalen, herhalen en doorzetten, doorzetten, doorzetten’ 
 
En de kinderen van beide groepjes waren enthousiast over de cursus, want: 
‘het was gewoon gezellig met zijn allen’. Ze namen trots het certificaat van deelname in 
ontvangst en gingen snel weer over tot de  
orde van de dag, want de musical kwam  
eraan en daarvoor moesten nog teksten  
geleerd worden......... hoe vaker,  
hoe beter 
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